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            Sofia Gelman                

Ziua internațională a muzicii 

Muzica, acest miracol care a devenit parte 

integrantă a vieții noastre, este un refugiu 

când evenimentele din jurul nostru se 

precipită, este un balsam al sufletului ori de 

câte ori avem nevoie de puțină relaxare… 

Sunetele plăcute care te înconjoară ca un 

scut, se îndreaptă împotriva gândurilor 

negative care încearcă să pătrundă în sfera 

convicțiunii tale; muzica te va salva de 

realitățile neplăcute petrecute aievea,  te va 

consola… „Muzica este limbajul universal al 

omenirii” – susținea poetul american Henry 

Longfellow (1807 – 1882); adevărat, nu ai 

nevoie de cunoștințe prealabile pentru ca să 

te bucuri de efectul benefic al muzicii. 

Meditația esoterică la care te invită, 

recepționarea mirabilei comunicări 

nemijlocite în care se ți transmit gândurile 

compozitorului formulate prin sunete, iată 

ce îți oferă audiția lucrărilor semnate de 

autorii diverselor etape stilistice. De la 

atmosfera liniștei pe care ți-o împrumută un 

madrigal sau  misă a Renașterii, până la 

sonoritățile – uneori bizare - ale muzicii 

contemporane, paleta bogată din care ai 

posibilitatea să alegi o multitudine de pagini 

fermecătoare,  se transformă în clipe de 

binevenită destindere. Delicatețea fluxului 

sonor, sensibilitatea subtilă a muzicii îți vor 

lumina timpul petrecut în compania 

audiției, îți vor împrumuta senzația 

nostalgică, aproape palpabilă  a vremurilor 

trecute. Lucrarea aleasă îți va contura 

meandrele unui orizont infinit în toate 

dimensiunile sale spre a lăsa să se întrevadă 

simbolul unui univers nebănuit deslușit pe 

calea undelor sonore…         Celebrul violonist 

Lord Yehudi Menuhin a inițiat ziua 

internațională dedicată muzicii, astfel în 

anul 1975, la data de 1 octombrie s-a 

organizat prima sărbătoare de acest fel. De 

atunci, în fiecare an melomanii se bucură de 

numeroase concerte care marchează 

importanța muzicii în viața noastră. 

 „Sper că data de 1 octombrie  va deveni un 

eveniment pus în slujba cunoașterii artei 

sunetelor – spunea Yehudi Menuhin – un 

model de consolidare a legăturilor de pace 

și prietenie dintre oameni.”                         

*** 

Cu această ocazie, ne bucură să anunțăm 

finalizarea cărții  Gânduri depre muzică,  

fructul unui efort comun, susținut de peste 

doi ani și jumătate, timp în care am compilat 

și distilat noțiuni de bază despre istoria 

muzicii, instrumente și evoluția lor în timp, 

compozitori, interpreți, dirijori, cântăreți 

celebrii... de la începuturile civilizației și 

până la muzica actuală, modernă.  

 

             360 pag.  Editura SAGA  - 2022  
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FILOSOFIE 

Un poulet est au bord d'une route ; Il la traverse. 

Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ? 

 

RENÉ DESCARTES : Pour aller de l'autre côté. 

PLATON : Pour son bien. De l'autre côté est le 

Vrai. 

ARISTOTE : C'est la nature du poulet que de 

traverser les routes. 

KARL MARX : C'était historiquement et 

socialement inévitable. 

HIPPOCRATE : c’est en raison d'un excès de 

sécrétion de son pancréas. 

MARTIN LUTHER KING JR. : J'ai la vision d'un 

monde où tous les poulets seraient libres de 

traverser la route sans avoir à justifier leur acte. 

MOISE : Et Dieu descendit du paradis et Il dit au 

poulet : " Tu dois traverser la route". Et le poulet 

traversa la route et Dieu vit que cela était bon. 

TRUMP : Le poulet n'a pas traversé la route, je 

répète, le poulet n'a JAMAIS traversé la route. 

SIGMUND FREUD : Le fait que vous vous 

préoccupiez du fait que le poulet ait traversé la route 

révèle votre fort sentiment d'insécurité sexuelle 

latente. 

BILL GATES : Nous venons justement de mettre au 

point le nouveau Poulet Office 2020", qui ne se 

contentera pas seulement de faire traverser les 

routes à vos poulets, mais couvera aussi leurs oeufs, 

les classera par taille, etc... 

GALILEE : Et pourtant, il traverse. 

ERIC CANTONA : Le poulet, il est libre le poulet. 

Les routes, quand il veut, il les traverse. 

L'EGLISE DE SCIENTOLOGIE : La raison pour 

laquelle le poulet traverse est en vous, mais vous ne 

le savez pas encore. Moyennant la modique somme 

de 1000 € par séance, une analyse psychologique 

vous permettra de la découvrir. 

EINSTEIN : Le fait que ce soit le poulet qui 

traverse la route ou que ce soit la route qui se meuve 

sous le poulet dépend uniquement du référentiel 

dans lequel vous vous placez. 

ZEN : Le poulet peut traverser la route, seul le 

Maître connaît le bruit de son ombre derrière le 

mur. 

NELSON MONTFORT : J'ai à côté de moi 

l'extraordinaire poulet qui a réussi le formidable 

exploit de traverser cette superbe route: 

" Why did you cross the road ? " 

" Cot cot !" 

eh bien il dit qu'il est extrêmement fier d'avoir 

réussi ce challenge, ce défi, cet exploit. C'était une 

traversée très dure, mais il s'est accroché, et..." 

RICHARD VIRENQUE : C'était pas un lapin ? 

JEAN-CLAUDE VANDAMME : Le poulet la road 

il la traverse parce qu'il sait qu'il la traverse, tu vois 

la route c'est sa vie et sa mort, la route c'est Dieu 

c'est tout le potentiel de sa vie, et moi Jean Claude 

Super Star quand le truck arrive sur moi, je pense à 

la poule et à Dieu et je fusionne avec tout le 

potentiel de la life de la road ! Et ça c'est beau ! 

FOREST GUMP : Cours poulet cours !!! 

STALINE : le poulet devra être fusillé sur le champ, 

ainsi que tous les témoins de la scène et 10 autres 

personnes prises au hasard, pour n'avoir pas 

empêché cet acte subversif" 

EMMANUEL MACRON : "C’est parce que le 

poulet a trouvé du travail". 

 

Coperta de azi: Anath Hanit 
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IN MEMORIAM - LIVIU 

CRISTESCU 

 

  Murim puțin câte puțin atunci când 

nu (ne) dăruim suficient, când ignorăm sau 

lăsăm în urmă plăpândurile adunate în noi. 

Liviu, să ne ierți că nu am putut face mai 

mult, deși singurătățile nu sunt mereu 

impenetrabile. Știm, simțim, intuim, dar 

poate nu este de ajuns. Adunătura on-line, 

tot mai scindată, exacerbează totul, se 

grăbește să își arunce părerile de rău în 

mediul virtual, să se încontreze, să ne fals-

dinamizeze, în final să ne aneantizeze, din 

păcate. Știu, noi vorbeam săptămânal la 

telefon, ne împărtășeam trăirile, visele, 

spaimele, dar...nu a fost suficient, și acest 

regret îl voi avea încă mult timp de acum 

încolo. Îmi pare teribil de rău că nu am ajuns 

să ne revedem. O lume din care lipsește un 

prieten pare dintr-o dată mai îngustă, 

aproape meschină. 

Acum știm că ne veghezi de sus, într-o arenă 

tot mai dezlănțuită, mai stridentă, în care ne 

frământăm adesea aiuristic și ne fărâmăm 

fără, uneori, un minimum de tandrețe 

necesară. 

Motto: În ce limbă ne culcăm/pentru a ne 

trezi Dincolo?/Slabele noastre silabe de 

carne și spirit/abia mai fac față/trucajului de 

om/neantul ne cuprinde ușor, ca un mentor 

atent/să nu se piardă ceva pe drum/în noi, 

în și mai noi, sunt mereu porț(i) de distrus/ 

sau de înghițit pe nemestecate/nici nu știm 

când ajungem la margine/o traversăm ușor, 

ca într-un vis ambiguu/din care, deșteptați 

pe sfert, alungim starea lumii cu nevoia 

noastră de absolut.... 

 

UVERTURI DE AU-AU(GUST) 

Înscrisuri de lapte dulce, scrum, false 

penitențe, ușoare stridențe, facile absențe 

(de la buna spălare a creierului) 

Ia mai Dați și cu frapeu 

Ca să nu aveți r-ateu 

Căldura-i un ,,aoleu,, 

Cocoțat chiar pe bombeu 

Semnat Goool (Anca) 

 

Orașul tremură din toate încheieturile de 

străzi prăfoase, parcă fiecare are de 

demon(tat) sau demon(strat) ceva, mai ales 

armătura de om, bula de cristal ambiguu, 

cușca în care se mușcă insul cu umbra lui 

deodată nefiresc de mare.... 

Ahtiați după lock-downurile teribile din 

mintea noastră, grăbim paroxistic, pe 

trotuare și mai ales pe grupuri de presiune, 

înhățând orice informație, loc liber, ofertă, 

pui de stres. Tăntici elegante, dar și agasate, 

își dau suflul și năduful în a lămuri, la mobil, 

cine știe ce problemă de stat (pe loc, pe loc, 

fără pic de busuioc, hăăăi!). Damful de 

cocoană fat-ală este rapid spulberat de câte-

o angoasă câmpenească cu iz de tochitură 

țopârlănească. 

