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        Coperta:  Doamna cu cățelul    

       MAX TZINMAN (digital art) 
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După petrecerile de An nou 2023: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafe Danon – Jerusalem – Once upon 

a time  
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          Și acum la Paris…. 
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Centrul Pompidou denunță 

colonialismul înrădăcinat în propria 

colecție de fotografii din perioada 

interbelică a anilor 1930 
 

IZABELA RADWANSKA ZHANG & AG 

  O nouă expoziție de la Centrul 

Pompidou analizează în mod critic 

tensiunile care au marcat scena fotografică 

din Paris în anii 1930. Intitulată Încadrarea 

colonialismului, expoziția pornește de la 

Expoziția colonială de la Vincennes din 1931, 

în special de la opoziția grupului 

suprarealist. Indignați de exploatarea 

flagrantă a culturii și a populației coloniilor 

franceze de atunci, suprarealiștii, printre 

care și Man Ray, au lucrat pentru a denunța 

această nedreptate, ceea ce a inclus o 

contraexpoziție intitulată Adevărul despre 

colonii. Această expoziție de la Pompidou 

este, în parte, o continuare a ceea ce a fost 

prezentat acolo cu peste 90 de ani în urmă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narațiunea cărții Unframing Colonialism se 

desfășoară pe șase teme principale. Printre 

acestea se numără "The Ethnography 

Show", o secțiune care prezintă în detaliu 

interesul reînnoit pentru etnografie în 

această perioadă și rolul pe care l-a jucat 

fotografia în acest sens. Revistele și muzeele 

au trimis fotografi în întreaga lume pentru a 

surprinde imagini cu peisaje paradisiace, la 

care se minunau cititorii din Europa, care 

tânjeau după o evadare. Aceștia au călătorit 

din ce în ce mai departe, în special în Africa 

și Tahiti, luptând pentru a surprinde imagini 

autentice, inedite, ale vieții "exotice". Henri 

Cartier-Bresson și Marc Allégret s-au 

numărat printre ei, dar, încet-încet, au 

devenit dezamăgiți de contextul colonial și s-

au îndepărtat de misiunile stereotipe. Unele 

reviste săptămânale, mai ieftine, au exagerat 

tema "exotică", publicând povești dubioase 

despre folclorul și tradiția comunității, 

despre comportamente violente și 

canibalism. 

În "Body Models", accentul se pune pe 

fetișizarea și erotismul corpurilor negrilor, 

"alimentate de voga "negrofiliei" din 

perioada interbelică", după cum se arată în 

textul expoziției. În centrul sălii, o vitrină 

sfâșietoare expune zeci de reviste de arhivă 

care înfățișează "femei tinere și goale din 

colonii". 

Mai târziu, asistăm la o schimbare către o 

narațiune care se concentrează pe beneficiile 

economice și de resurse ale imperiului 

francez. A urmat o politică de asimilare în 

detrimentul "nepotrivirii". Aici, vedem o 

prezentare de portrete ale populației 

colonizate realizate de André Steiner, 

Thérèse Le Prat și de membrii agenției 

Alliance-Photo, care au avut o viziune mai 

umanistă. În cele din urmă, sunt prezentate 

exemplele unui nou stil documentar, realizat 

de Eli Lotar și Jacques-André Boifard, care 

au criticat în mod conștient proiectul 

https://www.1854.photography/author/izabela1854-media/
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colonial în imaginile lor. Cu toate acestea, 

sentimentul general al expoziției nu se 

ferește să afirme că mai este încă mult până 

la un final.  

La fiecare pas, se pune un accent puternic pe 

contextul imaginii. Legendele detaliate 

detaliază poziția autorului, dar și 

circumstanțele în care imaginea a fost 

comandată și realizată, unde și de ce a fost 

publicată pentru prima dată și cum a fost 

primită. Presa și rolul acesteia în difuzarea 

propagandei vizuale sunt, de asemenea, 

evidențiate. Astfel se obține o experiență de 

vizionare rotundă și critică. Eseuri și poeme 

anti-colonialiste iluminate pe ecrane se 

intercalează cu arhivele înrămate, colajele și 

vinilurile de pe perete. Prin intermediul 

căștilor, se pot asculta înregistrările audio 

ale lui Rocé și Casey - doi rapperi francezi a 

căror operă personală vorbește despre 

istoria colonială franceză și despre 

experiența lor cu aceasta - citind aceste 

texte. 
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Roberto Bolaño 

Marea Groapă 
 

La trei dimineața am trecut 

prin Marea Groapă 

și barca noastră, care scârțâia mereu 

s-a retras pe neașteptate 

într-un întuneric fără suflet 

tăcere 

în timp ce noi pluteam deasupra a mii și mii 

de metri 

Asta a fost tot, o spun așa cum am trăit-o 

Marea Groapă 

întunericul de la ora trei dimineața 

învăluind barca împodobită din belșug 

în felinare de hârtie și proiectoare 

Marinarii și pasagerii uniți 

de tinerețe și de teamă 

de frig 

cu toții în aceeași carcasă plutind 

deasupra sau sub realitate 

o realitate, cum să o numesc? 

fără să țină cont de cunoștințele noastre, de 

cărțile noastre 

de istoria noastră 

o realitate care mi-a atras atenția 

pasiunea finală, misterul unui poet 

suprarealist 

un poet minor 

din antologia lui Aldo Pellegrini 

Deși i-am uitat numele, nu-l voi uita 

niciodată 

ultima sa aventură 

Breton și prietenii săi au ajuns la Marsilia 

în '40 sau '41 (*) căutând o cale de a scăpa 

în Statele Unite 

E acolo, cu ei și cu valizele lor. Pellegrini îi 

publică fotografia 

un chip comun 

un tip destul de corpolent 

cu ochi de funcționar, nu de suprarealist 

deși acum toți suprarealiștii, toți poeții 

au ochi de funcționari 

În '41 nu era așa 

Desnos, Artaud, Char, 

Tzara, Péret, Éluard erau încă în viață 

dar poetul nostru era un poet minor 

iar poeții minori suferă ca animalele de 

laborator 

și au ochii uscați și răi 

de funcționari de birou 

Pe scurt: unii dintre ei, ca Breton, au 

dobândit viza și un bilet de vapor și au 

putut lăsa în urmă 

Franța de la Vichy, alții 

ca Tristan Tzara, nu au putut pleca 

Ca un covor în mijlocul lor 

poetul fără nume 

Bagajele făcute pentru a intra într-un destin 

întunecat 

diferit total 

de destinul lui Tzara și de cel al lui Breton: 

pentru a spune mai simplu 

el a dispărut 

a părăsit hotelul, a rătăcit pe străzile 

portului 

a băut și a privit fluxul de oameni 

și apoi a dispărut. 

L-a înghițit oare noaptea? 

S-a sinucis? L-au ucis? 

Singurul lucru sigur este că trupul său nu a 

fost găsit niciodată 

Să presupunem că un curent subacvatic  

l-a cărat la Clubul Nautic din Marsilia 

și l-a târât departe de gențile sale, de cărțile 

sale suprarealiste 

spre adâncurile adevărate 

în afara Mediteranei 

dincolo de luminile din Tanger 

în mijlocul Atlanticului 

sub tone și tone de apă 

unde singurele ființe vii sunt peștii orbi 

pești incolori 

într-un loc unde culorile nu există 

doar întuneric 

și viață ciudată și impenetrabilă 

ca și dispariția lui fără un bilet de adio 

fără un corp 
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fapte care îi stârnesc curiozitatea lui 

Pellegrini 

cititor de romane polițiste și suprarealiste 

latino-americane 

dar nu și scrisul lui Breton 

care este ocupat de 

apocalipsa literară 

Un poet minor a cărui moarte este ca 

moartea 

lui Empedocle 

sau ca o răpire extraterestră 

Să presupunem că asta a fost exact ceea ce 

a vrut să simuleze sau să înfățișeze 

Dar apele murdare ale portului Marsilia 

nu sunt un vulcan 

și, mai devreme sau mai târziu, trupul său 

chiar dacă ar fi bine fixat pe o piatră de 50 

de kilograme ar fi fost găsit 

În '40 sau '41, în ciuda aparențelor 

nu era încă o crimă perfectă 

Și asta e povestea, dispariția misterioasă 

a unui poet minor  

(îl chema Gui? Gui Rosey?) 

din Parnasul suprarealist 

Un poet târât de curenții necunoscuți ai 

mării spre Marea Groapă 

chiar cea care ne-a oprit ambarcațiunea și 

pe noi 

inimi tinere, mormântul 

care se hrănește cu bieții poeți în retragere 

și a gândurilor lor pure, mormântul 

care devorează suprarealiștii belgieni și cehi 

englezi, danezi, olandezi, spanioli și 

francezi, fără de odihnă, nevinovați... 

Post-scriptum:  

Am reușit, în sfârșit, să ne îndepărtăm de 

acele ape, dar nu și de acea noapte care 

părea nesfârșită. Câteva zile mai târziu, în 

zori, am avut o revelație: barca și Groapa 

erau unite de o linie perpendiculară și nu 

aveau să se mai despartă niciodată. 

 

Traducere : AG 

 

 

Dr.  Bruno Herscovici - Acrilice  
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Nicolás De Jesús, “Masacre del Charco” (2009), 

political banner, acrylic on canvas. 

 

Gravurile politice ale lui Nicolás De 

Jesús 

Faye Hirsch & AG 
 

 

De Jesús este din Ameyaltepec, un sat din 

munții de deasupra râului Balsas, în sud-

vestul Mexicului, iar în unele dintre 

videoclipuri vorbește în limba sa maternă, 

nahuatl. Această colecție de lucrări realizate 

în decursul unei perioade de 30 de ani 

emană un angajament politic arzător, 

presărat cu căldură și umor, cu simț ferm al 

timpului și al locului: regiunea sa natală, 

Guerrero. 

Amate, (material obținut din scoarță de 

Ficus glabrata), ocupă un loc important în 

opera artistului mexican. Acesta este 

materialul pe care oamenii de dinaintea 

Conchistei au pictat numeroasele texte care  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aproape au dispărut în mania catolică de 

ardere a pergamentelor, una dintre cele mai 

devastatoare pierderi pentru epistemicidul 

istoric care continuă în exploziile periodice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hyperallergic.com/author/faye-hirsch/
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de opresiune guvernamentală violentă a 

indigenilor  mexicani, inclusiv a celor din 

Guerrero. 

Tatăl și unchiul lui De Jesús, amândoi 

artiști, au fost responsabili în anii 1960 

pentru revigorarea producției regionale de 

amate. Cu o textură expresivă, acesta este 

acum folosit pentru numeroasele picturi 

folclorice produse acolo și în zonele 

învecinate. Pablo De Jesús, tatăl artistului, a 

fost ucis când Nicolás era încă un copil, iar 

ucigașul nu a fost niciodată pedepsit. Fiul 

său a fost învățat gravură în adolescență de 

nașul său, artistul Fluxus Felipe Ehrenberg 

(1943-2017), care la rândul său a petrecut 

mult timp în exil. De Jesús a luat cu el 

această îndemânare la Chicago, unde a 

locuit la sfârșitul anilor 1980 și începutul 

anilor '90 și unde a fondat El Taller 

Mexicano de Grabado, primul dintre 

numeroasele ateliere comunitare de gravură 

pe care le-a înființat în întreaga lume. (Viața 

sa în Chicago este subiectul primelor gravuri 

din expoziție, iar influența imaginației locale 

Funky este evidentă). În gravura sa, De 

Jesús duce mai departe moștenirea de la 

Taller de Gráfica Popular, un atelier influent 

fondat în Mexic în 1937, unde artiști 

americani precum Charles White și 

Elizabeth Catlett au învățat acest mediu, 

aducând în nord viziunea sa radicală. De 

Jesús își realizează gravurile împreună cu 

soția și fiicele sale, care tratează baza și 

colorează manual multe dintre ele. 

Aici sunt omniprezente calaveras, scheletele 

ludice popularizate la începutul secolului al 

XX-lea de José Guadalupe Posada, care a 

realizat zeci de mii de gravuri de schelete, 

care  au pătruns atât de bine în cultura 

vizuală mexicană încât sursa lor este adesea 

uitată. De Jesús susține că nu știa despre 

Posada atunci când a început să încorporeze 

în arta sa aceste reprezentări moralizatoare 

ale comportamentului uman. Uneori, în 

operele sale, ele provoacă răutăți, dar la fel 

de des servesc drept protectori, deoarece fac 

legătura cu prezentul, sub forma unor săteni 

angajați într-un fel de muncă idilică și 

atemporală în armonie cu natura, cu 

trecutul ancestral. Scheleții curg de pe lună 

în timpul Zilei Morților, sosind pentru a se 

împărtăși din ofrandele de pâine, ciocolată și 

pepene verde lăsate de săteni în scenele de 

pregătiri casnice. Scheleții populează și alte 

locuri, adesea acolo unde a călătorit însuși 

De Jesús - zburând cu dragoni în Indonezia, 

urcând pe Turnul Eiffel sau hărțuind poliția 

de frontieră. Tipăriturile sunt pline de ele, 

împreună cu figuri vii și detalii nesfârșite, de 

la cele mai ușoare - copii care se joacă, de 

exemplu, în scene care amintesc de pictura 

"Jocuri de copii" a lui Pieter Bruegel din 

1560 - la cele mai înfiorătoare. În "Los 

verdugos" (2011), bărbați sunt torturați de 

polițiști cu capete de câine în spații 

întunecate, învăluite și pătate în perdele de 

acuatint. Referirile la seria de gravuri 

"Dezastrele războiului" (1810-20) ale lui 

Goya sunt cele mai pronunțate. 

Bannerele politice ale lui De Jesús, 

recuperate de la evenimente în direct, sunt o 

înregistrare deosebit de prețioasă a celor 

mai curajoase activități ale sale, fie că își 

arată solidaritatea cu zapatiștii, fie că 

protestează împotriva terorismului 

sponsorizat de stat. La cea de-a 11-a 

aniversare a masacrului El Charco din 1998, 

în care armata a ucis membri ai comunității 

Na' Savi (Mixteco), De Jesús a produs un 

banner care înfățișează soldați cu membre 

gumoase care trag într-o ghirlandă de 

oameni care se răsucesc și se rostogolesc în 

aer. Petele și dârele de vopsea stropesc 

suprafața. Lucrarea aduce aminte de 

picturile lui Peter Saul, în care un circuit de 

figuri animă în mod similar compozițiile. 

Cele mai recente lucrări ale expoziției, din 
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2020, sunt pânze uriașe, colorate, în acrilic, 

care se concentrează pe represiunea 

imigrației, nedreptatea socială și boala, 

legate inexorabil de De Jesús. Moleculele 

COVID populează ferestrele unui avion cu 

reacție în "Virus Criminal", călătorind prin 

ceruri pline de schelete, cowboy și 

muzicieni. Donald Trump își face apariții 

repetate ca un arhicunoscut blond 

caricatural, ca în "Sueño migrante", unde un 

porumbel este înțepat pe coroana Doamnei 

Libertății, în timp ce jaguari, schelete, 

elicoptere de supraveghere și un dragon 

indonezian plutesc deasupra unui zid de 

frontieră șerpuitor. În stânga, o Fecioară de 

Guadalupe înflăcărată arată cu degetul 

acuzator spre ticălosul Trump.  

Scenariile lui De Jesús sunt aproape 

audibile: personajele cântă la goarnă, bat 

tobe, cântă, dansează și pescuiesc și 

participă la procesiuni și ritualuri 

carnavalesce. Tragem cu ochiul într-o 

cameră în care un cuplu face sex, sau într-o 

baie la o expoziție de artă delirantă la care 

participă cei vanitoși și aroganți, à la 

Daumier sau John Sloan. Artistul poate fi 

șiret și chiar caustic, deși este de o 

generozitate de nezdruncinat față de 

oamenii din pueblos. Ei sunt cei care, la 

urma urmei, sunt supuși depredării 

ecologice, de la inundații la agroterorism, o 

altă sursă de indignare a lui De Jesús. Aceste 

lucrări dezvăluie posibilitățile radicale ale 

unei sensibilități indigene încărcate cu o 

conștiință acută a politicii și a istoriei artei. 