De fapt, știm sau nu, alergăm după Acea 

incitantă glisare, ca un arcuș, între 

sentimentul că ești dorit și dorești ca un tot, 

fără să te cramponezi de false adorări, fără 

obligații, atenți doar la ceea ce ne cere cu 

adevărat mintea asta drapată ca o păpușă, pe 

vremuri, în prea multe falduri. 

Liniștea a devenit aproape un totem de bun 

gust. Încredearea de-o viață în cineva pare a 

ține de domeniul fantasticului. Apelăm la 

virtual pentru osanale închipuite, pentru 

socluri din pulberi, pentru a ne scoate prea-

plinul tot mai sec la tarabe kitschoase. 

Câți dintre cei care își coafează cu grijă 

aceste mesaje măiestrite, savuros de 

aburoase(n) cot și la pixeluială groase, au 
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măcar un OM căruia să-i spună, simplu, în 

față, ceea ce simt, să meargă măcar un pic 

alături în stările de răscruce? 

Ideologic am devenit mai labili, dăm alte și 

alte turnuri valorilor, ne alintăm în turniruri 

de sensuri. Cei care, de fapt, nu se plac în 

mod real, deși au succes, mă frapează încă 

mult. Au atâtea măști și pârghii de simulare! 

În fața marilor sentimente, a marilor 

revelații interioare, ar trebui să se tacă, 

măcar o vreme, cu spor... măiestriu. 

Clămpăneala devine aproape feroce în atari 

con-texte. De multe ori neanturi și edenuri 

succesive se cizelează într-un timp record, 

racodându-te la tezaure inexprimabile 

imediat. 

Unde mai găsim salturi de conștiință și care 

le mai este rostul într-o lume destabilizată, 

măcinată de sufletul-dublu al unor sufleori 

de intelect, pe o scenă cu tot mai mulți, mai 

gălăgioși, mai vocali actori, părăsită de 

regizori, inconsecvent luminată, înconjurată 

de spectatori abulici care nici măcar umbra 

nu și-o mai înghit? 

Bag io zama că de vacanțele ,,ideale,, de FB 

nu scapă nimeni. Toți cei care ne holbăm la 

pozele altora, care am vrea ca mânuța 

noastră să fi ridicat paharul cu acel frappe 

îmbietor, peste care se aburcă un cer numai 

bun de pic(t)at în freză, care dorim ca umbra 

noastră să dănțuiască puțin în luminișul 

acela uitat de lume din inima codrului bătul 

de vânturi, facem parte din același familion 

de lampion aruncat pe marea viselor 

împlinite din Pixelardia. 

THAT’S WHY THE DADDY E UN LORD 

Ascult, de pe hol, câteva minute, 

convorbirea lor. Dată fiind situația mentală 

a tatei, sunt curioasă dacă o recunoaște pe 

mătușa. Se pare că da...oarecum. Apoi îmi 

dau seama că urmează un tir de întrebări și 

mă retrag în bucătărie. Dar răspunsurile lui, 

deși monotone, repetate la nesfârșit ,,Sunt 

bine, mătușă... mă simt bine”, liniștesc, 

parcă, atmosfera. Pentru nașă-mea de 99 de 

ani, tata a rămas cumva copilul căruia musai 

îi poartă de grijă, pe care-l ocrotea în Fierari, 

numai bun de dăscălit mereu....Ei bine, cine 

are clasă, are, și o păstrează chiar și în 

condițiile în care memoria îi joacă nu doar 

feste, dar i se resetează cam la minut.... 

Trebuie să se întâmple și Binele pe care-l 

dorim cu toată ființa, cu finețea aceasta a 

umanului aparent contorsionat. 

Un trup de dincolo de trupul direct, un trup 

învăluitor al iubindului care cuprinde și o 

rămășiță-de fapt un trunchi comun al limbii, 

doruri increate, acel ,,alături,,pe care-l știi și 

simți de-o viață și de-o taină, pricepându-te, 

desfăcându-ți fricile în particule necesare, 

îmblânzindu-ți sălbăticiunile. 

Unele emoții transfigurează, retrospectiv, 

orice ordine socială. Destul de rar ne gândim 

însă, la ele, și ni le asumăm, sau ne batem 

pentru a le face loc pe lume. 

În ultimul timp observ tot mai multe 

derapaje de la gândirea clară, lucidă, 

asumată. De parcă bietele mecanisme de 

adapatare și apărare șubrede, haotice, 

inconsecvente, trebuie musai cocoțate vajnic 

și necesar aproape de o stare de nebunie 

intens auto-elogiatoare. Și, în parte, de ce 

nu, plagiatoare a demenței altora. Se pare că 

ne întrecem în cursa nebunească de a fi 

,,alăturea cu drumul,, și, aș zice, cu dramul 

de bun simț care ar trebui să se mențină. 

Cunosc oameni care nu mai funcționează 

decât în casă sau într-un cerc extrem de 

restrâns, feriți de lume prin metode de care 

par ultraconvinși, medicalizându-se de 

dimineața până seara, otrăvindu-se voalat 

sau direct. 
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NEBUNIA LOR, ȚICNEALA TA 

Față de șarmul țicnelilor vechi, cele de azi 

suferă pentru că sunt, cumva, prea 

...sclipicioase, voit sclipicioase, aș zice. Pe 

undeva autorii sau promotorii lor vor să iasă 

în evidență, se pare că sunt conștienți de 

clămuța/veriga-lipsă, de mintea într-o, 

aparent, intangibilă, eclipsă. Dar și tot mai 

dornici spre a se face o dreptate surdă care 

totuși bălăngăne ca un clopot ieșit din uz, ca 

un gong într-un gang al nimănui. De la 

delicioasele tertipuri de supraviețuire-

haioase- s-a ajuns la hidoasele (uneori) 

mecanisme de apărare. De la micile și 

încântătoarele clivaje de acomodare, la 

miștocăreli abuzive care descentralizează 

ființa umană. Nebunia altora e o nebuloasă 

în coate roasă, pe când a ta e justificată-justi-

ficat(de porc) ăăăă de un milion de 

(lait)motive. Nebunia lor e frustă, brutală, 

țicneala ta are damf metafizic, e ca un puf 

extrafin cu care frumoasele saloanelor de 

artă ale Parisului se pudrau cu mare atenție 

și grijă. Nebunia altora este ușor de prins în 

definiții stătute, țicneala ta e o baladă 

haiducească în care razele piezișe ale 

soarelui străbat o infimă parte din 

întunericul pădurii... 

Ceea ce iubim cu adevărat scapă sau chiar se 

opune legilor unei societăți sclivisite și 

pomădate-n exces. Cumințenia atrage, 

lealitatea este necesară ca aerul. Șansa la 

adevărata prietenie, la acel căuș uluitor, 

fragil și indestructibil deopotrivă, nu apare 

pe toate drumurile. Acea stare prin care 

simțim că stăm la îndemână cu îngerii, că nu 

mai fandăm sau fentăm nimic, că nu este 

necesar să ne ploconim emoțional deloc, 

este unică. 

Aceste Pitzi care ne do(a)r, cu valori 

unicolor. Și cu valuri de bârfă la purtător. Ce 

să fac, am început să trag cu ochiul la 

fătucele din oraș, care mai de care mai 

clevetitoare, unele, poate, viitoare amice ale 

lui Alex. Cred că încep să fiu, deja, o soacră 

acră...Vizionar Creangă ăsta... 

Câți dintre cei care își coafează cu grijă 

mesajele măiestrite, aburoase-savuros de 

aburoase(n) cot și la pixeluială groase, au 

măcar un OM căruia să-i spună, simplu, în 

față, ceea ce simt, să meargă măcar un pic 

împreună în stările de răscruce? 

În stări depresive sau de surmenaj intens, 

autoalintul are o imensă putere de 

regenerare. Trebuie să evaluezi și inițiatic 

dacă sigur, sincer, dincolo de măscări 

lingvistice, de promisiuni, de toate felurile 

de așteptări ale tale, ți se potrivește sau nu o 

anumită situație, stare emoțională, 

conjunctură. Să te consideri un mic 

imperator năzuros în universul tău. Dincolo 

de toate manualele de motivație, asta este 

strategia la care apelează cei cu un reglaj 

bun, pe cuvânt de pionier zic vouă! 

Când, în sfârșit, cedez nervos și-mi iau 

rochie mini, văd doar tăntilici în blugi sau 

pantaloni de in, mergând nonșalant cu teniși 

sau balerini, în timp ce eu mă balansez pe un 

toc de 3 cm... 

Ceea ce te face speriată și cu o nebuloasă pe 

creier este nu doar inutil, ambiguu, ci și 

lipsit de relevanță pentru linul tău. Boala 

asta de a plonja în traume inexistente a 

devenit chiar un flagel al celor care se cred 

vindecătorii cuiva sau măcar receptorul 

clivajelor lui comportamentale. 

Iubirea nu ține cont de orgolii sau suspiciuni 

și nici de a bate din picior timpul ca pe un 

șnițel, întru frăgezire... când e vorba de drag 

de om totul, absolut, se încarcă de răbdare. 

Cu bățul înfipt în hipo-lipo-talamus, cu 

ambâțul generat și buricat de instrumente 

smart, virtuale, de supraveghere, cu acest 

suport imediat și complet, eficient, pentru 
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memorie, trăiri, percepții, nu ne mai 

încordăm simțurile, nu mai suntem atenți, 

receptivi, cu adevărat inventivi. 

Și, parcă mai rău, nu ne mai preocupă 

bunătatea aia simplă, care dă luciu ierbii, ne 

avântă unii spre alții ca pe niște copilandri 

cu descânturi de fericire ad-hoc, așteaptă să 

vorbim adevăruri cu puținii Prieteni care ne 

susțin sufletul și în al cărui drag plonjăm 

mereu, din nevoia de a ocroti, cu adevărat, 

viața... 

 

 

Eu dimpotrivă la ora cinci eram 

la ora șase” 

Iulia Iacob 

România literară nr. 27-28/2019 

 Liviu Cristescu, Cu ochii în 4,  
Editura frACTalia, București, 2017 

 

  Una dintre cheile lecturării acestui 

volum rezidă în subtitlu. Cu ochii în 4 (sau 

cum ne putem strecura în viață). Este vorba 

de o strecurare aparte; nu prin subtilitatea 

unui mers tiptil, prin crearea unor tactici; 

nicidecum, ci este vorba de o fugă printre 

obstacolele mobile și incoerente pe care 

autorul le pune pe seama Realității: excesul 

de informație, mărunțișurile cotidiene, 

împărțirea eului între concept și fapt. Este 

goana întru și după concept, dubla mișcare 

de fugă dinspre și spre sens, de culegere a 

mai multor adevăruri intermediare în 

vederea înmănuncherii lor în adevărul 

ultim. Autorul își explorează nevoile și 

obsesiile transpunând în volumul său un 

amestec de text și imagine, de formă dându-

și târcoale sieși. La subsolul acestor 

experimente vizuale  (poezii vizuale, 

transcrierea unu la unu a timeline-ului de pe 

Facebook, liste de cumpărături, „concursuri 

de poezii” între personaje-concept etc.) nu 

rezidă atitudinea postmodernistă de evitare 

a întrebărilor cărora arta li se vrea răspuns, 

ci o nevoie de pastișare a vieții de zi cu zi pe 

hârtie. Franchețea acestor experimente 

formale este argumentată la nivelul 

imaginarului autorului de contactul său cu 

multiple forme ale artei plastice, a studierii 

pianului și, în definitiv, a profesiei de 

arhitect. 

      „Creația în curs de desfășurare” – 

numit travalism de către autor – este 

echivalentul unei zile oarecare în 

desfășurare. Această îngrămădire atipică de 

informații din tot soiul de surse cu care 

interacționăm zilnic, de la site-urile de 

socializare până la materia onirică, 

subconștient și liste de cumpărături, vine 

pentru a interoga absurdul. Transpunerea 

pe hârtie a unui flux superfluu de informații 

(autorul merge până într-acolo unde, vreme 

de câteva pagini, transcrie o listă de produse 

de pe un site de lenjerie intimă sau o listă cu 

pozele dintr-un dosar de pe calculator) 

generează confruntarea cu o „minte la final 

de zi”, când informația acumulată după o zi 

oarecare este proaspătă. Utopia de a reda 

textual o realitate-în-mers nu face decât să 

rezulte într-o a treia realitate, un al treilea 

timp, un prag între hârtie și realitate. 

Confruntarea dintre „timpul hârtiei” și 

„timpul realității” rezultă într-un soi de 

gerunziu existențial: totul este deopotrivă în 

curs și demult scurs. 

Esența volumului, „fixarea în principiu”, se 

coagulează astfel: „Mă duc la culcare atât de 

târziu și mă trezesc atât de devreme încât la 

un moment dat o să mă întâlnesc cu mine pe 

hol”. În nota explicativă de la final, autorul 

își mărturisește afinitatea de a concepe 

„construcții care păreau altceva decât erau 

în realitate”. Această camuflare a sensului, 

https://romanialiterara.com/arhiva/27-2019
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deturnările semiologice și formale, 

intermitențele dintre text și imagine desigur 

că vor leza un ochi cu predilecție  

pentru răspunsuri, pentru segmente 

și cutii distincte pentru formele „permise” 

ale poeziei. În cel mai rău caz, acest volum 

poate fi considerat „trista performanță” de a 

oferi ceva verișor cu sensul. În cel mai bun 

caz, vom aborda cutiile găsite cu perspectiva 

gaussiană din poemul Multe-multe cutii:  

 

„de ziua lui/ mobo a primit în dar o cutie 

albastră/ în cutia albastră mobo a găsit o 

cutie roz/ în cutia roz mobo a găsit o cutie 

neagră” etc., această acumulare de cutii ce 

conțin alte cutii avându-și apogeul în „cutia 

în principiu” în care „mobo a găsit 

universul/ dar ce să fac eu cu universul s-a 

încruntat mobo/ doar n-am căpiat/ și l-a 

aruncat pe fereastră”. 

 Stratificarea de cutii, asemeni celei formale 

și semiologice care are loc în volum, cere 

doar disponibilitatea unei lecturări-origami, 

prin tot soiul de plieri, decojiri și 

contorsionări, toate într-o profundă, dar 

oarbă încredere în simetrie. Universul 

coagulat din înșiruirea de cutii ce ascund 

alte cutii de-a lungul unei pagini se vrea doar 

descoperit, nu în mod necesar experimentat.  

Acest antifuncționalism  (lucrul care își 

ascunde utilitatea) îi oferă cititorului 

confortul de a se converti sau nu, pe 

parcursul lecturii, la atitudinea 

experimentală a autorului. În definitiv, acest 

volum merită să fie citit pentru confruntarea 

cu informația brută, gândurile migratoare 

pe care tindem să le marginalizăm, dar și 

pentru o monitorizare îndeaproape a 

confruntării cu absurdul vieții. 

RIP – NR  

 

  



9 
 

Cum lucrează Inteligența Articicială 

         (acum e în pauză de fumat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oricât ar părea de paradoxal, Inteligența 

Artificială  îşi extrage, cum ar observa 

Matei Călinescu, “toate elementele de 

la tradiţia modernă, dar, în acelaşi timp, le 

dinamitează, le exagerează şi le plasează în 

contextele cele maineaşteptate, făcându-le 

aproape de nerecunoscut”. Din acest punct 

de plecare  arta AI se ramifică și se 

modelează după dorința artistului care 

intervine în proces sau după, schimbând 

unele elemente - adaugând sau anulând 

altele - până la rezultatul final care îl 

mulțumește. Al doilea factor, la fel de 

important pentru soarta operei produsă de 

AI este spectatorul care trebuie să capteze 

imaginea, să o digere, să o perceapă cu  

sensorii săi vizuali si afectivi pentru 

noțiunea de artă  pe care o acceptă ca atare .  

Divergențe de păreri vor apare și se vor 

adânci cu cât arta AI va înainta tehnologic  

mimând sau nu pana pictorului uman.  Pe 

mine ma deranjeaza acele softuri care 

propun peisaje apocaliptice, robotice , sau 

de gen comix fară sa aibe o claritate de idei, 

unor sau acel  magic touch al pictorului sau 

fotografului uman. Exemplele care urmează 

aici sunt liberele producții ale unor softuri 

AI de top fară intervenția cuiva. Algoritmul 

se bazeaza pe semnificația unei fraze ( in 

engleză) pe care o transpune intr-o imagine 

construita din pixeli aranjați după un cook 

book intern scris de programator. Desigur 

cer , apă , munte , pasăre, om , copil , floare 

etc vor lua forme care mimează noțiunile la 

care ne așteptăm.  Dar rezultatul final nu va 

fi un Cezanne sau  Matisse pentru ca încă AI 

este un program sofisticat dar fara  un 

condiment obligatoriu artei : suflet.  

AG  

 



10 
 

_____________________________ 

TRADUCERI 

Postarea de față conține o traducere a unei 

poezii emoționante de Yehuda Amihai, în 

care e vorba despre obiectele rituale 

iudaice, care se găsesc în mai orice casă 

evreiască. Pentru colegii care nu sunt 

familiari cu ele, voi prezenta în comentarii 

câte o imagine și voi explica semnificația 

lor. 

 

Din ”DESCHIS ÎNCHIS DESCHIS” 

de Yehuda Amihai 

Colecție de obiecte rituale de la un muzeu: 

cutii de mirodenii 

cu stegulețe pe capac, ca o tabără militară 

pavoazată festiv 

cu nenumărate generații de ofrande 

parfumate și nenumărate amintiri 

din sfârșituri de Sabat ce nu s-au sfârșit cu 

moartea. 

Și candelabre de Hanuka, și voioase și 

tânguitoare, și lămpi cu ulei 

cu ciocuri de păsărele, ca niște gurițe de 

copii deschise în cântec, 

și cu guri căscate larg de dorință și dragoste. 

Și mâini lungi de metal care să arate tot 

ce nu mai există. Mâinile omenești care le-

au ținut 

zac de mult în pământ, despărțite de trupuri. 

Platouri de Seder care se învârtesc cu viteza 

timpului 

de-ți pare că stau în loc, și cupe de kiduș 

aliniate pe rafturi ca niște trofee sportive 

câștigate la fotbal sau la întreceri între 

generații. 

Și totul făcut din aurul amăgirii și din 

argintul aleanului 

și din arama amarului. Colecție de obiecte 

rituale ca niște jucării 

zornăitoare și lucioase ale unui zeu copilaș 

primite în dar de la un popor bătrân, ca niște 

instrumente 

stranii ale unei orchestre de stafii, ca 

niște pești bizari, stând nemișcați pe fundul 

apei timpului. 

Colecție de obiecte rituale donate de Dr. 

Feuchtwanger, 

dentist din Ierusalim. Și cine aude asta, să-și 

pună pe buze 

un zâmbet delicat, ca o lucrare meșteșugită, 

făcută de un artist. 

______________________________ 

YEHUDA AMIHAI  * 

TATĂL NOSTRU, REGELE NOSTRU 

Tatăl nostru, regele nostru. Ce face un tată 

ai cărui copii sunt orfani când el mai e în 
viață? Ce face un tată 

ai cărui copii au murit, iar el va rămâne tată 
îndoliat până-n vecii vecilor? 