De Jesús poate că vine de la munte, după 

cum spune, dar privirea sa cuprinde întreaga 

lume. 
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Nicolás De Jesús, “Sueño migrante” (2020), acrylic on 

canvas 
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Marii clasici ruși, au spus, încă de 

mult timp, despre ruşi ... ( via Bea 

Vaisman) 
 

Aleksei Tolstoi: „Moscova - Taiga ruso-
mongolă, sălbatică, întinsoare a jafului”. 
 
F. M. Dostoievski: „Nație ce cutreieră prin 
Europa și caută ce să mai distrugă, să facă 
praf, pur si simplu, totul. Din batjocură”. 
 
Mihail Bulgakov: „Nu suntem un popor, 
ci vite, șobolani, hoardă sălbatică de ticăloși 
și ucigași”. 
 
Maxim Gorki: „Cel mai important semn 
de izbândă al poporului rus este cruzimea sa 
plină de sadism”. 
 
Serghei Aksakov: „Ah, cât de greu e să 
trăiești în Rusia, în acest centru plin de 
putoarea dezmățului trupesc și moral, loc al 
răutății, minciunii și ticăloșiilor”. 
 
Ivan S. Turgheniev: „Rusul este cel mai 
mare și mai obraznic mincinos din întreaga 
lume”. 
 
Ivan C. Șmeliov (gânditor ortodox):  
„Un popor care urăște libertatea, adoră 
sclavia, iubește lanțurile la mâini și la 
picioare, întinat trupeste și moralicește... 
pregătit în orice moment să murdarească 
totul și peste tot”. 
 
Pușkin: „Neam indiferent față de cea mai 
mică îndatorire a sa, la cea mai maruntă 
dreptate, la cel mai neînsemnat adevăr, 
popor care nu recunoaște demnitatea 
omului, nu recunoaște, în general, nici 
libertatea omenească, nici gândirea liberă... 
Vai, cât de scorțoasă este limba rusă!" 
 
Vasili Rozanov: „Nu suntem o națiune, ci 
un iad nebun”. 
 
Alexandr Blok: „Sufletul rus chinuit n-are 
putere să respire și nu trebuie să zboare”. 

Zinaida Ghippius (poeta antibolșevică): „
Rusia - un imens spital psihiatric”. 

Mihail Saltîkov-Șcedrin: „Dacă aș 
adormi, trezindu-mă după o sută de ani, și 
m-ar întreba cineva ce se întâmplă în Rusia, 
aș răspunde fară sa clipesc: beție și jafuri". 
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Ezra Pound 

fragment din Canto 115 
 

Savanții sunt îngroziți 

și mintea europeană se oprește 

Europa a acceptat orbirea 

decât să i se oprească menirea. 
 

noapte sub vânt mijlocul garoafelor 

stă aproape nemișcat. 
  
Când prietenii se urăsc între ei 

cum poate fi pace în lume 

Asperitățile lor m-au deturnat  

de la timpul meu de visare. 
 

O frunză moare, s-a terminat 

doar lumina cântă etern 

ca o flacără palidă peste mlaștini 

Unde fânul sărat șoptește  

la schimbarea mareelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Timpul, spațiul, 

nici viața, nici moartea nu sunt răspunsul. 

și nici a oamenilor care caută binele, 

făcând răul. 
 

în țara mea de baștină 

unde morții au pășit 

și cei vii erau făcuți din carton 

 

** 

James Longenbach 

Plângere 
 

Ursul nou-născut nu are nicio formă. 

Catârul naște rar, 

Vipera o singură dată. 

Singur printre toate lucrurile 
 

Crocodilul își mișcă maxilarul superior. 
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Cârtițele sunt surde, albinele sunt oarbe, 

Elefantul moare în picioare, 

Phoenix-ul este mistuit de foc. 
 

Dacă unui liliac îi este foame, se hrănește 

Din gura altor lilieci. 

Dacă tigrii sunt amețiți cu o oglindă 

Își scapă prada. 
 

Balenele pot sta pe spate zile întregi, 

înșelând navele. 

Cu douăzeci de brațe, sepia 

prinde un om care se îneacă 
 

Ca niște tâlhari pentru care 

Ultima gură de aer 

Devine cela mai tare 

Posesiune care merită furată 
 

De la vânzătorul ambulant care are 

Nimic altceva decât gânduri. 

Ce i-a venit în minte 

I-a ieșit mai întâi din gură. 
 

Prieteni, oricine citește asta, 

să știe că stau pe o bancă 

Lângă pășunea de jos, 

Vâslind împotriva curentului. 
 

Trad. AG 

 

Miez de interviu cu Liviu Antonesei 
   

Liviu Antonesei – interviu Cristina Rhea 
 

Liviu Antonesei este scriitor, cercetător, 

publicist, politician democrat, actualmente 

retras din politică, profesor universitar la 

Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației a Universității „Al.I. Cuza” din 

Iași. 

  

1. Ce tip de intelectual s-a creat în societatea 

comunista/ceauşistă? Dar în societatea 

românească de după 1989? 

– Mai întîi, va trebui să precizez ce înțeleg eu 

prin intelectual. Un voi proceda ca un 

teoretician, pentru că nu sunt, ci ca un 

scriitor, ceea ce mă socotesc. În adolescență, 

conform vulgatei zilei, înțelegeam prin 

intelectual orice persoană care desfășura 

orice altă muncă decît cele fizice. Mi-am dat 

seama că e o definiție pera generoasă și am 

avut norocul să întîlnesc definiția lui Camus 

– intelectualul este cel care spune nu. E o 

definiție pera restrictivă, intelectualul poate 

spune și da, da dar, poate. Este adevărat însă 

că esențial este să poată spune nu răului în 

toate formele sale. Eram încă foarte tînăr 

cînd am întîlnit definiția lui Foucault – un 

intelectual trebuie să aibă mintea atît de 

plastică cît este posibil și coloana vertebrală 

atît de dreaptă cît este necesar. Am rămas 

de-atunci la această definiție, care este 

trecută drept motto la blogurile mele de 

peste douăzeci de ani. 

Ca orice distopie, comunismul urmărea 

omogenizarea social și abolirea diferențelor 

dintre oameni. Din fericire, nu a durat 

suficient de mult timp pentru a-și atinge 

aceste obiective, dar unele succese a 

înregistrat. În ce privește intelectualii, o 

bună parte au devenit „intelectuali de tip 

nou”, mai degrabă propagandiști, care au 

urlat cu lupii. Un număr mai mic au refuzat 

să urle și au încercat să-și facă pur și simplu 

meseriile, renunțînd la anumite avantaje 

profesionale, materiale, sociale. Foarte 

puțini au rezistat și altfel decît pur 

profesional. Sînt cei care s-au comportat 

după definiția lui Foucault sau foarte 

aproape de această definiție. 

Prăbușirea comunismului a însemnat 

dispariția controlului ideologic, polițienesc 

și a cenzurii. Prin urmare, intelectualii au 
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avut ocazia să se manifeste liber, după 

mintea și coloana lor vertebrală. Tipurile de 

comportamente s-au diferențiat foarte mult 

pe o axă de la conformism și supunere față 

de noua putere pînă la comportamente de 

opoziție sau independente. De data aceasta, 

opțiunile bune sau proaste au fost 

autonome. 

2. Care sunt datoria şi calea culturii într-un 

sistem ideologic de tip totalitar? La ce tip de 

existenţă a fost constrâns omul de cultură în 

anii totalitarismului? 

-Din păcate, în vremea comunismului, o 

bună parte a culturii s-a transformat în 

propagandă. Comunismul, înainte de a fi un 

sistem politic, este o pedagogie care 

urmărește adaptarea persoanelor la o lume 

pe dos. Asta un înseamnă că nu au existat și 

insule de creativitate culturală autentică, 

mai ales în zona tehnică, de expertiză în 

diverse domenii, chiar și în cea literară și 

artistică. Cred că aceste zone au permis 

relansarea culturii noastre după prăbușirea 

comunismului. 

3. Intelectualul român este, în prezent, eli-

minat de pe scena socială şi politică a 

societăţii? 

-Dacă la începutul tranziției, intelectualii 

erau peste tot, acum, fără îndoială, 

vizibilitatea lor este mult mai redusă. 

Atunci, au pus bazele societății civile, s-au 

pronunțat în chestiunile importante ale 

societății, au contribuit la geneza unor 

partide. Acum, cei mai mulți par să se fi 

retras la ocupațiile lor inițiale, poate au și 

obosit. Uneori, în situații de urgență, îi 

vedem revenind, poate că așa și trebuie. 

4. Comunismul a încercat să submineze 

identitatea culturală a Europei de Est. Ce a 

adus nou şi ce a păstrat România în acest 

spaţiu geografic, în privinţa culturii? 

-În perspectivă istorică, cultura română a 

adus și destule lucruri noi, unele chiar foarte 

importante. Din acest motiv, comunismul 

nu a putut face tabula rasa, deși a eliminat 

multe din eleméntele care nu i se potriveau 

flagrant. După 1990, a început recuperarea 

acestor elemente istorice, a creației, 

oamenilor de cultură și artiștilor din exil și a 

vastei arii din cultura lumii, ocultate sub 

comunism. 

5. În 2022, valoarea în România este 

apreciată sau descurajată? Putem vorbi de 

un vid legislativ în promovarea valorilor 

naţionale? 

-Pentru politicienii zilei cultura a devenit a 

cincea roată la căruță. Valoarea un este nici 

apreciată, nici descurajată, este pur și 

simplu nebăgată în seamă. Sigur, există legi 

care urmăresc promovarea culturii, există și 

instituții dedicate acestui scop, pot fi 

elaborate noi legi și create noi instituții, dar 

asta un ajută la nimic, pînă cînd 

politrucimea noastră nu este supusă unei 

lobotomii, care s-o elibereze de disprețul 

față de cultură. Nu e mai puțin adevărat că 

oamenii de cultură ar trebui să-și schimbe 

atitudinea, să nu mai ceară, ci să pretindă. 

6. Cît de importantă este cultura Estului 

pentru Europa? 

-La începutul anilor 80, Eugen Ionescu 

spunea într-un interviu că șansa, viitorul 

Vestului, depinde în mod esențial de tinerii 

din Est și de cultura acestora. Ceea ce părea 

o butadă avea să se verifice după prăbușirea 

sistemului comunist european. Operele 

creatorilor din Est, uneori și persoanele 

fizice ale acestora, au invadat Vestul. Sute de 

scriitori, pictori, muzicieni, actori și regizori, 

oameni de știință sînt uneori mai cunoscuți 

în Vest decît acasă la ei. Cred că formula 

„Vestul și Restul” trebuie înlocuită cu 

formula „Vestul și Estul”. Prin această 

afirmație nu vreau să sugerez că aș 
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desconsidera cultura occidentală, observ 

numai că zona estică este atît de exuberantă 

încît a început să-și pună amprenta pe cea 

vestică, plătind o datorie de multe sute de 

ani. 

Nichita Stănescu şi alcoolul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genial, admirat şi adulat ca 
nimeni altul încă din timpul vieţii, 
Nichita Stănescu a rămas în 
amintirile celor care l-au cunoscut şi 
cu patima ucigătoare pentru alcool. 
Recunoaşterea internaţională a lui 
Nichita a determinat-o pe Elena 
Ceauşescu să facă un gest mai puţin 
obişnuit, să-i trimită la uşă ministrul 
Sănătăţii pentru o consultaţie. 

 

„Relaţia” lui Nichita cu alcoolul este una 

de notorietate. Cunoscuţi şi prieteni 

apropiaţi ai poetului au povestit despre 

consumul impresionant din garsoniera 

poetului, despre admiratorii care veneau în 

vizită cu sticle de votcă şi palincă, dar şi 

despre sumele cheltuite pe băutură de 

Nichita, până la 2.500 de lei pentru câteva 

zile, în condiţiile în care un salariu era de 

aproximativ 1.000 de lei. Dar, în cazul lui 

Nichita, până şi beţiile erau fermecătoare. 

Alcoolul era pentru Nichita un „drog”, îi 

menţinea starea permanentă de inspiraţie, îl 

stimula să creeze şi, cu cât îl consuma mai 

mult „cu atât părea mai lucid”. 

„În vara lui 1977, atunci când m-am 

împrietenit cât de cât cu Nichita, acesta era 

deja dependent de alcool. Mai bine zis de 

vodcă. Cu toate că bea foarte mult, peste 

două sticle de vodcă pe zi, Nichita nu era 

aproape niciodată beat. Alcoolul îi 

producea o stare de efervescenţă 

intelectuală vecină cu geniul”, povesteşte 

despre Nichita prozatorul Ştefan Agopian. 

Ultima soţie a poetului, Dora, i-a convins 

chiar prietenii să alcătuiască un fel de 

„conjuraţie anti-alcool”, oficializată printr-

un act pe care toţi şi-au pus semnăturile, 

angajându-se să lupte alături de ea 

împotriva acestui viciu care pusese stăpânire 

pe Nichita. Poetul avea deja ciroză în acea 

perioadă, iar oaspeţii care intrau în casa lor 

şi care veneau, aproape invariabil, cu o sticlă 

de votcă, erau percheziţionaţi de Dora. 

Nichita reuşea să înşele mereu vigilenţa 

soţiei şi îşi pitea sticlele în pendulă sau în 

cutia televizorului. 

Elena Ceauşescu i-a trimis 

doctorul la uşă pentru consultaţie şi 

internare. 

Din aceeaşi perioadă datează şi un 

episod interesant, povestit de un alt prieten 

al poetului, Mircea Gociman. „Nu a făcut 

analfabeta numai lucruri reprobabile şi 

unul din exemple este întâlnirea soţilor 

Ceauşescu cu conducerea Uniunii 

Scriitorilor din România, când tovarăşa l-a 

întrebat pe Nichita cum se mai simte cu 

sănătatea. În perioada respectivă, Nichita 

chiar se simţea rău, fiindcă îşi maltratase 

ficatul nu numai cu vodcă, dar şi cu multe 

altele mai ales prin extenuare fizică, însă i-

a răspuns tovarăşei că se simte bine şi i-a 

mulţumit pentru grija care i-o arată, la 

care ea a replicat că ştie că nu se simte bine 
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deloc şi o să dea dispoziţii să fie tratat. 

Nichita a luat-o ca pe un gest de politeţe şi 

se mira că a avut timp să pună pe cineva să 

se intereseze de starea sănătăţii lui”, 

povesteşte Mircea Gociman pe site-ul 

personal, în care un capitol important este 

dedicat amintirilor cu Nichita. 

Nichita a primit în perioada imediat 

următoare mai multe invitaţii de la diverşi 

medici să facă un consult serios, dar nu le-a 

dat curs, chiar dacă ultimele două au venit 

din partea celebrului profesor Eugeniu 

Proca, ministrul Sănătăţii din vremea aceea. 

Într-o dimineaţă, Nichita s-a trezit cu 

Eugeniu Proca la uşă care i-a spus că a venit 

să-i facă un tratament pentru ficat, fiind 

trimis personal de tovarăşa, care nu poate fi 

refuzată. 

„A încercat Nichita să-i spună că nu era 

cazul să se deplaseze personal, la care 

ministrul cu o amabilitate părintească  i-a 

mărturisit că a venit, fiindcă cele două 

apeluri ale lui fuseseră ignorate de Nichita 

şi în plus era o plăcere să discute cu marele 

poet la el acasă. La promisiunile lui Nichita 

că în două trei zile o să se prezinte oriunde 

va dori profesorul, acesta a replicat destul 

de sec:«Stimate domn, pleci la tratament 

chiar în clipa aceasta cu mine, de bună voie 

sau legat de echipa pe care am adus-o cu 

mine, putem pleca la tratament buni 

prieteni sau supăraţi unul pe altul!»”, 

povesteşte Mircea Gociman. 

Tratament de 2 milioane de lei 

Tratamentul s-a desfăşurat la Mangalia 

Nord, tocmai pentru a-l rupe pe Nichita de 

anturajul lui şi în această perioadă vizitele i-

au fost supravegheate cu mare stricteţe 

pentru a nu fi deranjat. Tratamentul a costat 

pe vremea aceea (1979-1980) vreo două 

milioane, fiindu-i administrate cele mai noi 

medicamente existente pe plan mondial şi 

cele mai sofisticate vitamine pentru 

refacerea ficatului, combinate cu o 

psihoterapie făcută aproape pe nesimţite 

prin care a fost convins să bea alcool mai rar 

şi mai puţin. „Părerea mea bazată numai pe 

intuiţie este că urmarea tratamentului a 

fost prelungirea vieţii lui cu câţiva ani”, mai 

spune Mircea Gociman. 