Va plânge și nu va plânge, nu va uita și nu-și 
va aminti. 

Tatăl nostru, regele nostru. Ce face un rege 

în republica durerii? Le va da 

pâine și circ, ca orice rege, 

pâinea amintirii și circul uitării. 

Pâine și dor. Dor de Dumnezeu 

și de o viață mai bună. Tatăl nostru, regele 
nostru. 
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        *    Traducere din ebraică: Iris Dan 

 IDEI Arborele evoluției poartă 

multe fructe și flori, iar 

inteligența a înflorit peste tot. 

 

Una dintre cele mai remarcabile trăsături ale 

caracatițelor este reprezentată de ochii lor, 

care se aseamănă în mod remarcabil cu ai 

noștri. La fel ca ai noștri, ochii lor sunt 

compuși dintr-un iris, o lentilă circulară, 

lichid vitros, pigmenți și fotoreceptori. De 

fapt, ochiul caracatiței este superior ochiului 

nostru într-un mod notabil: Din cauza 

modului în care se dezvoltă, fibrele nervilor 

optici cresc în spatele retinei și nu prin ea, 

ceea ce înseamnă că nu au punctul orb 

central comun tuturor vertebratelor. Și 

această diferență există deoarece ochiul 

caracatiței a evoluat complet separat de al 

nostru, pornind de la acea vierme plat orb 

acum 600 de milioane de ani, de-a lungul 

unei ramuri complet diferite a arborelui 

evolutiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesta este un exemplu de evoluție 

convergentă. Ochiul caracatiței a evoluat 

pentru a face cam același lucru ca și ochiul 

nostru, în mod complet separat, dar doar 

puțin diferit. Două structuri incredibil  

de complexe, dar surprinzător de 

asemănătoare au apărut în lume, pe căi 

diferite, în contexte diferite. Și dacă ceva atât 

de complex și adaptabil precum ochiul poate 

evolua de mai multe ori, atunci de ce nu 

poate face același lucru și inteligența? 

Această idee de ramificare și divizare a 

arborelui evolutiv este prea simplistă, dacă 

nu chiar falsă în totalitate. Deocamdată, să 

ne imaginăm pur și simplu acest lucru în 

felul următor: Arborele evoluției poartă 

multe fructe și multe flori, iar inteligența, în 

loc să fie găsită doar în cele mai înalte 

ramuri, a înflorit de fapt peste tot. 

Inteligența caracatiței este una dintre aceste 

flori. După cum spune Godfrey-Smith: 

"Cefalopodele sunt o insulă de complexitate 

mentală în marea de animale nevertebrate". 

Deoarece cel mai recent strămoș comun al 

nostru a fost atât de simplu și se află atât de 

departe în trecut, cefalopodele reprezintă un 

experiment independent în evoluția 

creierelor mari și a comportamentului 

complex. Dacă putem intra în contact cu 

cefalopodele ca ființe sensibile, nu este 

datorită unei istorii comune, nu datorită 

unei rudenii, ci pentru că evoluția a construit 

mințile de două ori." Dacă de două ori, 

atunci probabil că de mai multe ori. 

Tradus din Ways of Being: Animale, 

plante, mașini: The Search for a Planetary 

Intelligence, publicat de Farrar, Straus 

and Giroux. 

 

 

Desen IA pentru textul - I love SF 
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Mai mult despre Inteligența Artificială  -

IA - în arta vizuală găsiti în articolul 

dedicat noilor programe care produc 

imagini ntru un stil ales  și o frază 

propusă de artist, vezi : 

https://thealgorithmicbridge.substack.c

om/p/while-ai-artists-thrive-

detractors?r=qs55m&utm_medium=ios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oameni suntem 

 

Sofia Gelman Kiss 

Peste o lună, la 1 noiembrie ne 

prezentăm din nou  la urne. Alegerile din 

acest an se vor desfășura – probabil – 

într-un stil nedorit (ca să mă exprim 

eufemistic), cel puțin dacă e să ne referim 

la discuțiile aprinse între diferiți 

candidați.  Țara este împărțită între cei ce 

vor un guvern de dreapta chiar cu 

extremele ei și cei care ar prefera partide 

situate în centrul eșichierului politic.  

Nu se vede  vreun semn de reconciliere, 

dimpotrivă, se conturează o luptă strânsă 

între cele două părți, iar scopul suprem 

care ar trebui să definească scrutinul 

anului 2022, adică străduința asigurării 

unui viitor stabil pentru toți cetățenii 

țării, se îndepărtează pe zi ce trece. 

Înainte de a hotărî cui aveți de gând să 

încredințați votul dumneavoastră, 

permiteți-mi să vă avertizez din timp   

citându-l pe George Orwel, care spune: 

„un popor  care  alege politicieni 

egocentrici, oportuniști și corupți nu este 
victimă ! Este complice !” 
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 Avigdor Arikha - Autoportretele 

mirării  

 

Valiza Vuton zace închisă Louis 
Versace expus pe strada Vaugirard 
Parisul vagabond, cafeneaua dintr-un vis 
gurmand 
vezi? mă duc paşii pe asfaltul bulevard  
schimb ocheade cu Maillolul din statui 
reflexii metalice în apa Senei 
îmi zâmbesc  
chemătoarele umbre ale înecaţilor poeţi  
 
  (Arikha, oda mirării, AG -fragmente 
dispersate) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Expoziţie a pictorului Arikha la muzeul 

de artă Tel Aviv încalcă în mod voit un 

dezirat major al pictorului: a produce şi a 

expune pictură numai şi numai în lumină 

naturală. 

Artificialul îi repugnă, neonul implică 

morbid şi rece, doar lumina solară satisface 

redarea corectă a culorilor sale, subtil 

melanjate. 

La numai 5 luni de la decesul artistului 

(29aprilie 2010) muzeul oraşului Tel Aviv 

instalează o dublă expoziţie Arikha: 

Autoportrete şi Ilustraţii de carte pentru 

Shay Agnon -"Un câine rătăcit". 

Biografia lui Arikha (născut în 1929, 

Bucovina) este bine cunoscută. Adolescent, 

este eliberat dintr-un lagăr de concentrare 

german şi din 1949 trăieşte alternativ intre 

Paris şi Jerusalem. Pe Samuel Becket îl 

întâlneşte în 1956, acest an marchează 

începutul unei prietenii care durează 34 de 

ani, până la moartea marelui scriitor 

irlandez. Realismul picturii sale este într-o 

permanentă translaţie. Timp de 10 ani 

pânzele artistului suferă distilare, de la 

spontan şi intuitiv spre un abstracţionism 

indus mental. 

În 1966 în eseul "Pictură şi Privire" Arikha 

scrie: "Pictura trebuie detaşată de înţelesul 

sau intrinsec. Nu citiţi pictura. Ea nu este o 

ideogramă şi nici materializarea unei scene, 

tot ce percepem sunt suprafeţe făcute din 

linii, forme şi culori, aplicate într-o anumită 

stare de tensiune. Cineva intervine, 

prelucrează manual aceasta suprafaţa 

ducând-o la limitele posibilităţii plastice. 

Despre picturile sale abstracte Arikha ne 

spune: "nu-s inspirate de natură, ele există 

în paralel cu natura". Natura sa este însuşi 

Parisul, clocotul oraşului: 

În casa de amor  
cineva strigă encore 
mă văd atârnat de un gard 
sub posterul Lapin Agile, chelnerul în frac 
negru 
pictat de Lautrec,  
servind absint în căni de lut 
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toate aceste stări mărunte mă trimit acasă 
la şevalet  
la pianul dezacordat 
la sticla de vin destupată 
la ţigara Gaulloise 
să fac metamorfoze, să mă transform,  
în planul spiralat al unei zile ce trece 
devin un polinom abstract 
 

 

 

 După 1965 abandonează pictura ca să se 

dedice desenului şi tipografiei de artă. Spre 

1972 produce  desene mici executate cu 

pensula, portrete şi mai ales naturi moarte 

minimaliste. Arikha se detaşează treptat de 

arta modernă în care crescuse, se declara 

pictor postabstract aflat în imposibilitatea 

de a produce pânze a la "maniera grande" 

cum îşi denumea operele din trecut. 

A urmat decizia de a picta "numai cea ce 

ochii văd". Mai respectă încă un principiu 

împrumutat de la maeştrii frescelor 

italieneşti Massaccio, Giotto: un tablou 

început va fi terminat în 24 de ore. Nu 

modifica şi nu retuşează nimic. Arikha se 

descoperă pe sine în această fază a 

introspecţiei, cu gura deschisă de mirare el 

tratează subiectele care îl fascinează: fructe, 

obiecte triviale, sau propria sa persoană. 

Nimic nu pare mai intrigant decât a se picta 

în autoportrete.  

E aici o dilemă a unghiurilor, portretul sta cu 

faţa spre noi? cu spatele? e îmbrăcat sau 

poate nud? aşezat pe un scaun ? Mitul 

portretul manierist e spulberat de postura 

modernă, regele a coborât de pe cal, 

despuiat de zorzoane face primii paşi într-o 

lume scăldată de lumină şi culoare. 

  

...acum mestec uleiuri cu neon ce 

intră pe fereastra atelierului 

cu mirosul de castane prăjite de la 

hotelul George V  

cu ţipăt de fete, din river gauche 

  

Modelul este gata de o neostoită aventura în 

sine, ochiul şi mâna se articulează într-o 

orchestraţie a esteticului. Aceiaşi privire 

cercetătoare zboară intre pânză şi model, 

repetată de mii de ori, având un singur scop 

după cum spunea Becket: "a depăşii 

nevăzutul, a face posibil imposibilul.." Fără 

îndoială, influenţa lui Becket în arta lui 

Arikha este enormă.  

Chiar la intrare în prima sală a expoziţiei 

luăm contact cu lumea autoportretelor. 

Privirea fuge de la un tablou la altul, de la 

atitudinea pasivă, umilă, şi până la strigătul 

unui Munch realist în detalii şi  mimică. 

Spaţiul euclidian este eliberat, dizolvat, 

rămânem într-un câmp vizual stăpânit de 

himere. 
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Portretele fac ecoul strigătului unui om 
curios şi frământat de aspectele artei care 
catalizează seva zilelor, aşa cum îl vedem 
stând în picioare lângă o pânză neîncepută, 
pânza care îi este scut, adăpost… dar şi 
marmita în care fierbe neliniştea creaţiei, 
acolo în fata pânzei nude se evaluează relaţia 
artistului cu mediul, cu lumină şi privitorul.  

Suntem supuşi unui triunghi, balansul 
elementelor este lăsat liber emoţiei 
privitorului. Lipsesc arabescurile, contraste-
le reduse la necesar, spaţiul este populat de 
senzaţii şi de mirajul picturii.   

 

Accesăm o coherentă viziune a realităţii 
imediate, brutale, artistul nu flatează şi nu 
menajează. Ridurile, angoasele, îndoielile 
artei sale, sunt toate acolo, ca o sumă a 
trăirilor unui artizan al lucrurilor 
elementare, despuiate de mofturi. 
Sofisticarea rezidă într-o inimitabilă 
simpleţe.   
 

Şi totuşi, tablourile retrospectivei sunt 

expuse sub slabe reflectoare electrice, forţa 

picturii depăşeşte spectrul artificial, sunt 

pânze puternice, bărbăteşti, artistul ne 

hipnotizează cu ochii săi calzi şi cercetători 

din spatele ochelarilor … 

Arikha era miop.  

Nu şi trecătorul prin această deosebită 

expoziţie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te gândesc în timp ce faci dragoste 

în camera ta slab luminată 

în patul tău cu gratii de strigăt 

sub glastre de fier cresc cheile oraşului 

părul tău are sensul subtil al tablourilor în 

cărbune cultură şi memorie îmi zici, 

aducând genunchii tăi arici sub palmele 

mele pline de vopsea ce fior în această după 

amiază, ploaiede parcă totul se petrece 

într-un revers foetal 
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în care tu ai plecat să vânezi fluturi  

cu bunicul 

apoi te naşti 

pe masa mea de lucru 

într-o irizată pată de sânge... 

 

                                *** 

 

         text şi versuri: Adrian Grauenfels 

                              Oct 2010 

 

 

 

Adrian Munteanu 

 

CENUŞĂ 

 

Învinge oare împrejur ştiutul 

Rămas în ceasul care încă fierbe 

În răbufniri şi încleştări acerbe 

Care să-mpingă spre lumină lutul? 

S-au spus în juru-mi un noian de verbe 

Şi ele-mi sunt în temelii avutul 

Ce-mi iscodeşte-nsufleţit trecutul 

De care fug să nu-i mai dărui jerbe. 

Sunt încă-n aer zvârcoliri sihastre, 

Chemări târzii spre dincolo. Firav, 

Aud un zvon. Tălăzuiri albastre  

Îmi flutură cămaşa. Demn şi grav 

Alung cenuşa din uitate glastre. 

 

 

 

 

 

 

People in a tree.  Artist: Night café AI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Sergiu Rătescu- Acuarelă  
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Anca Hirschpek despre broșura 

”Ultimii trei Mohicani” apărută în 

Ed. SAGA în care se vorbește 

despre ultimii scriitori de poezie 

în limbă Română din Israel. 

 

Chiar trei! Fiecare pre limba lui... 

De fapt sunt niște coloși, chiar dacă niciunul 

nu se consideră, probabil, așa în particular. 

Și, mai mult ca sigur, a scrie în limba română 

este, pentru fiecare dintre ei, o nevoie la fel 

de firească precum respirul. 

Există și o fragilitate a visării și exprimării în 

limba țării de obârșie, într-o societate tot 

mai alertată și intruzivă, poate și abuzivă cu 

dramul de liniște necesar introspecției. O 

fervoare a preumblării în vise indecise, 

parțial interzise. Un curaj aparte încercarea 

de a aduce limbajul spre granițele folosirii 

lui, chiar dacă uzual nu comunici în limba 

asta, este, oarecum, o chestiune de 

fascinație, aproape de catharsis. 

Iar cei trei o fac prin sintagme adesea 

curajoase, care pendulează între 

însingurare, debusolare, atracție, speranță și 

vise vibrante. 

Mă întreb adesea, când se trezesc, ei, oare, 

primul gând în ce limbă îl au? Știți voi, în 

acea stare de moleșeală sau alteritate 

aparentă, semiconștientă, ca un fluid 

intermediar necesar racordării simțurilor la 

iureșul citadin... 

A vorbi limba română, și mai ales cu talent 

și duioșie, nu doar nostalgie, a croșeta chiar 

iambi și a schimba rime încrucișate (cum 

vesel se exprimă dl. Marcel Lupu) devine 

aproape un vestigiu într-o lume grăbită, 

superficială, în care chiar și comunicarea de 

dincolo de rețele a devenit, uneori, ceva 

rarisim. 

Formați, crescuți aici, iubind prima oară pe 

acest pământ, urcând prin sentimente 

mirarea lumii la cote interesante, A.G, M.L 

și R.A., nu doar că se aventurează pe un 

teritoriu îndrăzneț, dar zvâcnesc de energia 

unei comunicări fruste, dar și cizelate prin 

exprimări îndrăznețe, de natură să farmece 

un privitor ce, poate, își caută rădăcinile sau 

o lumină aparte a unui cuib pierdut. 

,,Pădurea se strânge și pulsează/au intrat 

tăietorii de lemne adânc în seva 

cuvintelor/Pădurea se sfătuiește în freamăt 

de frunze/pomii aleargă concentric, inel, 

inel, decapitați după vârsta lor/ultimii sunt 

cei mai tineri” scrie Adrian Grauenfels.                                                                                                       

În același registru, dar cu o altă tonalitate, 

brodează și Raul Anchel: ,,Dar secretul, 

secretul meu de copac/ E că nu știu frica 

singurătății ce vine.../Eu știu că am 

întotdeauna pădurea/Ascuns în vreun 

luminiș,/Eu sunt parte din ea/Prin iarbă  

și-n orice tufiș//Ea e parte din mine!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dl. Marcel Lupu, pe de altă parte, se desfată 

și prin rime haioase, cu accente diferite 



18 
 

uneori, mărturisind: ,,Eu m-am născut de 

Purim și se vede/Puțină lume poate însă 

crede/ Că și-un clovn e trist câteodată/Sub 

grosul machiaj de pe fațadă!” 

Limba, această vietate pe care credem că o 

apucăm de un picior dar ne scapă printre 

degete, un fluid fragil și totuși atât de 

puternic încât sudează generații și națiuni pe 

noțiuni în parte conștiente, în parte 

semiconștiente, pe termeni spirituali și  

pe emoționalități fascinante, este într-o 

continuă transformare. Tihna respirului și a 

dulceții, ca o sevă continuă, un cuib necesar 

la care tot revin, cu nostalgii transformate și 

transformatoare. O aproape neverosimilă 

făptură a libertății cuvântului li se relevă 

celor trei și îi împinge să scrie nesperat de 

bine. Chiar că par trei mușchetari cu spadele 

lor care taie sensuri, înțeapă uneori balonul 

umflat al prejudecăților limbii, dejoacă 

planuri metaforice prestabilite. 

Păcat de disperarea celor care se cred 

buricul (târgului) literaturii și, pe deasupra, 

aleg să înfiereze inițiative agreabile și 

necesare, cum este această carte. Alertați de 

nenominalizarea unuia și altuia, tăntici și 

domni ,,respectabili” par a ateriza ca musca-

n iaurt, într-un stil ciufut, abuzând pixelard, 

acuzând, pare-se, un ciu-ciu(furt) de 

imagine.  

Așa că bravo, de trei ori bravo, pentru acești 

trei noi pâlpâitori sau chiar răvășitori 

mohicani ai limbii române! Iar bagheta 

magică a dlui. Adrian Grauenfels este 

așteptată să dirijeze și alte inițiative de acest 

fel. 

 

A.H-București 
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INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ  -  IA 

 

Programul DALL-E 2 face furori în 

industria inteligenței artificiale (IA). 

Persoanele aflate pe lista de aseptatere fac 

presiuni să pună mâna pe produs. Ce 

înseamnă acest lucru pentru industria 

creativă în viitor? 

Aplicația IA în industria creativă îi face pe 

toți să vorbească. IA poate acum să scrie 

scenarii, să facă filme, să producă muzică și 

să genereze imagini - acestea sunt doar 

câteva aplicații. Ascensiunea IA în disciplina 

creativă a determinat mai multe articole de 

presă și articole de reflecție să se întrebe: Va 

înlocui aceasta locurile de muncă creative în 

viitor? 

Întrebarea privind înlocuirea IA cu locurile 

noastre de muncă este o discuție de veacuri. 

Dar, marea aclamare a filmului DALL-E 2 a 

readus discuția în prim-plan. DALL-E 2 este 

"un nou sistem de inteligență artificială care 

poate crea imagini și artă realiste pornind de 

la o descriere în limbaj natural". Modelul de 

inteligență artificială înțelege datele de 

intrare în termenii modului în care descriem 

în general imaginile în limbajul nostru. 