Johnny Răducanu îi turna votcă 

pe mormânt 

Cu toate acestea, crizele hepatice ale 

poetului s-au înrăutăţit în 1981. Doi ani mai 

târziu, întors în Bucureşti după nunta unor 

prieteni din provincie, a început să simtă 

dureri atroce de ficat şi a fost dus la spital, 

unde s-a stins din viaţă în noaptea de 12 spre 

13 decembrie. Diagnosticul oficial a fost stop 

cardio-respirator. Realitatea a fost alta, 

după cum îşi aminteşte un alt prieten, poetul 

Cezar Ivănescu: „La autopsie, s-a constat că 

nu mai avea nici măcar o celulă de ficat. 

Şi-l băuse pe tot!”, a povestit poetul. 

Maestrul Johnny Răducanu, legat de o 

prietenie strânsă cu Nichita, avea un mod 

neobişnuit de a-l comemora. Mergea la 

mormântul poetului şi îi vărsa o sticlă de 

votcă pe pământ. „- Bre, ce faci acolo? Hai, 

vino înapoi, că mă plictisesc singur aici!”. 
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 Anca Hirschpek 
 

DINTR-UN VIITOR VOLUM DE 

PORTRETE, DEMENȚE ȘI CLEMENȚE 

ASUMATE 

Poate că vitalitatea unei nații stă în 

reflexele simple, cum ar fi achitarea 

cumpărăturilor fără ca alții să aștepte 5 

minute până îți îndeși produsele în 

papornițe, la casă. Sau eliberarea copiilor în 

spațiul co(s)mic al parcului și nu la Mall, 

chiar dacă afară a venit, culmea, iarna-

primăvară. 

În rest, câți oameni, atâtea profesii și 

mai ales profeții-feme(l)e fatale, care-și 

cumpără singure țarțamuri de sărbători, 

hoțeluși de gradații, coșari de lux, 

neprecupețindu-și efortul de a le râsplăti 

cadrele didactice într-un stil boombastic, 

adepți ai emisiunilor tălâmbe sau tot felul de 

tălăngi virtuale care ne țin în turma vacii 

nebune. 

În aceste zile îl privesc și pe el, care și-a 

pierdut de curând mama și încă nu se poate 

imagina în afara durerii. Și mă întreb de 

unde râvna asta pentru reglarea de conturi, 

certuri, prietenii mărețe pe wall sheet, 

prefăcătorii și disipări ale valorilor în toate 

cele patru zări? 

În spatele gingălbeljilor stau blajinii care 

duc oftatul dur, irecuperabil, al unui popor. 

În toată vorbărâia noastre apare o suferință 

incertă, ca și cum întreaga ființare nu ar fi 

decât o megatârnoseală tragi-comică, un 

spital ciclopic al adormiților din fi(e)re. Ține 

de noi să ridicăm ștacheta sufletească până 

la ștafetele unor ființări alese. Putem începe 

prin a nu mai face teme(nele) în fața 

coprocultivaților și a găozeloaselor sau a 

făcăturilor de beizadele cu tupeu. 

De la un popor pliabil doar pe fetze-fetze 

potrivite și care dă încă în bo(b)i, la ce te poți 

aștepta? Măcar să nu devenim crepuscul și 

să nu picăm în COOL-inda la modă, să nu 

fim păcăliți de emoticoanele cenușii și să-i 

privim cu atenție pe desperecheații orașului 

defilând prin uverturile spaimei. Cine știe 

dacă nu suntem asemenea lor... 

  

 

Un mesaj de la prof.Jean Eskenasy 
 

  
  

 

  
 

Iubite Adrian, 

Ca toate realizările lui Adrian, fără excepție, 

și ”Cleopatra Lorințiu cu Jean Askenasy 

în cartea recent lansată Zboruri 

Secrete” este un Adrian, adică: frumosul 

realizat prin împletirea firelor de 

generozitate cu cele de bunătate pe un război 

artistic. 

Sunteți ființe care faceți bine citindu-vă 

utopia spre care orice om tinde, fără s-o 

realizeze. Vă sunt recunoscător, sunteți 

oameni prețioși și minunați. 

Jean 

  

https://www.facebook.com/anca.hirschpek?__cft__%5b0%5d=AZUakuUoP-D8qmZwoQQQXz_Q82IQcl_Rl2nvwpGd64yK07w5i3K2GN4egiETZUS2CQArWGL0rj7iyFqh3tRtyDqnsbVP-Oo5YHMhD7G0AvnjesBX1NwHZQBsOzuODLrUTuTPd-3QlF3HqieJEH8_zchucbx7cOmpNSBAQJ34OReOBAnRilOciPosioNk9s8OrFAGDR35zDI5KA6hiYMmafi7&__tn__=-UC%2CPH-R
https://www.facebook.com/anca.hirschpek/posts/pfbid0SbtZnHjgTEZUwST5Tp76kjXNCwvJPT5Zk34mfDzVnvzcTAWZybvTdH5ug5sS5KWql?__cft__%5b0%5d=AZUakuUoP-D8qmZwoQQQXz_Q82IQcl_Rl2nvwpGd64yK07w5i3K2GN4egiETZUS2CQArWGL0rj7iyFqh3tRtyDqnsbVP-Oo5YHMhD7G0AvnjesBX1NwHZQBsOzuODLrUTuTPd-3QlF3HqieJEH8_zchucbx7cOmpNSBAQJ34OReOBAnRilOciPosioNk9s8OrFAGDR35zDI5KA6hiYMmafi7&__tn__=%2CO%2CPH-R
https://www.facebook.com/anca.hirschpek/posts/pfbid0SbtZnHjgTEZUwST5Tp76kjXNCwvJPT5Zk34mfDzVnvzcTAWZybvTdH5ug5sS5KWql?__cft__%5b0%5d=AZUakuUoP-D8qmZwoQQQXz_Q82IQcl_Rl2nvwpGd64yK07w5i3K2GN4egiETZUS2CQArWGL0rj7iyFqh3tRtyDqnsbVP-Oo5YHMhD7G0AvnjesBX1NwHZQBsOzuODLrUTuTPd-3QlF3HqieJEH8_zchucbx7cOmpNSBAQJ34OReOBAnRilOciPosioNk9s8OrFAGDR35zDI5KA6hiYMmafi7&__tn__=%2CO%2CPH-R
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Jean Askenasy 

 

Ne aflăm la prezentarea cărții Zboruri 

Secrete a cunoscutei scriitoare  Cleopatra 

Lorințiu, editată de Ecou Transilvan. 

În această carte la pagina 99, autoarea 

intitulează capitolul dedicat colaborării 

noastre cu ocazia scrierii cărții ”Despre ce nu 

se uită”: cu cuvintele ”Tulbuărtoare 

întălniri”. 

Consider că  tulburătoare  nu   sunt 

întălnirile pe cât personalitatea tulburătoare 

a lui Cleo. 

Afirmație bazată pe 5 argumente:    

 O doamnă care poartă numele unei 

regine-faraon a Egiptului și în loc de 

războaie se ocupă de literatură. 

 O maestră a prozei, poeziei și 

narațiunilor, care și-a făcut studiile la 

facultatea de cibernetică economică. 

 O Doamnă implicată în jungla 

diplomatică care-și petrece timpul 

scriind cărți pentru copii. 

 O Doamnă care deși își trudește 

existența de zi de zi ca poetă mai este 

capabilă să se și căsătorească cu un poet.  

 O Doamnă care deși fericirea oricărui 

scriitor este de a fi citit, este fericită când 

scrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cleopatra încheie cartea ”Zboruri 

secrete” cu capitolul ”Plantele 

abandonului”, în care descrie și 

plecarea ei din Israel, care deși proză 

este poezie muzicală. Citez:  

   Aici, la Tel Aviv, la adresa din 

Zamenhof 34, într-un bloc ciudat situat pe 

patru străzi, refăcut pentru locuințe dintr-o 

fostă clinică medicală (dimineața când ridic 

jaluzelele se răspândește din lemnul lor 

vechi un pătrunzător miros de 

medicamente), aici unde locuiesc de patru 

ani fără șase săptă-mâni jumate, aici am 

adunat pe balcon mai multe ghivece cu flori, 

glastre, cum li se zice mai elegant, pe 

celelalte le-am dus deja la birou, pe unele le-

am dus direct la gunoi. Pe câteva le păstrez 

pentru ultimele săptămâni, să le mai văd un 

pic,  azalee gălbui, ciclame albe, cu toate că știu 

prea bine că va trebui să le abandonez, nimeni nu 

le va vrea, iar ele vor sfârși urât.  

Există sfârșit frumos?  

Și totuși le pun apă, le răscolesc solul, le tai 

frunzele și crenguțele uscate în fiecare 

dimineață. N-o fac ca să fie estetic balconul, 

nu îmi pasă de asta. Atunci o fac pentru 

mine? O fac pentru ele? Iată o treabă total 

lipsită de sens și care mă înduioșează.  
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Oricât de puțin timp aș avea, în clipa în care 

mă uit la ele, la plantele plecării, la plantele  

abandonului, am în față o imagine mai mare, 

una a vieții mele și a plecării mele apro-

piate. Scrisesem:  

Toate au un sfârşit. / Făptura lui scrisă‐n 

cenuşă. Vacanţa / caietul / jurămintele din 

Place de Vosges / ziua vântoasă‐a 

întoarcerii. / Ciudata aplecare spre 

confesiuni, în scurte poeme tri-mise / spre 

nimeni, spre nicăieri / bumerang de‐

ncercare / urzică moartă în glastra 

abandonată. / Toate au un sfârşit. Obişnuit 

cu aceasta, / gândul străbate haihui plictisit 

de atâta durere / spaţiul / timpul / dintre‐

ntâlnire şi moarte. / Un chibrit ipotetic 

aprins la‐ntâmplare, atunci. 
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 Două răspunsuri de la Nina Cassian  
 

  Tot mai prețioase sub raport 

documentar sunt răspunsurile unor 

scriitoare și scriitori români importanți, care 

mi-au făcut pe vremuri onoarea unor 

interviuri. Iată două răspunsuri din 2004 ale 

Ninei Cassian, dintr-un interviu publicat pe 

atunci în Adevărul literar și artistic și 

republicat ulterior în volumul Sertarul 

Scriitorului Român. 

Dialoguri pe hârtie (2005).  

    Am scurtat pentru articolul de față 

întrebările mele, prima fiind despre 

raporturile Ninei Cassian cu Ion Barbu: 

– Ce a simţit admiratoarea din tinereţe a lui 

Ion Barbu, când acesta a revenit, pe uşa din 

faţă, în discuţia critică şi în registrul 

creator al unor poeţi importanţi?  

Răspunsul Ninei Cassian, emoționant: 

– Explozie într-adevăr, la toate registrele 

poeziei, de la solemnitate la joc, de la 

vizionarism la giumbuşluc, de la lirism la 

discurs ş.a.m.d. În ce mă priveşte, după 

aproape fatalul ocol pe care mi l-am dat mie 

însămi şi propriei mele vocaţii, am avut 

parte, după revenirea mea la poezie, de 

aproape toate calificativele pomenite mai 

sus, din partea unei critici mai degrabă 

condescendente, ca să nu spun derutate sau 

agasate din pricina prea multor schimbări 

de voce din volumele mele... Se întâmplă, în 

istoria culturii, ca mari personalităţi să 

străbată temporar un con de umbră. Decât 

că, în cazul lui Ion Barbu, aceasta nu s-a 

datorat vreunei cecităţi sau diminuări a 

interesului contemporaneităţii, ci cruzimii şi 

ignoranţei unor foruri politice abuzive. 

Revenirea lui sub reflector e o reparaţie 

cuvenită de care, din păcate, geniul lui nu s-

a putut bucura în timpul vieţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iar admiraţia (adoraţia) mea pentru el nu a 

scăzut nici cu o silabă, din prima tinereţe 

până la maturitate şi până la senectute. O 

altă întrebare a mea a fost despre adeziunea 

la comunism a tinerei Nina Cassian, care mi 

se părea (mi se pare și azi) „perfect 

explicabilă” în epoca războiului mondial și  

a Holocaustului, dar cu o iubire 

neîmpărtășită, ulterior, de  establishment-ul 

comunist al anilor ’50: 

– Aveaţi o iubire fierbinte pentru Partid, 

însă acesta, ciudat!, n-o prea împărtăşea. 

Şi nu sunteţi singura. Inclusiv un G. 

Călinescu, care a făcut toate gesturile 

posibile de apropiere de noua politică şi 

direcţie ideologică, a fost tratat cu răceală 

şi dispreţ. Cum explicaţi această situaţie 

curioasă? Iată răspunsul, complex și 

nuanțat: 
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– Cum am încercat să explic, poate nu prea 

clar, în cartea mea de memorii, componenta 

„problemei evreieşti” era numai una şi nu 

cea mai importantă dintre cele care m-au 

atras în mişcarea comunistă. Mult mai mult 

mă fascina ideea dispariţiei războaielor, a 

statului, a banilor (ochiul dracului), a 

claselor şi a oricăror antagonisme între rase, 

popoare, întru o armonie internaţională care 

nu excludea, ci dimpotrivă sublinia culoarea 

specifică a fiecărei naţiuni...  

(Parafrazându-l pe Martin Luther King jr., 

aş spune că: „Am avut un vis...”) 

„Nepotrivirea de caracter” dintre mine şi 

Partid are o explicaţie simplă: Partidul se 

temea de „dreptcredincioşi”, de cei care ar fi 

putut pune întrebări sau chiar – supremă 

impietate! – critica anumite decizii. Partidul 

avea nevoie de obedienţi, de inşi fără 

personalitate, manipulabili sau lacomi de 

avantaje – dar şi despre asta am pomenit în 

cartea mea. În ce-l priveşte pe Călinescu, nu 

cred că a nutrit vreodată convingeri 

comuniste (deşi nu exclud faptul că a suferit 

o oarecare uluială – dar dacă începea cu 

adevărat o „lume nouă”?!). Concesiile le 

făcea însă pentru ca să-şi vadă în continuare 

numele tipărit, în reviste şi în cărţi, ceea ce 

nici nu e de condamnat. Iar dacă „forurile” 

nu-l prea agreau, oricum îl lăsau să 

supravieţuiască. Două răspunsuri, actuale și 

astăzi, ale uneia dintre cele mai originale 

autoare din istoria poeziei românești.  