Astfel, un simplu prompt care spune  

"o pisică-robot care poartă ochelari, privind 

o supernovă" sau "un astronaut care 

călărește un cal" este suficient pentru ca AI 

să genereze o imagine în consecință. 

 

**                                  

Coperta Jurnalului 71  este produsă de 

softul AI -Night Café. Nu știu dacă ne place 

dar Unicitatea produselor este certă. Nu 

există două tablouri la fel.  

  

 

Alte produse DALL-E  sunt mai realistice 
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            DALL-E 2  Works      

                       Original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Made by Dale E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALL-E 2 poate crea imagini originale, 

realiste și artă dintr-o descriere text. Acest 

program  poate combina concepte, atribute 

și stiluri. 
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Bârfe 

   Dicționar Neconvențional al 

scriitorilor evrei de limbă 

română 

     Al Mirodan- Editura Minimum 1997 
 

     FUX, Iosef (Roman, 1913 - Tel Aviv, 

1987), stabilit în Israel în 1962, Puiu pentru 

amici a fost un chirurg (specialitatea - 

ortopedie) citit, doritor de a înțelege istoria 

iudaismului şi de a o propaga, prin articole 

de gazetă ocazionale sau volume despre 

figurile biblice. "Şaul, David, Șlomo, regi ai 

Israelului" (1973), "Moşe" (1975), "Drama 

lui Iosef" (1976), "Patriarhii" (1978), 

"Profeţii" (1981) sunt compilații utile pentru 

ignoranții în materie. Lipsită de pretenţii 

ştiinţifice, bibliografia cărților lui Fux se 

întinde nonșalant de la Shimon Bernfeld la 

Moshe Maur şi Valentin Saxone.  Dr. Fux a 

cunoscut un moment de faimă, ce-i drept 

sui-generis, cu ocazia apariții volumului său 

"Profeții". Personaj eminamente social, cu 

vocație mondenă, politicos necontenit, 

grațios, amabil în relații, păşind în vârful 

picioarelor, disponibil oricând pentru a ține 

o Conferință despre Purim, o expunere 

despre Hamişusăr (sărbătoarea fructelor), a 

participa la o comemorare, la un botez sau o 

tombolă la Loja B'nei Brith, el reușise să 

capteze simpatia micului grup evreo-român 

din anii '70 şi, în consecinţă, un sprijin 

material fără egal pentru apariţia culegerilor 

sale de articole. Ca revenim la Profeții 

această carte bătuse un adevărat record  

în materie. Performanța n-a rămas 

neobservată. Sub titlul "Este oare dr. Fux o 

persoană care trebuie sprijinită cu bani?". 

I. Schechter publicase un articol răutăcios, 

nu lipsit de interes pentru sociologia 

scrisului din epocă: "Mi-am pus această 

întrebare și umblu cu ea încă din ziua când 

dr. losef Fux mi-a oferit ultima sa carte 

Profeţii. Este la sfârșitul ei o pagină care m-

a impresionat mult. Cel mai mult. O pagină 

întreagă de “Mulţumiri”. Cui? “Celor care 

ne-au ajutat la apariția  cărţii”. Adică: 

Fondului “Alexandru şi Matitiahu Dominic”; 

domnului Ezra Bank, doamnei Clara Raizel, 

ing. Reuven Wechsler, Mariana și ing. 

Siegfried Scheiher. Doru Abramovici, 

familiei Sara şi Itzhak Aharon, pentru 

"sprijinul material acordat, donatorului 

care-şi menține anonimatul."… precum și  

d-lui H. Sonenschein reprezentant al 

Sohnutului, “care ne-a ajutat la răspândirea 

cărţii”, lojei “Niemirower” şi preşedintelui 

ei, sub ale căror auspicii apare cartea...  

 

NR 

           Ne oprim aici pentru a bloca bârfele 

care urmează în dicționar. Mirodan îl atacă 

pe Fux, despre care afirmă ca ar fi un om 

înstărit, chirurg cu cabinet particular etc,  

că a recurs la donații pentru a edita și tipării 

o carte de numai 112 pagini.  Eu am fost 

acasă la Dr. Fux, într-un apartament modest 

pe Arlozorov. Primea mulți imigranți 

români , în vârstă, pe care îi trata fara bani.  

Ajuta moral și financiar pe cei în nevoie.  

Când venea în vizită la părinții mei în Rishon 

le Zion, era empatic și plin de sfaturi 

valoroase unor noi veniți. Nu ne-a vorbit de 

scrisul lui său, cum mulți fac pentru a se 

lăuda. Se cunoștea bine cu mama mea Ketty 

și ea născută la Roman, un an mai târziu.  

 

                                     *** 

 

  Două constatări legate de axa 

timpului.  

Mecenatul a dispărut din lipsa de interes 

pentru literatura de limbă română în Israel. 

Eu îl regret pe Puiu Fux. L-am cunoscut prin 

grația profesorului Marcu Clarian, mentorul 

meu. Un erudit și un iluminist fără egal.  
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Cei doi prieteni, colegi de școală la Roman, 

aveau pasiuni comune, omenie, modestie și 

o infinită dragoste pentru Israel. În anii 70 

mai erau aici naivi, vizionari, sinceri sioniști, 

patrioți... care sperau în progres și o 

înfloritoare, cultură pluralistă. Care din 

păcate nu s-a coagulat și împlinit în ciuda 

multor militanți si oameni de valoare 

precum Al. Mirodan, artiști, rabini, oameni 

de știință. Anii au trecut și acești erudiți și 

vizionari au dispărut lăsând altor scribi 

meșteșugul scrisului într-un viitor electronic 

și consumatorist care a urmat. 

După anul 2000 și apriția netului, 

scrisul de limbă română în Israel a intrat în 

declin, jurnalele au dispărut, problematica 

adresată a devenit minoră, desuetă.  Prețul 

cărților a crescut la consumator, dar tiparul 

digital a simplificat și ieftinit sensibil 

costul  de  producție. Autorii (azi puțini la 

număr)  își  pot  azi sponsoriza singuri cărțile 

în tiraje modeste.  

Fiecare progres tehnologic are un dublu 

impact asupra civilizației - o îmbunătățire a 

vieții consumiste / dar și o regresie în altă 

direcție. O acută problemă este inundația de 

informație si medii. Oricât am dori să 

păstrăm memoria culturii de limbă română 

vie, nu reușim sa ne evidențiem în imensul 

ocean al netului: TV, telefonie, video, 

trecerea la viața online, automatică, 

robotizată, desigur mai eficientă, dar lipsită 

de suflet/spirit și human touch.  

 

AG   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Promo Rely Scwartzberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai multe pe site-ul lui Rely la adresa: 

 

https://www.jurnal-israelian.com/rely 

                                        ** 

 

 

        O nouă carte SAGA  în pregătire  

            Poezie universală -Traduceri  
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Cleopatra Lorințiu 

           SCURTE ÎNTÂLNIRI 

Locuri în care am fost liberă (Un răspuns 

ratat la o anchetă literară.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O tânără jurnalistă mă întreabă de ce 

scriu.) Am fost liberă la New York într-o 

dimineaţă de vară dar nu mai ştiu luna, 

puteam să mă mişc pe câteva străzi încolo şi 

încoace, ţin minte cum am mâncat un ou 

pregătit pe o tablă  încinsă şi cum am 

cumpărat umbrela albă cu buline roz. Eram 

pe strada 38 sau pe Third Avenue? Am fost 

liberă în Venezuela pentru că făceam ce 

vreau cu toate că nu mă puteam mişca unde 

vreau eu, asta e interesant, la Jiguerote, la 

ţărmul Caraibelor. Am fost liberă la Viena, 

câteva ore, pe Mariahilfern Strasse. Am fost 

liberă ore întregi la Paris, în ziua când m-am 

dus spre apartamentul micuţ din Puteaux, 

cât am fost singură prin parcuri, pe străzi, 

când cumpăram linguriţele daneze, când 

mergeam la înot. Am fost liberă în perioada 

aceea de la Mogoşoaia când eram singură, 

anul 80 cred, şi urmau să mă dea afară din 

cameră, o ministră ca o adevărată gâde, 

dispusese „dispersarea‖ locatarilor eşuaţi în 

„Casa de creaţie‖ din Vila Elchingen, pe 

urmă am mai fost liberă o zi, în postul mare, 

când locuiam deja în Aleea Băiuţ dar cel ce 

îmi stăpânea inima plecase în State şi eu mă 

plimbam pe Splaiul Dâmboviţei şi făceam ce 

voiam. De adăugat când îmi mai amintesc să 

mai fi fost liberă… Am fost liberă în toată 

perioada în care aşteptam venirea pe lume a 

primului meu copil şi puţin până după 

naşterea lui. E adevărat că nu aveam bani, 

slujbă, eram într-o situaţie de nedescris dar 

totuşi eram liberă, de altfel mă şi cam 

aşteptam să mor. Când am mai fost liberă 

oare? Aşa, să o iau de una singură şi să fac ce 

vreau. Oricum, puţin. Paradoxul vieţii mele 

este că că, în realitate am trăit într-un fel de 

temniţă impusă de situaţii sociale, 

ideologice, familiale, de responsabilitate, 

vorbe, vorbe… Am avut o stofă de victimă.  

Cât va dura asta şi cum se va elibera ea, 

victima. Printr-o fugă, dar care? Ăsta e titlul 

unei cărţi pe care am scris-o în româneşte şi 

nu am îndrăznit să o dau unei edituri. Revin 

la tânăra jurnalistă care mă întreabă, totuşi, 

de ce scriu? La ce bun? Vine o clipă în care 

ne vom întreba asta tot mai mulţi, tot mai 

des. În realitate m-am întors în ţară ca să 

scriu în româneşte, ca să public aceste cărţi. 

Ca să mai fiu liberă. În realitate, mi-e ruşine 

să spun asta. Întoarcerea aceasta pare o 

neputinţă. O neputinţă cu stofă de victimă. 

2010  

Proces verbal. Rezistenţa fotografiilor 

   În 1926 tânărul Nathan Brumberg, 

evreu român născut la Cernăuţi, student la 

medicină la Facultatea din Iaşi, pleca spre 

Bucureşti. Fotografia lui purtând uniforma 

armatei române ne spune că la Bucureşti era 

deja medic ofiţer. Acasă, îndărăt, la 

Cernăuţi, avea să se întâmple ireparabilul: 

cei 27 membri ai familiei sale aveau să fie 

ucişi într-un pogrom. În 1927 ajunge la 

Florenţa şi de acolo pleacă spre Paris. Îşi 
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reface anii de medicină la Paris, cu toate că 

avea deja diploma de medic, dar aşa cereau 

obiceiurile din domeniul învăţământului 

francez. Medic pasionat şi vorbitor de şapte 

limbi, Nathan Brumberg ajunge să profeseze 

şi în timpul războiului. Face parte din 

rezistenţa franceză. După război este 

decorat, onorat public de Statul francez. 

Apoi îşi transformă casa situată în suburbia 

pariziană Villepente, acolo unde era şi 

cabinetul său privat, într-un adevărat punct 

de sosire şi plecare, pus la dispoziţia evreilor 

bucovineni care părăseau România pentru a 

ajunge în alte locuri: SUA, America de Sud, 

Israel. Nathan era preşedintele Asociaţiei 

Bucovinenilor Parizieni şi dădea petreceri 

fastuoase la Cafe de la Paix, avea prieteni 

avangardişti, îşi ajuta prietenii evrei români 

în toate felurile. În 1952 fiul său şi al soţiei 

sale Margeurite Py, originară din Alsacia, 

primeşte numele de Bernard Jerome Max. 

Când băiatul are opt ani, părinţii îl duc în 

călătorie la Cernăuţi şi la Bucureşti ca să-şi 

cunoască originile. Copilul păstrează 

amintiri bucureştene: piscina cu valuri a 

hotelului Lido, uliţele bătătorite pe care le 

străbăteau în Cadillacul lor care atrăgea 

atenţia tuturor şi mai ales a miliţienilor, 

feţele de masă albe din restaurante. Când 

Bernard împlineşte zece ani, Nathan moare 

după o boală de plămâni. Uriaşa lui arhivă, 

întinsă pe un etaj de casă este arsă de mama 

lui în grădina din spate. Băiatul priveşte 

totul cu ochii în lacrimi, de la fereastră şi 

vede cum arde în pălălaie chipiul de ofiţer al 

tatălui. La 17 ani Bernard vrea să devină 

fotograf. Vrea să păstreze pe peliculă chipuri 

şi lucruri şi locuri aşa încât ele să nu se 

piardă. Prima fotografie cu care dă lovitura 

este cea de la înmormântarea lui Charles De 

Gaulle, la Colombey-les-Deux-Églises Îi vine 

ideea să nu stea laolaltă cu toţi fotografii 

buluciţi în faţa uşii ci să se ducă în altă parte, 

la ieşirea din domeniu, împrumută o scară 

de la un vecin, se cocoaţă pe ea şi face poze. 

Apoi fuge la Paris iute cu filmul, îl 

developează şi seara îi este cumpărată 

fotografia de France Soir. Tot Parisul e 

împânzit de jurnalele care au pe copertă 

fotografia făcută de el. Este primul succes. 

Apoi devine fotograf de platou la ORTF unde 

îi pozează pe toţi marii momentului: Louis 

de Funès, Yves Montand, Marie Laforet, 

Johny Halliday, Pollnaref, Jean Ferrat, 

Françoise Hardy, Joe Dassin, Melina 

Mercouri, Jacques Dutronc, Bob Hope, Elsa 

Martinelli, Sacha Distel, Jacques Martin, 

Michel Delpech, Hugues Aufray, Antoine, 

Danièle Gilbert, Julie Christie, Linda 

Thorson, Daniel Gérard, Dick Rivers. Cu 

unii dintre ei se împrieteneşte. Le plimbă cu 

maşina pe Jane Birkin şi pe Romy 

Schneider, e prieten cu Scheila şi cu Georges 

Moustaki. Fotografiază pentru Vogue, Paris 

Mach pentru Maisons et Jardins. În 1972 

Agenţia fotografică la care lucrează, celebra 

Gamma Presse Images îl trimite la Teheran 

să fie fotograful personal al Şahinşahului 

Iranului, Mohammad Reza Pahlavi şi al 

Împărătesei Farah.  

  E fascinat de personalitatea şahului. 

Urmează lovitura de stat, şahul moare la 

Cairo în 1980. Bernard pleacă în Africa, în 

Camerun şi Mali, în războaiele care se ţin 

lanţ, e trimis apoi în Beirut şi în Israel 

(fotografiază La Guerre de Kippour 6 în 24 

Octombrie 1973.) Viaţa de fotograf de război 

îi ocupă tot timpul. În timpul războiului civil 

irlandez în timp ce fotografiază, tânărul din 

faţa sa este ucis. Creierii tânărului bărbat se 

împrăştie pe aparatul de fotografiat al lui 

Bernard şi aşa decide să renunţe la 

fotografie. Mama sa Margueritte moare într-

un accident bizar. Devine ataşat de presă la 

nişte filme mitice: „Le Magnifique‖ (cu Jean 

Paul Belmondo şi Jacqueline Bisset), 

„L‘Emmerdeur‖ cu Jacques Brel şi Lino 

Ventura) pentru Mondex film. Apoi pentru 
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„A Touch of Class‖ cu Glenda Jackson şi 

George Segal, „Adieu poulet‖ cu Lino 

Ventura, Patrick Dewaere, Victor Lanoux. 

Trăieşte mereu printre cei mari, printre 

actori şi vedete de televiziune. Încearcă 

mereu să îi surprindă în instantaneul cel mai 

natural, mai altfel.  

În 1976, elevă fiind într-un liceu 

transilvănean, primesc o revistă Paris 

Match care are pe copertă o fascinantă 

fotografie a Şahinşahului Iranului Reza 

Pahlawi şi a Împărătesei Farah. Ea e 

semnată de un anume Bernard Brumberg. 

În 2002, un domn intră în biroul meu de la 

Ambasada României la Paris, adus de Vasile 

Popovici, colegul meu, consilier în aceeaşi 

ambasadă. Domnul doreşte să facă un 

website internet în care să vorbească despre 

România şi despre familia sa.De ce? E 

francez, nu ştie nici o vorbă românească dar 

tatăl lui a fost român. Cine? Un anume 

doctor Nathan Brumberg. Domnul 

construieşte website-ul Bucovine.com pe 

care îl plăteşte din banii lui şi îl ţine în viaţă 

în următorii 12 ani. Nimeni din oficialităţile 

române nu doreşte să îi dea vreo mână de 

ajutor sau să îl bage în seamă. Domnul 

fotograf nu renunţă, alcătuieşte o adevărată 

arhivă despre România, în franceză evident. 

În 2006 mă căsătoresc cu acest domn cu 

numele de Bernard Jérôme Max Brumberg 

şi ne instalăm în România. Din această 

perioadă nu ne rămân prea multe amintiri şi 

nici fotografii. Bernard se stinge la Bucureşti 

la 1 martie 2014. Website-ul său e îngrijit 

apoi de fiul meu, Maximilian Tomozei, care 

este fotograf la Paris. Fotografiile lui Nathan 

Brumberg vor fi depuse la Muzeul Imigraţiei 

din Paris, în Pavilion de la Port Dorée. 

Fotografiile lui Bernard Brumberg sunt pe 

website-ul lui, www.brumberg.org vreau să 

spun o mică parte din ele, căci marea 

majoritate aparţine agenţiilor foto.  

 

Fotografiile lui Maximilian Tomozei 

cutreieră lumea şi sunt expuse la Arles, şi iau 

în septembrie 2015 premiul II la Festivalul 

Internaţional de la Toulouse. Seria de pe 

simeze se numeşte Intelity, adică o dovadă 

fotografică elocventă că portretul nostru ca 

indivizi ai planetei de astăzi poate fi cuprins 

într-un chip.sim.puce. O altă serie e expusă 

şi în Sinagoga din Bistriţa. Ea se numeşte 

LUMI şi prin ea artistul trage cu ochiul şi la 

lunga poveste anonimă de-acum a domnului 

Nathan Brumberg. Pierdere, disoluţie, 

abandon, cădere. Post scriptum. Un secol şi 

mai bine de fotografii de familie, păstrate în 

albume, salvate din incendii şi deportări, din 

plecări şi abandonări. Fotografiile însă 

rezistă şi spun poveşti, fiecare din ele spune 

o poveste. Nu uitaţi: chiar uitate, 

abandonate, lăsate prin albume prăfuite şi în 

sertare pe care nu le deschizi nicicând, ele 

adună acolo viaţă şi poveşti.  