DANIEL CRISTEA-ENACHE REALITATEA 

EVREIASCĂ - Nr. 620-621 (1420-1421) – 1 - 

31 Decembrie 2022    
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  Gela Enea, poezii 

  Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor 
 

 
Identități 
 
n-am cunoscut-o pe Silvia Plath 
nu m-a primit în moartea ei 
gazul n-a fost de-ajuns pentru o ardere dublă 
sau cine știe 
cu Aglaia Veteranyi nu m-am întalnit 
deși 
eu sunt copilul care fierbe în mămăligă 
simt dinții pană-n bilele ochilor 
/.../ 
după cât de mare e foamea fiecăruia 
Virginiei Woolf 
i-aș pune o singură-ntrebare 
cand drumul spre far nu e pavat cu pietre 
ce-i mai rămane unui misfit? 
Ane Sexton a crezut cu tărie că arta e neagră 
albă e tăcerea lui Dumnezeu 
 mă credeți sau nu 
fiecare ar trebui să stea acolo 
 ca într-o placentă 
măcar o vreme 
triste femei 
grozave femei 
pe care nu le-am cunoscut 
totuși există viață și după moarte 
nici pe Angela Marinescu n-o cunosc 
din cauza fugilor postmoderne 
imposibil s-o prind din urmă 
fără să-mi scrantesc gleznele 
ori și mai rău 
să mă lovesc la cap 
aș sta la taclale cu Nora Iuga 
să-i cer împrumut fondul de ten și rujul 
abia la urmă sexagenara și tanărul 
pentru banala potrivire de vârstă 
de conjurație a zodiilor 
nu aș ocoli-o pe Ana Blandiana 
promițandu-i alt motan Arpagic 
dacă mi-ar povesti 
cum era la Sighet după ce 
se trăgeau obloanele 
și poeziile se spuneau în gand 
minunate femei/celebre femei 

eu n-am avut norocul acesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nu am nicio fotografie cu tata 

 

ce bine ne-ar fi stat împreună 

aș fi lăsat să treacă de la mine 

 m-aș fi aplecat puțin  

cât să părem la fel de înalți 

 tata 

cu bunăvoința lui firească  

mi-ar fi dat să trag dintr-un kent 

ca să ies în poză 

matur 

după divorțul alor mei 

ne-am așezat la mese diferite 

inconștienți 

depresivi 

flămânzi 

așteptând porția noastră de viață 

din mâinile aceleiași afurisite de chelnerițe 

ea întârzia  

mereu întârzia  

dintr-odată 

boxele au slobozit  je suis malade 

Lara Fabian/ ori Dalida în versiunea vivre 

n’ importe qui 

vocea 

vibra peste foamea din noi 

o acoperea 

aș fi vrut să se apropie mama  

tata 

s-o danseze puțin 
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îi și vedeam cum alunecă unul într-altul 

 de la masa lui 

tata nu privea decât farfuria adâncă/ 

pesemne 

 zeama lungă și acră a despărțirii îi sta în 

gât 

 altceva n-a vrut să mai încerce/ spunea  

 orice supă reîncălzită e bună s-o arunci la 

câini 

 i-am trimis scrisori/ fotografii 

în costum de gimnazist/ în costum de licean 

în costum de îndrăgostit 

 

 i-am cerut bani de buzunar  

 nu știu prin ce subterfugii ale vârstei 

buzunarul creștea și el odată cu mine 

tata nu s-a plâns niciodată 

sau eu mă aflam la celălalt capăt al 

înțelegerii 

 

 azi 

 îl însoțesc pe ultimul drum 

mi-apropii buzele de mâinile tatei 

ca de niște crucifixe în noaptea Învierii 

 vor mai fi ocazii/ îi spun 

ca și cum el m-ar auzi/ ca și cum 

nu acesta este finalul 

 

acasă am găsit o fotografie din ziua nunții lor 

 scăpată de prăpădul mamei 

am tăiat-o frumos/ pe jumătate  

  m-am așezat la mijloc/ între ei 

 să fac un selfie/ dar 

 ieșeam din cadru/ eram 

 prea mare 

 sau ecranul era prea mic  

vor mai fi ocazii/ mi-am spus 

  

 jucării orfane 

 

 camera  

a devenit  un vagon al unui tren personal 

jucării rupte/ murdare/ orfane 

 îmi țin de urât  

un vagon  de unde copilăria a coborât ceva 

mai devreme 

 nici măcar nu-mi amintesc cine m-a urcat în 

trenul ăsta 

și care e ultima stație 

 

jucăriile alea  fac ochii mari 

de ele  mi-este cel mai frică 

pentru ziua când vor învăța să întrebe 

 

dacă încep să-mi bubuie urechile 

șuieratul vine dinlăuntru 

străbate  gâtlejurile unor ființe bizare  

ca prin tuneluri cu o acustică halucinantă 

eu la 6 ani  

eu la 18/ la 30/ la 60 

eu bătrână/ eu  

și mai bătrână 

eu/ fără nicio vârstă 

 

este de mirare 

cum ființele astea trec una pe lângă alta 

dar nu se bagă-n seamă/ parcă nu s-ar 

cunoaște  

 

între cei patru pereți  

liniștea se adună grămezi/ frica 

își umflă plămânii cu ele 

 

mă apropii de o balerină mecanică 

îmi place că  ține-ntre degete fire de praf 

când se bălăbăne în jurul tijei  

care o traversează 

îmi dă și mie din praful ei 

 

e bun la gust praful 

știu asta de când mergeam în patru labe 

îmi umpleam câte un pumn cu țărână  

îl duceam la gură fără nicio rigoare 

de pe-atunci mi-am învățat stomacul  

să-și roadă sila  

 

cât suntem mici/ fără discernământ adică  

mâncăm una alta 

pe urmă ne facem mari așteptăm trufandale 
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ne crește nivelul de înțelegere sau ce 

am crezut că o să vii înapoi  

că liberul-arbitru nu e decât un ștreang 

răsucit în jurul absenței 

și nimic mai mult 

am crezut în statistica morților vii și a viilor 

morți  

mai mult decât dispărutul gogol 

 asta s-a-ntâmplat în preistoria 

solomonarilor trăitori 

la marginea științei de-a supraviețui 

acum 

mecanicul acestui tren improvizat 

trage el însuși semnalul de alarmă 

să mă cobor 

*** 

Cine era misteriosul domn de la 

Ateneul Român care umpluse trei file 

cu scrisul său uniform.  Un nou 

episod din colecția „Scene de 

epocă”, scrisă de către scriitorul, 

memorialistul și publicistul  

Dan  Ciachir. 
 

   În anii ’60 existau multe ştranduri în 

Bucureşti, deschise de la 1 iunie. În fruntea 

lor se situa bazinul cu valuri „Lido” din 

curtea interioară a palatului omonim, care, 

cu anexele sale, se întindea pe suprafaţa a 

patru străzi centrale. Intrarea se făcea prin 

curtea de peste drum de Biserica Boteanu şi 

costa 12 lei, adică de zece ori mai mult decât 

la un ştrand de lângă Operetă, frecventat de 

adolescenţi şi copii, poreclit „Ligheanul 

vesel”. Construit în epoca interbelică, 

Palatul „Lido” fusese proprietatea omului 

politic liberal C. Angelescu, fost prim-

ministru, care îl scăpase de la demolare la 

mijlocul anilor ’30, cu prilejul „alinierii” care 

trasase conturul celor patru bulevarde 

consecutive ce leagă Piaţa Victoriei de Piaţa 

Unirii. În ştrandul „Lido” se putea intra şi 

din holul hotelului. În mijlocul său se afla 

piscina lungă de vreo 20 de metri, placată cu 

faianţă alb-albastră, înconjurată pe ambele 

laturi de şezlonguri, umbrele şi măsuţe. În 

latura dinspre strada Franklin erau un bazin 

în miniatură pentru copii, ficuşi, flori şi 

câteva trepte betonate. Adâncimea 

bazinului, care declina lent, atingea patru 

metri în capătul opus, unde exista o punte 

care îi unea laturile. Apa din piscină era 

schimbată de câteva ori pe zi şi era perfect 

transparentă. Din oră în oră, precedate de 

un semnal sonor amintind o sirenă de vapor, 

porneau valurile. Acestea se puteau auzi şi 

seara, după închiderea ştrandului, pentru 

delectarea clienților care luau masa pe 

terasa restaurantului, în pauzele orchestrei, 

până la 2.30 dimineaţa, când se închidea 

localul. Exista şi o a doua terasă, cu bar, la 

un nivel superior, unde ziua clienţii se 

puteau, totodată, bronza. Dedesubtul primei 

terase, parte din corpul hotelului, era 

ghereta doamnei Wanda, o poloneză spelbă 

care vindea ţigări şi ziare străine. Chelnerii 

aduceau pe tăvi citronade în pahare 

brumate, cu paiul aferent lipit de ele, sticle 

de bere germană, băuturi alcoolice moderate 

şi cocteiluri Alexander I şi Alexander II, la 

modă pe atunci.  Dincolo de Arcul de 

Triumf, în apropierea Mânăstirii Caşin, se 

găsea Ştrandul Tineretului, foarte curat, 

unde se ţineau cursuri de înot, cu un bazin 

lung de 50 de metri, prevăzut cu trei 

trambuline, şi altul de 25. Majoritatea 

bucureştenilor preferau însă Ştrandul 

Bordei, înfiinţat în anii ’50, întrucât acolo 

era loc întins şi iarbă unde se putea aşterne 

masa cu cele aduse de acasă, iar berea şi 

grătarul de mititei se aflau la îndemână. La 

Bragadiru era aproape la fel, ca şi pe malul 

lacului Tei, la Ştrandul Studenţesc. Câteva 

categorii sociale, în frunte cu activiştii 

Comitetului Central şi salariaţii aparatului 

represiv, îşi aveau propriile ştranduri, cu 

restaurante cu preţuri modice, aşezate în 

locuri discrete, păzite cu vigilenţă. Pe la ora 
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8 seara, când începea să se întunece, pe 

atunci neexistând oră de vară, o distracţie la 

îndemâna oricui o constituiau 

cinematografele în aer liber, „grădinile”, 

unde spectatorii puteau să fumeze în voie şi 

să mănânce seminţe sau alune. Aceste 

grădini, precum „Eforie” de pe strada cu 

acelaşi nume, erau moştenite din epoca 

interbelică. La fel, grădina cinematografului 

„Capitol”, din strada Sărindar. Lipită de 

clădirea Bibliotecii Centrale Universitare, 

era o grădină cu program de revistă, 

„Boema”, unde actorii Teatrului „Constantin 

Tănase” dădeau spectacole în care, în anii 

’60, scheciurile şi cupletele erau pigmentate 

chiar cu unele aluzii politice. 

 

  În toamna anului 1982 a venit în 

turneu la București violonista Lola Bobescu. 

Urma să cânte Simfonia spaniolă de 

Edouard Lalo. Pentru felul cum o 

interpretase, admiratorii o porecliseră „Lola 

Lalo”. O prietenă care urmase Liceul de 

Muzică mi-a spus că mă poate duce la 

concert, întrucât avea o invitație de două 

locuri. Când am ajuns la Ateneu, sala era 

arhiplină: studenți de la Conservator care 

fuseseră îngăduiți înăuntru stăteau pe trepte 

sau rezemați de pereți. Invitația era într-o 

lojă centrală cu scaune îmbrăcate în velur 

roșu. La câteva minute după ce ne-am 

așezat, luminile s-au stins și orchestra a 

slobozit acordurile primei lucrări din 

program – a unui compozitor român. Un 

domn de vreo 45 de ani, care stătea în stânga 

mea, cu ochelari, corect îmbrăcat, în costum, 

cu cravată, a scos din servietă un teanc de 

coli albe. A pus servieta pe genunchi, foile 

deasupra și a început să scrie. M-am gândit 

că este cronicar muzical. Probabil că așa era 

în branșa lor: își notau impresiile în timp ce 

orchestra cânta. Domnul umpluse cu scrisul 

său uniform a doua filă și o începea pe cea de 

a treia. Îmi era cu neputință să mă uit la 

orchestră. Privirea fugea de acolo și se 

întorcea înspre omul care scria 

imperturbabil. A venit momentul terminării 

primei părți a programului; răsunau 

aplauze, luminile se aprindeau treptat, cum 

se stinseseră, domnul de alături își băgase 

stiloul în buzunar și filele în servietă. Ne-am 

ridicat să ieșim în pauza concertului. 

Preîntâmpindu-mi întrebarea, prietena m-a 

luat de braț și mi-a șoptit la ureche: „Asta e 

loja Ministerului de Interne”. 
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Günther Anders  

Condiționarea colectivă  

și bomba atomică 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Günther Anders (născut Günther 

Siegmund Stern; 1902, 1992) a fost  filosof, 

jurnalist, eseist și poet evreu de limbă 

germană. A crescut într-o familie de 

intelectuali iudeo-germani asimilați, părinții 

săi, Clara și William Stern, având contribuții 

importante la dezvoltarea psihologiei. 

Studiază filosofia și istoria culturii cu 

Panofsky și Cassirer, apoi filosofia cu 

Heidegger și Husserl, sub conducerea celui 

din urmă obținând doctoratul în 1923. 

Lucrează în Germania ca jurnalist. În 1933 

emigrează la Paris împreună cu prima sa 

soție, Hannah Arendt, apoi în Statele Unite, 

înainte de a se stabili definitiv la Viena, în 

1950. De o verticalitate morală rar întâlnită, 

refuză cariera academică și o lasă în plan 

secund pe cea de scriitor și critic literar, 

pentru a se implica, în calitate de activist și 

jurnalist, în combaterea celor mai mari 

amenințări la adresa umanității, bomba 

atomică și războiul. Critic lucid al societății 

occidentale și fin analist, câștigă o 

notorietate târzie, cărțile sale cele mai 

importante fiind astăzi mai cunoscute decât 

în timpul vieții sale. 

 

Condiționarea colectivă 

 

  În 1956,  Günther Anders a scris 

această reflecție, nu știm dacă a fost 

premonitorie sau programatică: 

Pentru a înăbuși orice revoltă în avans, este 

important să nu o faceți violent. Metodele 

arhaice, precum cea a lui Hitler, sunt în mod 

clar depășite. Este suficient să creați o 

condiționare colectivă atât de puternică 

încât însăși ideea de revoltă să nu existe. Vor 

veni și mai multe pentru mintea oamenilor. 

Ideal ar fi formarea indivizilor de la naștere 

prin limitarea aptitudinilor lor biologice 

înnăscute… 

Apoi, am continua să condiționăm prin 

reducerea drastică a nivelului și calității 

educației, pentru a o readuce la o formă de 

integrare profesională.  Un individ needucat 

are doar un orizont de gândire limitat și cu 

cât gândul lui se limitează mai mult la 

preocupări materiale, mediocre, cu atât se 

poate revolta mai puțin. 

Trebuie să ne asigurăm că accesul la 

cunoaștere devine din ce în ce mai dificil și 

mai elitist, (…) că decalajul se mărește între 

oameni și știință, că informațiile destinate 

publicului larg sunt anesteziate de orice 

conținut subversiv.  Mai ales, fără 

filozofie. Din nou, este necesar să folosim 

persuasiunea și nu violența directă: vom 

difuza masiv, prin intermediul televiziunii, 

divertisment uluitor, mereu măgulind 

emoționalul, instinctivul. 

Vom ocupa spiritele cu ceea ce este zadarnic 

și jucăuș. Este bine cu vorbărie neîncetată și 

muzică, pentru a împiedica mintea să se 

întrebe, să gândească, să reflecteze. 

Vom pune sexualitatea pe primul plan al 

intereselor umane.  Ca anestezic social, nu 

există nimic mai bun. 

În general, vom avea grijă să alungăm 

seriozitatea din existență, să ne batem joc de 
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tot ce are o valoare ridicată, să menținem o 

apologie constantă pentru lejeritate;  astfel 

încât euforia reclamei, a consumului să 

devină standardul fericirii umane și modelul 

libertății. 

 

Condiționarea va produce o astfel de 

integrare a sinelui, încât singura teamă (care 

va trebui menținută) va fi aceea de a fi exclus 

din sistem și, deci, de a nu mai putea accesa 

condițiile materiale necesare fericirii. 

Omul de masă, astfel produs, trebuie tratat 

ca ceea ce este: un produs, un vițel și trebuie 

să fie supravegheat așa cum ar trebui să fie o 

turmă.  Orice lucru care îi permite lucidității 

să adoarmă, mintea lui critică este bună din 

punct de vedere social, ceea ce ar risca să-l 

trezească trebuie combătut, ridiculizat, 

înăbușit… 

Orice doctrină care contestă sistemul 

trebuie mai întâi catalogată drept subversivă 

și teroristă, iar cei care o susțin trebuie apoi 

tratați ca atare. 

Scenografia maselor în care s-a specializat 

Hitler a devenit de prisos: dacă cineva vrea 

să transforme un om într-un nimeni (și chiar 

să-l facă mândru că este un nimeni), nu mai 

este necesar să-l înece într-o masă, sau să-l 

îngroape într-o construcție de ciment 

produsă în masă de mase.  

Nici o depersonalizare, nici o pierdere a 

capacității de a fi bărbat nu este mai 

eficientă decât cea care aparent păstrează 

libertatea personalității și drepturile 

individului. Dacă procedura de condiționare 

are loc într-un mod special în casa fiecărei 

persoane — în căminul individual, în izolare, 

în milioane de unități izolate — rezultatul va 

fi perfect. Tratamentul este absolut discret, 

întrucât este prezentat ca distractiv, victimei 

nu i se spune că trebuie să facă vreun 

sacrificiu și rămâne cu iluzia intimității sale 

sau, cel puțin, a spațiului său privat.” 

 

Günther Anders – „Obsolescența 

omului”, 1956 

 

 Evreu fiind și implicit considerându-se 

victimă a lui Hitler (teoretic), constatăm că 

ura sa față de întreaga umanitate excelează 

enorm față de cea a presupusului călău al 

evreilor. Spunea cineva de curând că Hitler 

va ajunge EROU. Și nu e departe ziua 

respectivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günther Anders și bomba atomică 

   de Christian Dries   

  Günther Anders este unul dintre cei 

mai perspicace critici ai tehnologiei 

moderne. Având în vedere bomba atomică, 

o problemă fundamentală a ființelor umane 

devine evidentă pentru el: acestea nu-și mai 

pot imagina consecințele propriilor creații 

și, prin urmare, suferă de o orbire cronică a 

apocalipsei. Lumea noastră are un viitor 

doar dacă învățăm să ne temem de ea. 

   În laconica sa Reflecție despre bomba 

atomică, de numai o pagină, scriitoarea 

Gertrude Stein mărturisește la un an după 

distrugerea Hiroshimei: "M-au întrebat ce 



29 
 

cred despre bomba atomică. Am spus că mi-

a fost imposibil să mă interesez de ea." La 

fel ca Stein, mulți au simțit la acea vreme. 

Una dintre excepțiile lăudabile a fost 

filozoful elvețian Denis de Rougemont, care 

este foarte puțin cunoscut astăzi și care a 

scris în același an Lettres sur la Bombe 

Atomique. Diagnosticul său despre vremuri: 

"Totul s-a schimbat, nimeni nu se mișcă"! În 

scrisorile sale, de Rougemont vorbește 

despre o adevărată "léthargie de l'âme", o 

"inerție a sufletului". Cu toate acestea, 

bomba în sine nu era "deloc periculoasă". 

Ceea ce este teribil de periculos, însă, este 

omul: el a construit bomba, a folosit-o și o va 

folosi din nou. Prin urmare, nu este necesară 

nicio supraveghere a bombei; dacă este 

lăsată în pace, nu va face nimic. Era nevoie 

de un control uman. La fel ca Stein, de 

Rougemont era de părere că nu trebuie să ne 

facem griji în legătură cu bomba ca atare. 

"Nu mi-e atât de frică", afirmă Stein - și unde 

nu există frică, nu există interes. Deci, ar 

trebui să ne mai deranjăm să ne temem de 

bombă? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoric da! Acesta a fost răspunsul lui 

Günther Anders, care a fugit de naziști în 

SUA la zece ani după moartea lui Stein.  

În exil, fostul student al lui Edmund Husserl 

și Martin Heidegger, care își terminase 

doctoratul în 1924 în liniștitul oraș Freiburg 

și care până atunci se ocupase mai ales de 

filozofia muzicii și de antropologie filosofică, 

dar și ca jurnalist și ghid la Luvru, a aflat de 

cele două bombardamente atomice - prilej 

de o "întoarcere majoră" pe drumul său de 

gândire, după cum a subliniat mai târziu. 

Când, după ce, inițial, a rămas fără cuvinte 

în fața acestor acte monstruoase, s-a 

reapucat de scris, a scris un eseu Despre 

bomba atomică și rădăcinile apocalipsei 

noastre, care, împreună cu "Bomba atomică 

și viitorul omului", de Karl Jaspers, din 

1958, rămâne și astăzi cel mai important text 

filosofic pe această temă. Ea constituie cheia 

de boltă a operei sale majore Antichitatea 

omului (1956), care i-a adus vienezului, 

revenit în Europa în 1950, eticheta de 

"probabil cel mai ascuțit și mai lucid critic al 

lumii tehnice" (Jean Améry). Faptul că un al 

doilea volum a apărut abia în 1980 s-a 

datorat nu în ultimul rând faptului că, între 

timp, Anders și-a făcut un nume ca 

intelectual angajat în mișcarea antinucleară 

vest-germană, printre altele, și a participat 

ulterior la Tribunalul pentru crime de 

război din Vietnam, adică a "dezertat" în 

mod repetat de la birou la practică. 
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    Recomandări muzicale - SAGA 
 

     Nicola Porpora, în întregime Nicola 

Antonio Giacinto Porpora, (născut la 17 

august 1686, Napoli - decedat la 3 martie 

1768, Napoli),  a fost un important profesor 

italian de canto din secolul al XVIII-lea și 

renumit compozitor.Între 1708 și 1747, a 

compus peste 60 de opere în stilul elegant și 

liric napoletan. A predat canto la Veneția și 

Napoli; printre elevii săi s-au numărat 

poetul și libretistul Pietro Metastasio, 

compozitorul Johann Adolph Hasse și 

celebrii castrati Antonio Uberti (cunoscut 

sub numele de "Porporino"), Farinelli și 

Caffarelli. 

 

 

Cel mai important post de profesor a fost la 

Veneția, la Ospedale degli Incurabili, celebra 

școală de muzică pentru fete, între 1726 și 

1733. În 1733 a plecat la Londra ca 

compozitor șef al Operei Nobilimii, o 

companie formată pentru a concura 

compania de operă a lui Handel. La Londra 

a scris cinci opere, printre care Polifemo, 

Davide e Betsabea și Ifigenia in Aulida, cu 

părți pentru remarcabilul său elev Farinelli. 

Când Opera Nobilimii și compania lui 

Händel s-au închis, Porpora a părăsit 

Anglia, în 1736. Ulterior, a predat la Veneția 

și Napoli, unde a produs mai multe opere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omice. În 1747 se afla la Dresda, iar din 1748 

până în 1751 a fost maestru de capelă acolo. 

În 1752 a plecat la Viena, unde i-a dat lecții 

de compoziție tânărului Haydn, iar în 1758 

s-a întors la Napoli. O revizuire a operei sale 

Il Trionfo di Camilla (produsă pentru prima 

dată în 1740) a fost cântată acolo în 1760, dar 

a eșuat, iar ultimii ani ai lui Porpora au fost 

petrecuți în sărăcie. Pe lângă cele 

aproximativ 50 de opere, el a compus o serie 

de oratorii, slujbe, motete și lucrări 

instrumentale. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fG77K

70aIJQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fG77K70aIJQ
https://www.youtube.com/watch?v=fG77K70aIJQ
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    Farinelli, pe numele original Carlo 

Broschi, (n. 24 ianuarie 1705, Andria, 

Regatul Neapole - decedat la 15 iulie 1782, 

Bologna), celebru cântăreț italian  castrato 

din secolul al XVIII-lea și unul dintre cei mai 

mari cântăreți din istoria operei. A adoptat 

numele de familie al binefăcătorilor săi, 

frații Farina. 

A studiat la Napoli sub îndrumarea lui 

Nicola Porpora, unul dintre cei mai 

importanți compozitori de operă din secolul 

al XVIII-lea și cel mai remarcabil profesor 

de canto al secolului. La vârsta de 15 ani și-a 

făcut debutul la Roma în serenata Angelica 

de Porpora, pe un text al libretistului Pietro 

Metastasio, în vârstă de 22 de ani; cântărețul 

și poetul au legat o prietenie pe viață. 

Reputația lui Farinelli s-a răspândit în toată 

Italia, precum și la Viena și Londra, fiind 

admirat pentru vocea sa pură și puternică, 

pentru măiestria sa tehnică, pentru 

îndemânarea sa în înfrumusețarea 

buchetelor de flori  și pentru expresia sa 

muzicală. În 1734 i s-a alăturat lui Porpora la 

Londra, apărând în operele acestuia și, 

alături de castratul Senesino, în opera 

Artaserse a lui Johann Hasse. 

  

În 1737, Farinelli a plecat în Spania, unde 

cântecele sale au ameliorat melancolia 

adânc înrădăcinată a lui Filip al V-lea; în 

fiecare noapte, timp de aproape 10 ani, i-a 

cântat regelui aceleași cântece. Filip a murit 

în 1746, dar Farinelli a rămas în Spania, sub 

conducerea lui Ferdinand al VI-lea, până în 

1759, obținând funcția de impresar și luând, 

de asemenea, o parte activă în afacerile 

publice. Deși a fost demis de Carol al III-lea 

din postul său la curte din cauza unor 

divergențe politice, a acumulat o mare 

bogăție și și-a petrecut restul vieții liniștit în 

Italia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Wj9f

nUAmj0 

https://www.youtube.com/watch?v=7Wj9fnUAmj0
https://www.youtube.com/watch?v=7Wj9fnUAmj0


 Silviu Ilievici 

                        sărutul ca o ploaie... 
 

 

  Plouă subțire în vechea piață din 

Altőtting. Locul e pustiu la ora asta târzie, 

dar cumva zborul picăturilor prin noapte 

transformă întunericul în ceva viu, palpabil. 

O apariție greu de definit, cu  glas lungit și 

șoptit ce se rostogolește prin aerul rece până 

își  marchează ca o surpriză, prezența. 

Simt că e acolo, calmă, mă așteaptă fără nici 

o frică. Umbrele au  ieșit din anonimatul 

obișnuit al nopților lungi răscolite doar de 

vise. 

Apa lovește ferestrele ce privesc largi spre 

piața luminată de becurile brazilor 

împodobiți. Miroase ușor a fum și iarnă. 

Dansul începe fluid, ca o scurgere,  trece prin 

geamul înfrigurat, apoi se împrăștie vitejește 

în imagini reflectate fără grijă spre tavanul 

înalt și alb. 

Lumina felinarelor  plimbă  nuanțele ca într-

un tablou, viu, al emoțiilor pierdute până 

sub pleoapele lăsate grele în ritmul calm al 

respirației. Nimic nu se mai învârte, totul  

s-a oprit.  

E liniște chiar și în vise. 

Picăturile atârnă în cer, suspendate de ceața 

palidă a norilor. 

Îți simt căldura palmei ușor deschise în 

așteptarea sărutului. Buzele se închină spre 

dunga strânsă în căuș. Foșnetul cearșafului 

adunat se pierde sub atingerea buzelor ce-ți 

respiră pielea fină și caldă.  

Ești reală iar eu sunt viu.  

Trăim clipa asta de extaz cu mâinile ce se 

îmbrățișează până la înfiorare. 

Mă întorc spre emoția de început a 

sărutului. 

-Te iubesc. 

Lumina brazilor împodobiți din Altőttingul 

străjuit grav, catolic, de vârfurile 

catedralelor  străpung căldura buzelor și 

rănesc pleoapele tremurânde. 

Sărutul atât de viu, cât o viață, cade spart în 

luciul rece al podoabele din piață. Deschid 

ochii și simt picaturile ce se învârt într-un 

joc nebun. Îmi spală ochii adormiți și 

pupilele se măresc de uimire. 

Tavanul capătă culoarea focului și ielele se 

aruncă fără teamă prin poartă largă a 

viselor.  Mă răstorn în căldura patului gol, cu 

ciudă. 

-Te vreau!  

Îmi aud vocea spartă de singurătate. 

Ploaia  se răstește și ea zgomotoasă peste 

pietrele ce lucesc nepăsătoare și împrăștie 

sclipiri vesele din felinarele însingurate.  

Pământul se mișcă din nou iar dansul 

continuă încet  în liniștea camerei cu tavan 

înalt pierdut spre infinit. 

Căldura mă învăluie  și ielele îmi dansează 

mute  în marginea Senei ce alunecă 

înghețată pe sub podurile Parisului tău. 

**  



 Mahmoud Darwish 

                         Un cântec și Sultanul 
 

Nu era decât descrierea unei rafale de 

ploaie 

cu batiste de fulgere care au ars taina 

copacilor... 

atunci de ce i s-au împotrivit? 
 

Când ea a spus că ceva diferit de apă 

curge în râu 

și că oamenii de pe mal sunt statui și alte 

lucruri, de ce au torturat-o? 
 

Când le-a spus că pădurea abundă în 

secrete... 

că luna a fost înjunghiată cu un cuțit de 

sculptat 

și că sângele privighetorii era abandonat pe 

piatră, 

de ce i s-au împotrivit? De ce au torturat-o? 
 

Când a spus că țara mea este un munte de 

sudoare 

și pe podul satului un om moare  

iar întunericul arde 

Sultanul s-a supărat 

iar un Sultan enervat 

 este o creatură plină de imaginație. 
 

El a spus: "Vina este în oglindă  

deci cere cântărețului să tacă 

și lasă-mi regatul de la Nil până la Eufrat s 

ă fie". 

Și a strigat: "Puneți poemul ăsta în 

închisoare!". 

În camera de tortură, pentru siguranță, 

este de mii de ori mai bună decât un imn 

sau un ziar. 
 

Du-te și spune-i sultanului 

că vântul nu poate fi rănit de ridicarea unei 

săbii 

că milioane de copaci pot deveni verzi 

în mâna unei singure litere. 
 

Dar sultanul era furios,   

sultanul este peste tot 

pe timbre, în psalmi, 

iar pe fruntea lui este tatuată vânătoarea. 
 

El a strigat: "e un ordin! 

Executați acest poem!". 

Piața de execuție este cea mai bună 

antologie  

pentru fiii încăpățânați. 
 

Du-te și spune-i sultanului 

că fulgerul nu poate fi întemnițat într-un 

știulete de porumb 

cântecele sunt logica soarelui 

și istoria snopilor 

și natura cutremurelor. 

 

Că melodiile ca și trunchiurile de copac  

pot muri într-un singur pământ 

dar răsar în fiecare țară 

Soarele albastru a fost o idee 

pe care sultanul a încercat să o scufunde 

dar a devenit ziua de naștere a unui 

chihlimbar 
 

iar soarele roșu a devenit o scrumbie  

pe care Sultanul a întemnițat-o în zadar  

și deodată focul este o revoluție! 
 

Vocile de sânge 

au luat tonul unei furtuni 

pietricelele din Piață au devenit 

niște răni deschise 

iar eu râd, îngrozit de nașterea vântului. 
 

Când sultanul mi s-a împotrivit 

Am apucat cheia dimineții 

și am bâjbâit drumul cu lămpile rănilor. 

O, cât de înțelept am fost când mi-am 

dăruit inima 

la chemarea furtunii! 
 

O voi, lăsați furtuna să răcnească... ! 
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  Dr. Ozias Marcovici – Un maestru 

israelian al istoriei contemporane.   

 Interviu realizat de Adrian Grauenfels 

pentru Jurnalul Israelian - 2023  
 
Editura Saga a avut onoarea să editeze în 
ultimii ani câteva carți de istorie comparată  
semnate de dr. Ozias Marcovici, născut la 
Botoșani – România - un erudit al istoriei 
moderne, fin cercetător și analist al unor 
personalitați care au modelat destinul 
omenirii în secolele XIX-XXI. Avem 
plăcerea să publicăm acest interviu recent 
care oferă ocazia unui contact direct cu un 
scriitor remarcabil care alege din  istoria 
Europei a Asiei și a Americii de nord 
personaje și evenimente cu implicații pe care 
le analizează și explică coerent. Lectura este 
captivantă, iar subiectele alese oscilează 
între eroi, martiri sau ticăloși responsabili 
pentru lumea în care trăim azi.  
 

AG - Să începem cu un scurt CV literar și 

cum ați ajuns la scris după o vastă carieră de 

doctor? De câți  ani scrieți  și  câte  cărți ați 

realizat? 

 

O.M.-  De scris am scris de când mă știu. Ca 

elev am colaborat cu reviste de cultură din 

Iași, trimițând proză și chiar două-trei poezi. 

Pe plan național apăream din când în când 

la rubrica cititorului a revistei săptămânale 

Lumea tipărită la București. Activitatea mea 

"scriitoricească" a încetat complet în anii 

studenției, medicina fiind o ramură care te 

ocupă total, 24/7. Am revenit la scris în 

urmă cu 10-11 ani, mai recent în ultimii 7 ani 

în noua mea calitate de pensionar cu normă 

întreagă am reușit să mă dedic în întregime 

scrisului. Am scos la lumina în limbile 

română și engleză până în prezent șapte 

cărți care tratează subiecte diferite: 

istorie generală, știință, istorie militară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG - Toate aceste volume au la bază o 

serioasă muncă de cercetare și cunoaștere a 

istoriei și a psihologiei personaje-

lor descrise. Care vă sunt sursele de 

informare,    cum     verificați     vericitatea  

afirmațiilor făcute? Aveți preferințe sau 

poate fobie pentru unele din personajele 

tratate? 

 

O.M.- Am pomenit perioade relativ lungi în 

care nu am avut timpul necesar pentru scris. 

Menționez însă faptul că din acei ani 

începusem să adun o importantă 

bibliografie în speranța că îmi va fi de real 

ajutor când mă voi reîntoarce la masa  de 

scris- azi un laptop. După umila mea părere 

- încrucișarea informației din mai multe 

surse -  este cheia succesului  în a evita erori 

nedorite care ar fi lovit  în egală măsură în 

aprecierea cărții și al autorului.  Referitor la 

personajele tratate în cărțile mele, am ținut 

continuu la o linie corectă din punct de 

vedere istoric, fără subiectivisme sau păreri 

personale. Numai astfel am reușit să 

depășesc  handicapuri personale când mă 

refeream la personaje negative ca Stalin, 

Hitler, Ayatollah Homeini  și urmașul 

sau  Ayatollah Khamenei etc. 
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AG - Care este tehnica dumneavoastră de 
scris? Cercetare în paralel cu scrisul sau 
poate  o preparare judicioasă care precede 
compunerea în sine? 
 
O.M.- Am folosit bibliografia adunată  dar în 
același timp am fost atent la întâmplările 
zilnice. Un mic  exemplu în acest  mod de 
pregătire atentă și minuțioasă a cărții a fost 
cazul fostului Prim Ministru  japonez  
Shinzo Abe. Mă aflam în toiul scrisului 
ultimei cărți în luna iulie 2022, când anunțul 
și detaliile asasinării lui Abe m-au 
determinat să întru mai adânc în biografia și 
activitatea politică a acestuia. Acest fapt  
mi-a permis să-i acord  un spațiu în cartea la 
care lucram. Amintesc că subiectul ultimei 
mele cărți se referă la asasinări de lideri 
politici în istoria modernă. 
 
AG - Care e cartea dvs. preferată? Eu unul 
m-am delectat cu cea despre eminențele 
cenușii care au lucrat la Atom. Este vorba de 
oamenii de știință care au dus la 
realizarea primei bombe atomice care a pus 
capăt celui de al II-lea război mondial.  Este 
un subiect inepuizabil, plin de persona- 
je  fascinante de la Einstein  și  până 
la Heisenberg sau vonNeuman. Care este 
eroul dvs? 
 
O.M.  Cartea preferată?  este greu de spus. 
Mă rezerv la răspunsul aproape stereotip al 
scriitorului pus în această delicată situație. 
Comparația cu acel părinte care afirmă cu 
tărie că își iubește în egală  măsură  toți copii 
săi. 
 
AG – Atunci, îmi permit să pomenesc de 
preferatul meu  din echipa Manhattan fară 
de care mecanica cuantică ar fi stagnat încă 
mulți ani. John von Neumann - născut 
János Lajos Neumann  (1903, 1957), a fost 
un matematician american evreu de origine 
austro-ungară cu importante contribuții în  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fizica cuantică, analiza funcțională, teoria 
mulțimilor, topologie, economie, informati-
că, analiza numerică, hidrodinamica 
exploziilor, statistică și în multe alte domenii 
ale matematicii, fiind unul din cei mai 
importanți matematicieni din istorie. 
În anul 1925 a obținut diploma de inginer la 
ETH Zürich. Von Neumann a fost un pionier 
al aplicațiilor teoriei operatorilor în 
mecanica cuantică, membru al Proiectului 
Manhattan (cel care a produs prima bombă 
atomică) și al Institutului pentru Studii 
Avansate de la Princeton (fiind unul din 
primii savanți aduși — un grup numit uneori 
„semizeii”), co-creator al teoriei jocurilor și 
a conceptelor din automatele celulare. 
Împreună cu Edward Teller și Stanislaw 
Ulam, von Neumann a rezolvat probleme 
cheie din teoria fizicii nucleare implicată în 
reacțiile termonucleare din soare sau din 
bomba cu hidrogen. 
În 1930, Neumann a început să lucreze la 
teoria calculului, un domeniu al matematicii 
care se ocupă cu studiul modalităților prin 
care calculele pot fi efectuate de către 
mașini. El a dezvoltat conceptul de mașină 
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universală de calcul, care a devenit unul 
dintre pilonii teoriei. 
Von Neumann a realizat că, folosind 
capacitățile calculatoarelor pentru a efectua 
operații matematice complexe fără 
intervenția umană, poate extinde domeniul 
aplicațiilor metodelor numerice la sisteme 
de ecuații liniare mai complexe și la ecuațiile 
diferențiale parțiale. În 1945, Neumann a 
fost unul dintre membrii fondatori ai 
proiectului ENIAC, primul calculator 
electronic programabil din lume.  Tot în 
1945, von Neumann a scris o carte intitulată 
"First Draft of a Report on the EDVAC", care 
a descris un model general pentru un 
calculator electronic digital programabil 
(EDP), un precursor al  calculatorului 
modern.  Acest model a devenit cunoscut 
sub numele de "arhitectura von Neumann" 
și a rămas în mare parte neschimbată în mai 
toate calculatoarele dezvoltate în epoca 
informației. 
 
AG - Cum vedeți legătura între 
înlăturarea șahului Iranului la situația de azi 
a poporului Iranian condus de fanatici?  
Este Iranul un real pericol pentru Israel? 
De ce SUA au susținut în culise debarcarea 
lui Reza? Cum să înțelegem amestecul 
american în Asia?   
 
O.M- Înlăturarea lui Mohammad Reza 
Pahlavi, a fost o  imensă greșeală personală 
(ca să nu spun o adevărată crimă!) a 
președintelui Jimmy Carter. În Iran a fost 
practic  înlocuită dictatura  liberală a șahului 
cu un regim fanatic religios care atras 
această țară secole înapoi. Republica 
Islamică a Iranului este un real pericol 
pentru Israel. Nu întâmplător acest  stat 
terorist ne-a acordat cinstea de a fi denumiți 
…Satana cea mică. După cum se știe 
Statelor Unite li s-a acordat cinstea de a fi 
pentru islamul radical iranian Satana cea 
mare. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG- O intrebare care privește direct Israelul. 
După părerea dvs. conflictul Israel-Iran este 
bine gestionat?  Politica lui Netanyahu a 
îndepărtat  Israelul de bomba nucleară 
iraniană sau din contra a catalizat ambițiile 
regimului actual călăuzit de lozinca bine 
vânturată a distrugerii națiunii Sioniste? 
 
O.M- Nu mă pot pronunța asupra calității 
gestionării conflictului dintre Israel și Iran. 
Este cât se poate de clar că intenția acestor 
Ayatollah față de Israel este clară și repetată 
în diverse ocazii: distrugerea Israelului. 
Desele schimbări de președinți americani  îi 
determina pe aceștia să-și caute obsesiv o 
moștenire politică – POLITICAL LEGACY, 
care să explice contemporanilor sau mai 
curând posterității despre măreția faptelor 
respectivilor președinți. Din punctul meu de 
vedere,  ca evreu,  ca  israelian …  un  astfel 
de exemplu negativ a fost președintele 
Barack Obama. A încheiat cu Republica 
Islamică un tratat aproximativ care ar fi 
trebuit să încetinească programul nuclear 
iranian.  
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Dar în același timp, Obama presat de 
ambiția amintită  mai sus cea  a  Moștenirii 
sale politice a omis problema rachetelor 
iraniene. Așa s-a făcut că sub acoperirea 
unui tratat nedemn dar semnat cu surle și 
trâmbițe, Republica Islamică a continuat - și 
a reușit - să-și perfecționeze arma rachetelor 
proprii a cărei precizie și distanță au fost 
considerabil mărite!   
 
AG - Știu că aveți în lucru o carte 
intrigantă despre asasini și istoria unor 
asasinate celebre în lume.  Președinți, Papa, 
Indira Gandi etc... Care este motivul major 
al înlăturării prin crimă a unor lideri în țările 
democratice? Oare sistemele moderne au 
deviat de la echitate, control al maselor 
(alegătorii) și permit dictatorilor să se 
instaleze la putere și să acționeze fără 
legătură cu dorințele și necesitățile celor 
care îi aduc la putere.  

V-aș ruga să exemplificați (la alegere) cu un 
caz de asasinat politic și cauzele care au 
determinat și permis realizarea țintei. 
  
O.M.- Titlul acestei cărți care va apărea în 
Amazon.com  în a două jumătate a lunii 
ianuarie 2023 (și s-ar putea  și în editura 
Barnes & Noble) se referă la asasinări și 
încercări nereușite de atentate de oameni 
politici  în istorie. Motivele asasinărilor sunt 
multiple; de la dorința înlăturării de la 
putere  a  unui dictator cu altul și până  la 
motive personale de răzbunare, de gelozie, 
sau pe fond ideologic de schimbare a unui 
regim cu un altul etc. Complexitatea  și 
micimea  sufletului ființei umane  nu are 
întotdeauna  o explicație  logică  care să 
explice clar motivul unei crime. 
 
AG - Ce planuri de viitor aveți? M-am 
obișnuit cu metoda dvs. de a începe un  
nou volum, imediat după finalizare 
precedentului.  
Aveți  o prolifică,  invidiabilă activitate 
și astfel ați ajuns la al  șaptelea  volum 
semnat de doctorul Ozias Marcovici. Vă rog 
să indicați o listă cronologică a tot ce ați scris 
și publicat până acum. 
  
O.M.- Lista cărților publicate este urmă-
toarea (în limba engleză) : 
 
1)-Unholy Trinity.The Parallel History of 
three Dictators: Napoleon, Hitler and Stalin. 
 
2)-From Paris to Tehran. The Forgotten 
King. 
 
3)-Atom between Science and Politics. From 
Los Alamos to Hiroshima. 
 
4) -The Space Race in the Cold War. 
  
5)- From Napoleon to Napoleon.Europe in 
the 19 th Century. 
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6)-Denazification and The Superpowwer 
Game. 
 
7)-Assassination of Political Liders in 
History. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG - Unde găsim cărțile dvs, cum se pot 
procura ?  Folosiți media digitală eBook care 
e comodă și scutește  cheltuielile poștale 
pentru livrarea cărții tipărite?  
  
O.M- Pentru cunoscătorii  limbii engleze 
cărțile se află pe platforma Amazon atât ca 
format complet de carte (paperback) cât și în 
format  eBook. Pentru ediția în limba 
română doar o parte a cărților se afla în 
librăriile românești. 
  
AG - Vă mulțumesc pentru acest interviu 
și  vă urez un an 2023 la fel de fructuos ca 
anii precedenți. 
 
O.M - Mulțumesc pentru ocazia  oferită de 
acest  interviu de a mă "deconspira" ca 
scriitor și să vă doresc personal 

și  cititorilor  d-voastră un an bun cu 
sănătate și bucurie. 
 
                                    ***  

 

                              Liviu Antonesei  

        Fifthteen Years After 
 

de fapt, mai puțin de atît și conjuncția 

aceea care ar fi putut atinge eternitatea 

s-a știrbit, nu s-a mai putut întîmpla – 

15, 70, 45 nu s-au mai întîlnit, decît poate 

pe un cîmp alb, iluzoriu, ca o masă de disecție 

într-un restaurant clasificat cu multe stele, 

deși nu băusem decît un pahar de extra dry, 

poate de Rhin, sau poate de la Treviso, dar 

în pahare nepotrivite – și poate aici este sursa 

incompatibilității, care produce fisuri, un fel 

de lacune, de găuri negre, în istoria veșniciei… 

după 15 ani, după 20, toate suferințele se topesc 

în retortele memoriei, sau devin nostime, dar 

asta numai dacă mai sînt acei ani în cont, 

dacă nu ești deja în pragul falimentului… 

și da, există un nume pentru această țară, 

este țara singurătății, dar e numai o vamă, 

un intermundiu, un ținut de tranziție. 

Azi, aici și acum, vreme însorită, caldă, 

se amestcă timpurile, parcă e aprilie, 

aud cum cade capacul peste povestea 

ce se anunțase fără sfîrșit… 

 
                                  *** 
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        Inteligența artificială vs. 

inteligența umană:  

         Cazul poeziei - Christina 

Linardaki * 
 

  Poezia este unul dintre domeniile cu 

care știința experimentează pe unul dintre 

cele mai de ultimă oră tehnologii de ultimă 

oră, inteligența artificială (AI). Proiectele și 

site-urile care produc poezie cu mijloace 

tehnice sunt numeroase: Poevolve, Poetry 

Creator, Poem Generator, Tra-La-Lyrics, 

PoeTryMe, iPoet (în chineză), PoemBot, 

PoemPotraits și Verse by Verse (al Google), 

TalkToTransformer, Bot or Not sunt doar 

câteva dintre ele. 

Cele mai multe dintre site-urile și proiectele 

de mai sus se bazează pe una dintre ramurile 

inteligenței artificiale numită învățare 

automată. Conform învățării automate, 

algoritmii potriviți pot ajuta un computer să 

se autoperfecționeze pe măsură ce 

dobândește mai multă experiență.  Astfel, un 

computer poate fi "antrenat" să producă 

ceea ce i se cere, în acest caz poezii, pe baza 

unui set de date (de exemplu, poezii ale unui 

poet existent)  și de un algoritm care îi 

explică modul în care le poate utiliza (care ar 

include elemente cum ar fi numărul de 

strofe sau de rânduri dintr-o strofă; aceasta 

este abordarea bazată pe șablon)  sau pur și 

simplu punând laolaltă cuvinte aleatorii pe 

baza unor cerințe tipice, de exemplu, 

numărul dorit de silabe pentru ritm 

(abordarea de generare și testare). S-au 

constatat rezultate care variază de la pur și 

simplu proaste la destul de bune, caz în care, 

în ultimul caz, au fost produse din 

întâmplare. 

Dar de ce poezie? De ce oamenii de știință 

care lucrează deja la sinteza vocală cu 

inteligență artificială au ales poezia dintre 

toate genurile literare? De ce să nu aleagă un 

alt scurt din, de exemplu, povestiri scurte 

bonsai (cu un plafon tipic de aproximativ 

600 de cuvinte)? Răspunsul se află în 

caracteristicile fiecărei gen. O nuvelă, oricât 

de mică ar fi, trebuie să aibă o structură: 

personaje, dialoguri, intrigă. Poezia, pe de 

altă parte, deși este considerat cel mai greu 

de înțeles gen literar, deoarece implică o 

multitudine de niveluri lingvistice 

(vocabular, gramatică, sintaxă, semantică, 

fonemică, metrică, forme de vorbire etc.), 

încorporează un grad de arbitrar, deoarece 

nu există reguli stricte sau universale pentru 

ceea ce este acceptabil sau nu. Încorporează, 

de asemenea, un grad de absurditate, 

deoarece de multe ori nu numai că se opune 

sensului acceptat în mod obișnuit, dar îl și 

inversează. În plus, deși include multe 

niveluri de limbaj, nu necesită utilizarea 

tuturor acestora în același timp pentru a 

exista: cu alte cuvinte, nu este obligatoriu ca 

toate aceste elemente să fie prezente într-un 

singur poem. Caracteristicile de mai sus ale 

poeziei fac din ea un teren fertil pentru 

experimente și acesta este și motivul pentru 

care mulți scriitori noi și ambițioși încep să 

scrie poezii, sfârșind de obicei prin a scrie 

poezii proaste. Toată situația este agravată 

de faptul că cititorii din zilele noastre sunt la 

fel de neștiutori: nu au criteriile de evaluare 

sau, mai rău, capacitatea de a înțelege poezia 

pe care o citesc. Mai există un alt motiv 

pentru a alege poezia ca un teren de 

experimentare: pentru a înțelege o operă 

literară, contribuția autorului nu mai este 

relevantă. Nu contează dacă poemul a venit 

ca rezultat al experiențelor poetului, dacă 

reflectă gândurile sale sau nevoia de a 

produce ceva nou, teoria literară cu 

formalismul, noua critică, structuralismul și 

abordările sale centrate pe cititor a îndreptat 

lumina spre text mai întâi și apoi spre cititor,  

ducând  la "moartea autorului". 
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 Textul, prin urmare, a fost considerat o 

entitate autonomă pentru înțelegerea căreia 

nu este nevoie de nimic altceva decât de 

propriile sale cuvinte. 

                               ** 

  Pe site-ul "Bot or Not" (botpoet.com), 

în care vizitatorul este chemat să aleagă dacă 

poemul care îi apare pe ecran este scris de un 

poet uman sau de o inteligență artificială, un 

poem de Gertrude Stein a fost considerat de 

cel puțin 70% dintre cei care au răspuns la 

întrebare ca fiind scris de un computer. 

Și, de dragul argumentelor, o încercare 

destul de bună (deși cu deficiențe de 

coerență și semnificație) a unui poem 

generat de Deep-Speare6 : 

 Asta e lumea artă noi un domn al lui 

dumnezeu da în el, veșnic să învețe 

rugăciunile mele și numai s-o uit de dragul 

ei nu e iubire, pentru toată făptura și pacea 

ta. 

  Așadar, dacă există calculatoare care 

scriu ca niște calculatoare, calculatoare care 

scriu ca niște ființe umane, ființe umane care 

scriu ca ființe umane, și ființe umane care 

scriu ca și computere, ce ce naiba se 

întâmplă? Această întrebare a fost pusă de 

unul dintre creatorii site-ului "Bot or Not", 

Oscar Schwartz, într-un discurs televizat de 

6 minute. Schwartz continuă apoi să 

vorbească despre ceva care l-a preocupat și 

pe un alt om de știință, Byron Reese, în 

cartea sa The Fourth Age: Smart Robots, 

Conscious Computers, and the Future of 

Humanity (Atria Books, 2018): este vorba 

despre capacitatea de a fi om și despre ceea 

ce o definește. Este ceva cu care ne naștem 

sau ceva ce suntem antrenați să devenim? Și 

cum definim care dintre ele face parte din ea 

sau aparține de ea? 

 

În 2017, șase oameni de știință au scris și au 

semnat un manifest, în care se întreabă și ei: 

  Este capacitatea de a fi om ceva ce 

poate fi pierdut sau câștigat? Sunt cei care 

torturează, ucid, umilesc existența umană 

mai sunt considerați oameni? Este o 

persoană născută, de exemplu, într-o țară 

occidentală este mai umană decât o 

persoană indigenă din, să zicem, Noua 

Zeelandă? În cele din urmă, este natura 

umană o construcție socială, deci 

schimbătoare? Și sfârșesc prin a spune: 

"Este timpul să ieșim în evidență și să 

începem să construim o comunitate de 

cercetători în domeniul inteligenței 

artificiale, neuroștiințe, filologi, dezvoltatori 

de jocuri, istorici ai literaturii, producători 

de filme, scriitori, antreprenori - toți cei care 

sunt uniți de pasiunea de a descoperi primul 

principiu al umanității și - mai mult decât 

atât - de adevărata dorința de a pune la 

dispoziția oamenilor și a mașinilor 

instrumente convingătoare și eficiente de 

învățare și de reînvățarea de a fi om".  

  Chiar dacă, totuși, anumite persoane 

trebuie să învețe din nou cum să fie oameni, 

acest lucru nu înseamnă că nu s-au născut cu 

totul umane. Capacitatea de a fi uman se află 

în centrul existența noastră, este împletită 

cu limba pe care o vorbim, cu instrumentele 

noastre mentale, cu imaginația noastră, 

emoțiile noastre. Chiar dacă vom crea 

computere cu formă sau capacități umane, 

acestea vor rămâne oglinzi ale ființelor 

umane, care - printre altele - se 

caracterizează prin conștiința de sine și un 

simț de identitate, lucru pe care o mașină, 

care este programată doar pentru a executa 

ordine, nu îl are la  dispoziție. Gânditorii 

trans-humanismului s-au gândit de mult 

timp la astfel de întrebări.  Este, așadar, 

vreodată imaginabil ca o oglindă să atingă 

sau să depășească ceea ce oglindește? 

Rămâne de văzut. 
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________________  

 * Christina Linardaki s-a născut la Atena 

în 1971. Este absolventă a Școlii de 

Literatură Engleză a Universității din Atena 

și a studiat traducerea și interpretarea la 

Manchester College of Arts & Technology. 

                                     **** 

 

 

 

     O traducere din Philip Roth 

 
 

 Am stins flacăra parfumată a lumânării și 

m-am întins pe șezlongul de pe terasă și mi-

am dat seama că să ascult în negura unei 

nopți de vară un Murray invizibil fusese ceva 

asemănător cu a asculta radioul din 

dormitor când eram un copil ambițios să 

schimb lumea prin faptul că toate 

convingerile mele neverificate, deghizate în 

povești, erau difuzate la nivel național. 

Murray, radioul: voci din vid controlând 

totul înăuntru, convoluțiile unei povești 

plutind în aer și în ureche, astfel încât drama 

să fie percepută bine în spatele ochilor, cupa 

care este craniul o cupă transformată într-un 

glob nelimitat de scenă, conținând alți 

semeni. Cât de adânc ajunge auzul nostru! 

Gândiți-vă la tot ceea ce înseamnă să înțelegi 

din ceva ce pur și simplu auzi. Cât de 

dumnezeiesc este să ai o ureche! Nu este 

oare un fenomen cel puțin semi-divin să fii 

aruncat în cea mai intimă nedreptate a unei 

existențe umane în virtutea a nimic altceva 

decât a sta în întuneric, ascultând ce se 

spune?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Până în zori am rămas pe punte, întins 

pe șezlong, privind stelele. În primul meu an 

de singurătate în această casă, am învățat să 

identific planetele, marile stele, roiurile de 

stele, configurația marilor constelații ale 

antichității și, cu ajutorul hărții privitorilor 

de astre, ascunsă într-un colț al secțiunii a 

doua din New York Times de duminică, am 

cartografiat logica rotitoare a călătoriei lor. 

Curând, asta a fost tot ce m-a interesat să 

privesc în acea coală zdrobitoare de hârtie de 

ziar și imagini. Smulgeam micuța casetă cu 

două coloane numită "Sky Watch" - care 

prezenta, deasupra textului lămuritor, un 

cerc care cuprindea orizontul ceresc și care 

indica poziția constelațiilor la ora zece seara 

pentru săptămâna următoare - și aruncam 

restul de patru kilograme. Curând am 
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aruncat și ziarul zilnic; curând am aruncat 

tot ceea ce nu mai doream să mă confrunt, 

tot ceea ce nu era necesar pentru a trăi și a 

lucra. Mi-am propus să primesc toată 

plenitudinea mea din ceea ce ar fi putut 

părea cândva, chiar și pentru mine, prea 

puțin și să locuiesc cu pasiune doar părțile 

de vorbire.  

Dacă vremea nu este rea și este o noapte 

senină, petrec cincisprezece sau douăzeci de 

minute înainte de culcare pe terasă, privind 

spre cer, sau, folosind o lanternă, îmi croiesc 

drum pe calea de pământ până la pășunea 

deschisă din vârful dealului meu, de unde 

pot vedea, de deasupra liniei copacilor, 

întregul inventar ceresc, stelele desfășurate 

în toate direcțiile și, chiar săptămâna 

aceasta, planetele Jupiter la est și Marte la 

vest. Este de necrezut și totodată un fapt, un 

fapt simplu și incontestabil: că ne-am 

născut, că suntem. Mă pot gândi la moduri 

mai rele de a-mi încheia ziua.   

În noaptea în care Murray a plecat, mi-am 

amintit cum, în copilărie, mi s-a spus - ca 

unui copil mic care nu putea să doarmă 

pentru că bunicul său murise și insista să 

înțeleagă unde a dispărut mortul - că bunicul 

a fost transformat într-o stea. Mama m-a dat 

jos din pat și m-a dus pe aleea de lângă casă 

și împreună am privit direct spre cerul nopții 

în timp ce ea îmi explica că una dintre acele 

stele era bunicul meu. Alta era bunica mea, 

și așa mai departe. Ceea ce se întâmplă 

atunci când oamenii mor, mi-a explicat 

mama, este că se duc pe cer și trăiesc pentru 

totdeauna ca stele strălucitoare. Am căutat 

cerul și am întrebat: "El este acela?", iar ea a 

spus că da, iar noi ne-am întors în casă și am 

adormit.  

Explicația aceea avea sens atunci și, dintre 

toate, a avut sens din nou în noaptea în care, 

complet treaz din cauza stimulilor acelei 

îngurgitări narative, am zăcut afară până în 

zori, gândindu-mă că Ira era mort, că Eva 

era moartă, că, cu excepția poate a lui 

Sylphid, în vila ei de pe Coasta de Azur, o 

bătrână bogată de șaptezeci și doi de ani, toți 

oamenii care au un rol în relatarea lui 

Murray despre deznodământul Omului de 

Fier nu mai erau acum înțepeniți în 

momentul lor, ci morți și liberi de capcanele 

pe care le întinsese epoca lor. Nici ideile 

epocii lor, nici așteptările speciei noastre nu 

determinau destinul: doar hidrogenul 

determina destinul. Nu mai existau greșeli 

pe care Eva sau Ira să le facă. Nu mai există 

trădare. Nu mai există idealism. Nu mai 

există falsuri. Nu mai există nici conștiință, 

nici absența ei. Nu mai există mame și fiice, 

nu mai există tați și tați vitregi. Nu există 

actori. Nu există luptă de clasă. Nu există 

discriminare, linșaj sau Jim Crow, și nici nu 

a existat vreodată. Nu există nedreptate și 

nici justiție. Nu există utopii. Nu există 

lopeți. Contrar folclorului, cu excepția 

constelației Lyra - care s-a întâmplat să se 

cuibărească sus pe cerul estic, puțin la vest 

de Calea Lactee și la sud-est de cei doi 

Vărsători - nu există harpe. Există doar 

cuptorul lui Ira și cuptorul Evei care ard la 

douăzeci de milioane de grade.  

Există cuptorul romancierei Katrina Van 

Tassel Grant, cuptorul congresmanului 

Bryden Grant, cuptorul taxidermistului 

Horace Bixton, al minerului Tommy 

Minarek, al flautistei Pamela Solomon, al 

maseurului estonian Helgi Pärn, al 

tehnicianului de laborator Doris Ringold și 

al fiicei iubitoare de unchi a lui Doris, 

Lorraine. Există cuptorul lui Karl Marx și al 

lui Iosif Stalin și al lui Leon Troțki, al lui Paul 

Robeson și al lui Johnny O'Day. Există 

cuptorul lui Joe McCarthy, trăgătorul de 

coadă. Ceea ce vedeți de la această tribună 

tăcută de pe muntele meu, într-o noapte la 

fel de splendid de senină ca și noaptea în 

care Murray m-a părăsit pentru totdeauna - 
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căci cel mai bun dintre frații loiali, asul 

profesorilor de engleză, a murit în Phoenix 

două luni mai târziu - este acel univers în 

care eroarea nu se impune. Vezi de 

neconceput: spectacolul colosal al lipsei de 

antagonism. Vezi cu ochii tăi vastul creier al 

timpului, o galaxie de foc pusă de nicio mână 

omenească. Stelele sunt indispensabile.  

Philip Roth * 

   Fragment… (Din M-am căsătorit cu un 

comunist, Trilogia americană, cartea 2) 

 

 * Philip Milton Roth (1933-2018) a fost 

un romancier evreu american, câștigător a 

patru mari premii literare: "National Book 

Critics Circle Award" pentru "Patrimoniu" 

(1991), "PEN/Faulkner Award" pentru 

"Operațiunea Shylock" (1993), "National 

Book Award" pentru "Sabbath's Theater" 

(1995), Premiul Pulitzer pentru "Pastorala 

americană" (1997). Și-a câștigat de timpuriu 

faima în lumea literară cu colecția Goodbye, 

Columbus din 1959 și cu bestseller-ul 

"Complexul lui Portnoy" din 1969. Un alt 

roman celebru al autorului este "Pata 

Umană" (The Human Stain), ecranizat în 

2003 de către Robert Benton. 

Baruch Elron 
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Tribal Art cu  

Mugurel Barbulescu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sofia Gelman 

Oameni suntem 
 

Viața noastră cotidiană se desfășoară în mai 

multe planuri, cu toții ne împărțim timpul 

între muncă, familie și hobby – cred. Zilele 

se derulează în virtutea inerției în contextul 

exercitării profesiunii fiecăruia dintre noi în 

alternanță cu datoriile impuse de familie; 

din când în când, în funcție de timpul liber 

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

putem îngădui câteva ore destinate pasiunii, 

spre a reveni apoi cu energie reînnoită la 

îndeletnicirile de zi cu zi. Cei pentru care 

profesiunea și pasiunea sunt sinonime, se 

pot considera privilegiații soartei. 

   Mărturisesc, eu mă număr printre ei… 

 
 

  Cum avea loc tocmeala pentru nuntă    

       în Piața Lăutarilor, în anii `80. 
 ”În bodegile din Rahova, Giuleşti, 

Colentina se putea auzi La Chilia-n port, 

bocetul închisorilor dobrogene din anii ’50”  
 

 

 

 

 

 

 

Vă invităm să citiți un nou episod din 
colecția ”Scene de epocă”, scrisă de 
către scriitorul, memorialistul și 
publicistul Dan Ciachir.   

Până la demolările din anii ’80, în dreapta 
Dâmboviţei, la Podul Izvor, la câteva zeci de 
metri de Teatrul Bulandra, aşezat pe celălalt 
mal al râului, se afla, în aer liber, Piaţa 
lăutarilor, tolerată tacit. Zilnic, în capătul 
străzii Uranus, care îşi începea de acolo 
urcuşul, se adunau 15-20 de instrumentişti, 
uneori chiar mai mulţi – unii încălţaţi cu 
pantofi de culoare albă –, în căutare de 
angajament. Clientul venea împreună cu un 
iniţiat care îl prezenta unui staroste. Începea 
tocmeala pentru o nuntă, în Bucureşti sau în 
provincie, un botez sau o petrecere; se 
purtau apoi tratative cu privire la solist. 
Dacă înţelegerea nu se stabilea, de obicei din 
cauza tarifului sau a arvunei pretinse, era 
abordat un alt „impresar” şi negocierea se 
lua de la capăt... Angajaţi sâmbăta şi 
duminica la nunţi, în timpul săptămânii 
lăutarii cântau în restaurante, unde erau 
plătiţi de clienţi. Situaţia unui Fărâmiţă 
Lambru, care cântase în anii ’50 la 
„Continental” cu Maria Tănase, era o 
excepţie. Lăutarii de taraf se împuţinaseră 
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odată cu venirea regimului comunist, deşi 
existase un reviriment pentru ei, la sfârşitul 
anilor ’60, când se deschiseseră localurile 
semiparticulare ale mandatarilor. Apăruse 
atunci un taraf în restaurantul „La doi 
cocoşi”, unde ieşise chiar un mic scandal. 
Întrucât luau masa acolo nişte oameni de 
afaceri italieni, muzicanţii, oameni în vârstă, 
s-au gândit să le zică ceva care să le 
amintească de patrie. Şi au cântat... Imnul 
lui Mussolini – îl ştiau din tinereţe –, zile în 
şir, până s-a găsit cineva care să recunoască 
melodia şi să protesteze indignat că poate 
auzi aşa ceva într-o ţară socialistă... 

La începutul anilor ’70, un alt taraf se 
producea, după ora 20, la restaurantul 
„Debarcader” de pe malul lacului Herăstrău, 
local cu două încăperi şi grădină de vară 
îngrădită cu spaliere pe care primăvara se 
căţăra o iederă debordantă. În apropiere 
erau câteva terenuri de tenis, un club de 
canotaj şi vastul restaurant „Parc”, 
construite, ca şi restaurantul „Debarcader”, 
la sfârşitul anilor ’30. 

Tot pe malul Herăstrăului, la „Debarcader”, 
lumea venea pentru bucătăria sa neaoşă şi 
pentru aşezarea discretă şi plăcută: toamna 
târziu se zăreau prin ferestre arborii 
desfrunziţi din parc şi lacul secat. Soseau aici 
oameni corpolenţi, trecuţi de prima tinereţe, 
unii cu inele pe degete – gestionari, şefi de 
mâna a doua, mici directori însoţiţi de 
amante – şi se mai nimerea câte o pereche 
cu gusturi romantice. Pe la 8 seara, intra cu 
paşi de pisică taraful compus din viorist, 
acordeonist şi contrabasist, modulând 
acorduri de café-concert: Avant de mourir a 
lui Boulanger sau chiar Frumosul rozmarin 
de Kreysler. Urma o bucată de virtuozitate, 
de regulă Hora staccatto sau Ciocârlia. După 
care, în funcţie de ce le dicta intuiţia, lăutarii 
treceau la vechi piese de folclor bucureştean, 
Inel, inel de aur, Când toca la Radu Vodă, 
violonistul transformându-se-n gurist. 
Cânta şoptit, dulce, ciupind din când în când 
corzile instrumentului, aplecat spre urechea 

muşteriului însoţit de o femeie, care-i făcuse 
cu arătătorul semn să se apropie de masa lor. 
Urma o romanţă, întreruptă de un „Ascultă 
cum zice-acuma...”, eventual un cântec 
popular, vechi şi acela. La sfârşit, clientul 
scotea din portofel o bancnotă şi reieşea din 
plecăciunea guristului, care se întâmpla s-o 
tragă peste obraz şi bărbie a saftea, dacă 
hârtia fusese de 25 sau de 50 de lei. La chef, 
bancnota de 100 era lipită zgomotos, cu 
scuipat, pe fruntea lăutarului... 

În aceeaşi vreme, la restaurantul „Opera” de 
la parterul unui bloc de la Podul Elefterie, 
clienţii veneau anume să-l audă pe Dona 
Siminică. El era angajatul localului, cânta la 
microfon şi avea un repertoriu fix. La 
sfârşitul programului, cânta şi la mese. 
Interpreta, între altele, La Şalul cel negru, o 
bucată nespus de veche. Dona Siminică avea 
peste 50 de ani, era suplu, îmbrăcat corect şi 
dăruit cu o voce ieşită din comun. Un glas 
unduios, rafinat şi efeminat, potrivit 
cântecelor sale tânguite, nostalgice, sfâşiate 
de melancolie. Acompaniamentul era pe 
măsură: un tempo ce desfide graba, cu 
introduceri orientale, ample, tărăgănate... 

În bodegile din Rahova, Giuleşti, Colentina 
se putea auzi Gropare, deschide mormântul, 
Bidineaua, vechiul cântec al spoitoreselor 
bucureştene, pomenit şi de Mateiu I. 
Caragiale în romanul său, ori La Chilia-n 
port, bocetul închisorilor dobrogene din anii 
’50. 
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 Harris Schiff 
 

Otravă pură  

 

Tu ești jucăria care moare 

tu ești filmul 

și cinematograful 

și vedeta de cinema 
 

Ești vaca care dă naștere 

la o fantezie de neuitat 

tu ești jeleul 

și ești pătura care învelește 
 

ești distrus 

ai probleme 

Ești ținta unui agent secret 

 
Traducere AG 

** 

Sașa Pană- A trăi e o artă 
 

Dincolo de fildeșul crestelor 

E o potecă ascunsă 

Spre estuarul bucuriilor limpezi 

Unde anii rămân intacți 

Ca oglinzile după trecerea imaginilor 

Ca sclerotica de gheață a ceasornicului 

Sub călătoria acelor purtătoare de timp 

 

Închide ochii 

Caldă e cortina și fraged crin 

Transparent interioarelor rozete 

fosforescente 

Transparent ca dorințele în sărut 

Și mângâieri 

 

Razele-mproașcă un havuz de constelații 

Decor neasemuit balsam 

Bazin strălucitor de culori magice 

Lopețile spintecă rochia valurilor 

Dar pe fața veselă ca o preerie după ploaie 

Balafrele se vindecă repede 

Și ușor ușor ca o palidă gavotă 

În amurg estival 

Ursita prospețimii veșnice 

(Din vol. Opera poetică, Editura Aius, 

Ediție îngrijită și studiu introductiv de 

Petrișor Militaru) via Maria Sava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Beatrice Bernath 
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Microsoft vs Google: Vor cuceri 

modelele lingvistice motoarele de 

căutare?  

               ALBERTO ROMERO 

 

Zvonurile spun că Microsoft a demarat un 

proiect care promite să aibă un impact 

asupra peisajului tehnologic în următorii 

ani. După cum scrie Tom Warren de la The 

Verge, gigantul Microsofts "ar plănui să 

lanseze o versiune Bing care să folosească 

ChatGPT". Pentru prima dată în ultimii 

douăzeci de ani, căutarea este pe cale să 

cunoască o revoluție. 

Vestea deloc surprinzătoare vine la o lună 

după ce partenerul Microsoft, OpenAI, a 

lansat ChatGPT, un puternic model de 

limbaj (ML) optimizat pentru dialog pe care 

l-am considerat cel mai bun chatbot din 

lume . 

După lansarea ChatGPT, la 30 noiembrie, 

oamenii au realizat rapid că existența sa 

implică o probabilitate deloc neglijabilă ca 

ML-urile să depășească, pe termen scurt, 

motoarele de căutare tradiționale ("search 

engines" - SE) ca principal mijloc de căutare 

a informațiilor online. Prin extensie, acest 

lucru implică faptul că hegemonia de două 

decenii a firmei Google în tehnica de căutare 

ar putea fi pusă în pericol. 

Anunțul (încă neoficial) făcut de Microsoft a 

reaprins dezbaterea dintre ML și SE și, deși 

nimeni nu știe cu siguranță cum se vor 

desfășura evenimentele, există un consens 

asupra unui lucru: într-un fel sau altul, ML 

și căutarea vor fi, cel mai probabil, părți 

inseparabile ale căutării de info în viitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fel cum gravitația ne trage la pământ, 

tehnologia evoluează - așa cum se știe în 

termodinamică - într-o singură direcție: să 

ne facă viața mai ușoară. ML-urile sunt mai 

intuitive, iar interfața cu ele ne vine în mod 

natural. Faptul că SE-urile fie se vor 

schimba, fie vor muri pare a fi un rezultat 

inevitabil. 

Comentariu de la MAX TZINMAN 

    Cred ca tehnologia e fenomenala, dar în 

același timp, e un pas (gigantic) spre 

controlul asupra noastră. Sper ca știi de 

documentele eliberate de Musk de la 

twitter… un scandal monstru pe care 

încearca din răsputeri sa-l facă să dispară… 

Giganții internet au cartelizat și împărțit 

piața, si colaborează cu guvernul șI cu 

agențiile guvernamentale… Suntem la un 

punct de inflexiune, care este și extrem de 

periculos. Mai periculos decât toate care au 

fost în istorie, fiindcă nu mai este numai 

control fizic si psihologic (rol indeplinit în 

trecut de religii), ci și complet mintal. 

Din păcate, Huxley a văzut bine în Brave 

New World… 
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Beatrice Bernath Art 
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         NOUTAȚI Editura SAGA 
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    CUGETARI -  JURNAL (1) 

         Beatrice Vaisman 

 
- Cum să-mi găsească infractorul parola de 

la Facebook, dacă nici eu n-o mai găsesc ? 

-  E atât de deştept, încât îi ies minţile din 

cap. 

- Dragi prieteni ! Realizaţi că sub măşti am 

îmbătrânit cu toţii cu 3 ani ? 

- Ca să nu laşi urmaşi pe această lume, 

trebuie să fii carierist, egoist, sau de o 

deşteptăciune pe care restul lumii încă nu o 

poate concepe. 

- Sunt aproape sigură că dezvoltăm 

imunitate de turmă. Până şi ciobanul 

(medicul) este bolnav ! 

 

- Dialog : 

- Ce meci se transmite acum ? 

- Spania - Costa Rica. 

- Ooo ! Ăştia cel puţin se pot înjura între ei 

în aceeaşi  limbă. 

 

- Cred că n-am greşit când am luat hotărârea 

să nu ne vaccinăm cu al 5-lea vaccin anti-

covid, cel care nu e obligatoriu, ci "lăsat la 

latitudinea cobaiului"… 

- Mă distrează la nebunie, când în arborele 

"ginecologic"' găsesc rude de acest gen: 

"Cousin's daughter-in-law's 2nd cousin's 

husband" 

- Se pare că Putin n-a auzit de melodia 

israeliană : "Războaiele nu au loc iarna". 

- Situaţie : A fost puţin bolnav. Acum e puţin 

sănătos. 

- Până când n-am făcut un test  MRI la cap, 

habar nu am avut ce am în el. 

 

                                         *** 

 

 

 

 

Mare Nostrum 

Adrian Grauenfels 
 

Extraordinara răbdare a lucrurilor!  

Unele obiecte au răbdare 

Acest loc antic a fost desfigurat  

de o cultură de case suburbane 

Ce frumos era când l-am văzut prima dată, 

Câmpul de maci și mărăcini înconjurați de 

stânci albe 

Nimeni, în afară de doi cai care pășteau, 

Sau  vaci de lapte care-și frecau șoldurile de 

gardurile de piatră 

Nu se grăbesc. Au tot timpul.  

Se știe că oamenii sunt un val 

Care se umflă și în timp va da afară 

Lucrările lor se vor dizolva.  

Între timp, imaginea frumuseții   

trăiește chiar în simplitatea aerului 

În siguranța că oceanul  urcă și coboară de 

pe faleza noastră. 

Cât despre noi: 

Trebuie să ne desprindem mintea de noi 

înșine; 

Trebuie să ne revizuim viziunea și să 

devenim încrezători. 

Ca stânca și oceanul din care am fost  

cândva făcuți. 
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                                 Yaakov Barzilai 

                   Ţara mea 
 

Ţară împrejmuită de mare şi deşert, 

ce-şi trage seva din trecut, 

 

Ţară, plină de piatră şi nisip 

ce ascultă ecoul din Templu - 

rugăciunea strămoşilor, 

 

Ţară învăluită în doliu necontenit 

cu care se confruntă singură, 

 

Ţară ce suferă de arşiţă fierbinte 

şi poartă crematoriul ca veşnică amintire, 

 

Ţară luminată de mii de stele, 

ce se înalţă odată cu răsăritul Soarelui  

din ruinele Massadei, de unde 

renaşte zilnic… 

                                    Yaakov Barzilai 

                   În zorii zilei 
 

Ce poate fi mai frumos, 

 decât să trimiţi cuiva 

un gând în zorii zilei, 

să te delectezi cu lumina răsăritului, 

să îmbrăţişezi dimineaţa umedă de rouă 

să savurezi culorile şi parfumul ei !? 

Ce poate fi mai frumos, decât să adori 

muzele, 

să scrii versuri 

să naşti gemeni, 

să te cufunzi în lanul de grâu 

în timp ce visezi la seminţe, 

la rodul lor, pâinea !? 

şi din când în când, 

în timp ce pe malul apei 

asculţi susurul râului, 

 

să deschizi caseta păcatelor demult uitate 

şi să-ţi încredinţezi 

fluviului uitării, 

secretele… 

 

Traduceri din ebraică  

Sofia Gelman Kiss 

                                   *** 

Desen de Saul Steinberg, artist nascut in 

Romania (1914 Rimnicu Sarat) si emigrat prin 

nenumarate peripetii la New York in Iunie 1941.  

Acolo incepe sa lucreze pentru ziare progresiste. 

In feb 1942 participa in expozitia Cartoons 

Against the Axis organizata de Art Students 

League care ajunge si la Metropolitan Museum 

of Art sub numele Cartoons of Today. La sfirsitul 

lui 1942 se indragosteste de artista Hedda 

Sterne, si ea nascuta in Romania si scapata din 

tara in oct 1941 dupa ce a fost martor ocular a 

pogromului de la Bucuresti din ian 1941. Acest 

desen a aparut in ziarul Liberty in August 8, 

1942. Via Olga Stefan 
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   Elsa Dorval Tofan 
                                       IEPURELE DE APĂ 

clopotul timpului 

sună strident 

a toacă bătută pe 

șină de tren 

 
se întâmplă ceva 
nici familiar, nici străin 
înțelegerii îi lipsește subiectul 

conexiunile dintre cuvinte și 

gânduri, obositoare, 

poate, cutia cu scrierile 

secrete să conțină 

viitorul revelator 

așteptându-l, orfanul 

surdo-mut, îl imaginează 

prin curioasele semne 

trimise văduvelor în trecut… 

 

clopotul timpului 

sună strident 

a toacă bătută pe 

șină de tren 

 

se întâmplau 

lucruri ciudate 

în primele zile 

ale anului 

Iepurelui de Apă 

ajunsese lumea 

să vorbească 

despre… poezie 

la metrou, în stație 

 

cărțile de poezie sunt 

    zombii din hârtie 

au invadat viața, încât 

 librăriile le stivuiesc 

   ca pe cărămizi și 

librarii, disperați, roagă 

  insistent pe poeți : 

 

 

 

nu mai scrieți versuri, 

n u m a i s c r i e ț i!!! 

 

      bine ar fi fost ca poeții 

să schimbe cuvintele potrivite 

      pe derivate și verbatim, 

să lase baltă juxtapunera, 

      metafora și asonanța 

să înțeleagă că sunt responsabili 

      de acest stoc reprezentând, 

toată lumea știe, un risc teribil de… 

       c o n t a m i n a r e 

(și, contaminarea cu versuri, 

      duce la schimbare de sens) 

poetul ascultă 

cu urechea lipită de șina de tren, 

rece ca albastra Rigel 

nu știe în ce an suntem și nu-l 

interesează 

ce se spune la metrou, în stație 

adună ultimele 

gânduri, penița ascuțită ascunsă 

la piept, gata 

să înjunghie hârtia palid-șifonată, 

el știe că, 

s e  a p r o p i e! 

 

clopotul timpului 

sună strident 

a toacă bătută pe 

șină de tren 

  



53 
 

 Lucian Freud: New Perspectives    

at the National Gallery (London)   

                      Michael Glover  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lucian Freud s-a născut în urmă cu 100 

de ani (8 decembrie 1922), iar galeriile 

londoneze nu se mai sature de el în 

această  iarnă. Șapte  expoziții sunt 

prezentate. Cea mai mare dintre acestea este 

la National Gallery, care servește o expoziție 

care ocupă multe săli, numită New 

Perspectives. L-au precedat - Raphael, 

Veronese, Titian. Expunerea a 70 de lucrări 

ale lui Freud invită, inevitabil, la comparație. 

Este el în stare să o facă? Este el unul dintre 

marii pictori figurativi ai zilelor noastre ?  

 

Freud este și el curtat de editori. O ediție 

somptuoasă și ilustrată a scrisorilor sale 

(Love Lucian, the Letters of Lucian Freud, 

1939-1954, publicată de Thames and 

Hudson în Marea Britanie) conține o 

mulțime de reproduceri ale scrisorilor exact 

așa cum le-a scris, cu toate greșelile lor de 

ortografie. Volumul recent apărut vine 

complet, de exemplu, cu o fotomontaj al 

unei perechi de buze care sărută. Freud a 

fost un glumeț de neoprit, un glumeț, un 

jucător, un om care a trăit la limita 

respectabilității, un om care "se culca cu 

femei" (așa cum Hemingway îi descria pe 

pictorii din Parisul cochet din "A Moveable 

Feast") între tușele de pensulă aplicate cu 

grijă. Laudele aduse acestei cărți în recenzia 

publicată de London Spectator nu ar putea fi 

mai entuziaste nici dacă ar încerca. Câtă 

cochetărie! Câte tachinări! Atâtea amoruri 

sălbatice! Sugerând că geniul în devenire 

trebuie întotdeauna să aibă parte de libido, 

cartea pare ciudat de nepotrivită față de 

lumea de astăzi.   

 

  Autoportret 

  

https://www.nationalgallery.org.uk/exhibitions/the-credit-suisse-exhibition-lucian-freud-new-perspectives
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Dar este mai mult decât atât. Poate că este 

ceva legat de caracterul lui Freud. Apar 

cuvinte vechi care ar putea ajuta la definirea 

problemei legate de ceea ce anume îl face pe 

Freud să pară un talent mai mic decât se 

spune adesea că este. Ar fi ridicol să sugerăm 

că îi lipsește noblețea sau generozitatea, sau 

că pesimismul său îl reduce? El nu este 

niciodată expansiv sau sărbătoresc. Îi 

lipsește căldura. Nu îmbrățișează niciodată. 

Ochiul său este mereu în preajma celorlalți, 

și mai ales a femeilor. Aceste subiecte se 

retrag, oarecum temătoare. Cel mai rău 

tablou din expoziție este un portret 

minuscul și monstruos al reginei defuncte,  

(se urlă la mine pentru că îl fotografiez cu 

telefonul meu, deoarece este INTERZIS să 

fac acest lucru) Dumnezeu știe ce a crezut 

biata femeie despre acest portret. Chipul ei 

pare umflat și ieșit în afară, de parcă ar fi 

construit din plăci de aluat de pâine 

alunecoase și prost mânuite. Părul ei se 

înfășoară în stânga și în dreapta ca două 

mânere gemene ale unui monstruos ulcior 

baroc. Se spune că ar fi spus - Dumnezeu știe 

dacă este adevărat - că admira mai degrabă 

felul în care el își amesteca culorile. 

 

 

                       Hotel – 1954 
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                                            *** 
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