Un fel de rezistenţă. Paris, 2015 

Editura  CHARMIDES 2015 Ediția II-a 

                          ** 

                     Prin Franța - vara 

 Cu Amalia Achard  -  Excursii 
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              Liviu Antonesei 
 

Jules Lequier *, toujours… 

 

Oboseala drumului, o ploaie ușoară 

și alte pretexte comice au amînat 

întîlnirea mult dorită cu marea… 

dar acum, a treia zi după carte 

întîlnirea cu valurile s-a petrecut, 

am stat așezat în apa mică, 

lovit ușor de măruntele talazuri, 

apoi am plecat înspre larg 

și nu mă voi întoarce niciodată – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
bătrîne Jules, mai tînăr decît mine, 

marea mea merge în oceanul tău, 
timpul are noduri ciudate – 
cîndva ne vom întîlni… 
dimineață, a treia zi după carte, 
ea s-a așezat în sfîrșit în leagănul 
de bambus, de pe malul piscinei. 
 
27. 08. 2022, Hersonissos 
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Notă  * Născut la Quintin în 1814, Jules 

Lequier (sau Lequyer) a murit la Plérin în 

1862, în Bretania, și a realizat o operă 

fragmentară neterminată, publicată 

postum. Fragmentele sale, publicate pentru 

prima dată în 1865, au dezvăluit opera unui 

filosof și teolog de excepție. Principiul 

științei și al moralei, idealul politic, forța 

motrice a întregii creații umane, libertatea 

este gândirea unică a lui Lequier. 

Această gândire a inspirat numeroși filosofi, 

precum Jean-Paul Sartre în Franța sau 

William James în Statele Unite, care au 

folosit ideea unei libertăți principiale pentru 

a-și realiza lucrările, fără a menționa 

vreodată numele lui Lequier în scrierile lor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abia prin lucrările lui Jean Grenier și ale 

interpreților săi contemporani am înțeles cu 

adevărat motivele pentru care acesta a fost 

"un precursor fără a fi un promotor" (Jean 

Grenier). 

S-a înecat în largul coastei Saint-Brieuc în 

1862, fără să fi lăsat vreo instrucțiune cu 

privire la lucrările sale, și nu s-a hotărât să 

publice niciun text în timpul vieții sale. 

Lequier este filosoful liberului arbitru, care 

este pentru el un prim adevăr filosofic și 

teologic. Gândirea sa își are rădăcinile într-o 

experiență din copilărie pe care a povestit-o 

în La Feuille de Charmille.  NR 

                                **  
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Mirela Roznoveanu - Arta:  

Un dispozitiv puternic pentru 

supraviețuirea creierului? 

   Știința a demonstrat că mintea umană 

urăște momentul prezent. Este atât de 

șireată, încât la fiecare 3-4 secunde se 

refugiază în amintiri, vise, fantezii, fantezii, 

chiar și în lucrări științifice abstracte. Dacă 

încercăm să ne ancorăm în momentul fizic 

prezent pentru câteva minute, descoperim 

că este aproape imposibil. Să fie oare un 

semn că mintea umană nu se simte acasă în 

acest univers de realitate? Este posibil ca 

conștiința noastră să refuze prezentul 

pentru că nu-i place sau are un antagonism 

cu el?  Când am descoperit că întregul proces 

de "meditație" a fost, de fapt, un dispozitiv 

de ancorare a minții în momentul prezent al 

corpului și al realității din jurul său, iar 

respirația a fost firul Ariadnei care ajuta 

mintea să rămână atașată și scufundată în 

prezent, am înțeles că acest mecanism al 

minții alunecoase era cunoscut din cele mai 

vechi timpuri. Hindușii și budiștii 

încercaseră să îl îmblânzească. Nu 

întâmplător, ei credeau că realitatea din 

jurul nostru este o iluzie, Māyā (tradusă  

din sanscrită prin "prefăcătorie" sau 

"înșelăciune") Nu cu mult timp în urmă, un 

om de știință, Dr. Robert Lanza 

(cercetările sale interdisciplinare se extind 

de la științele naturale și biologie la fizica 

teoretică) a afirmat că realitatea este creată 

de conștiința noastră: "Teoria mult căutată a 

tuturor lucrurilor este, de fapt, doar că 

lipsește o componentă importantă care era 

prea aproape pentru ca noi să o fi observat", 

a declarat el într-o discuție înregistrată la 

Conferința Știință și Nondualitate din 2010. 

"Știința nu s-a confruntat cu singurul lucru 

care este cel mai familiar și cel mai misterios 

- și acesta este conștiința." Celebrul 

experiment al dublei fante din fizica 

cuantică a fost pentru Lanza dovada că 

conștiința este responsabilă pentru modul în 

care vedem lumea din jurul nostru. Nu este 

vorba de faptul că lucrurile pe care le 

observăm au caracteristici fixe în sine, ci mai 

degrabă de faptul că noi vedem anumite 

caracteristici. Este vorba despre perspectivă. 

Lanza a rezumat experimentul cu fantă 

dublă în cartea sa din 2010, Biocentrism: 

How Life and Consciousness Are the Keys to 

Understanding the True Nature of the 

Universe: "S-a dovedit în mod concludent 

că, dacă cineva "privește" o particulă 

subatomică sau o undă de lumină care trece 

prin fantele unei bariere, aceasta se 

comportă ca o particulă și creează puncte 

luminoase cu aspect solid în spatele fantelor 

individuale de pe bariera finală care 

măsoară impacturile. Ca un glonț minuscul, 

în mod logic, trece prin una sau cealaltă 

gaură. Dar dacă oamenii de știință nu 

observă traiectoria particulei, atunci aceasta 

prezintă un comportament de undă care îi 

permite să treacă prin ambele găuri în 

același timp." (p. 54) El a extins acest 

principiu la viața de zi cu zi. Există bucătăria 

dumneavoastră dacă nu sunteți în ea? 

"Noaptea, stingi luminile și pleci în 

dormitor. Bineînțeles, bucătăria este acolo, 

nevăzută, pe tot parcursul nopții. Nu-i așa? 

Dar, de fapt, frigiderul, aragazul și toate 

celelalte sunt compuse dintr-un roi 

strălucitor de materie/energie. Rezultatele 

fizicii cuantice, cum ar fi experimentul celor 

două fante, ne spun că nici măcar una dintre 

aceste particule subatomice nu ocupă de fapt 

un loc definit. Mai degrabă, ele există ca o 

gamă de posibilități - ca unde de 

probabilitate." (p.16) El a concluzionat că 

"Nici o singură particulă de acolo nu există 
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cu proprietăți până când nu este observată". 

(pp. 90-93) Dacă acest lucru este adevărat, 

atunci minții îi place să ruleze în mod 

constant în alte dimensiuni, poate la fel de 

importante și posibil mai sigure ca cea în 

care mă aflu acum, când scriu aceste 

rânduri. În această paradigmă, arta pare 

creată de oameni ca un dispozitiv care 

încurajează balansul alunecos al minții. Arta 

folosește dispozitive pentru ca mintea să 

sară în alte dimensiuni evitând realitatea. 

Opera de artă creează un vortex în care 

mintea este practic măturată într-un alt 

univers.  

        II    În ultimul timp, arta a fost 

circumscrisă meșteșugului, în timp ce 

talentul a fost eliminat ca o victimă nedorită 

în războiul împotriva celor înzestrați.  Ideea 

că oricine poate deveni artist prin meditații 

și învățare a devenit primordială. 

Instructorii și profesorii - care, de cele mai 

multe ori, nu au publicat nimic notabil în 

contul lor - au devenit experți în a învăța 

cum să scrie, să picteze, să compună muzică 

etc. A fi de partea celor talentați însemna să 

fii împotriva democrației, să fii rasist, 

excepționalist și așa mai departe. 

 Criticii au evitat să discute în 

articolele lor despre talent și despre 

originalitatea adusă de talent, făcând un 

forte din biografie, circumstanțe sociale și 

istoria familiei. "Meseria" sau tehnicile au 

fost discutate, dar nu ca originalitate 

primordială sau unicitate aparținând celor 

talentați. Rezultatul este o cantitate imensă 

de gunoi considerat artă. Este la fel cu ceea 

ce se întâmplase după 1945 în România, în 

deceniile realismului socialist, când tema, 

subiectul, circumstanțele sociale, sloganu-

rile comuniste erau considerate etaloane ale 

valorii literare. Valoarea estetică a fost 

îngropată ca aparținând artei capitaliste. 

Gunoiul literar produs ca atare este atât de 

imens încât, de fapt, literatura română din 

1945 până astăzi abia dacă a născut câțiva 

mari scriitori. Putem analiza părțile și 

partiturile simfoniilor lui Mozart încercând 

să înțelegem trilurile, repetițiile obsesive, 

vârtejul temelor, vocile care trec de la una la 

alta, ce prezență se ascunde în spatele 

partiturilor, dar această descompunere 

rațională ne aparține nouă și nu lui Mozart. 

El nu făcuse niciodată aceste calcule 

matematice în timp ce își scria muzica. El 

cânta la pian și scria muzica care îi venea 

prin inspirație modelată - acordând atenție - 

la armonia estetică, la ritm, la melodie și la 

regulile de compoziție. Un individ creativ 

manifestă de obicei originalitate, imaginație 

și expresivitate. Analizele nu au reușit să 

stabilească de ce un individ este mai creativ 

decât altul, dar creativitatea pare să fie o 

trăsătură foarte durabilă. Cu toate acestea, 

cercetătorii au descoperit o corelație pozitivă 

între creativitate și gene. Cortexul frontal a 

fost considerat mult timp ca fiind centrul 

creativității, deoarece pare să fie responsabil 

pentru multe dintre funcțiile care contribuie 

la gândirea creativă. Este poate creativitatea 

umană venită sau conectată la Creativitatea 

Universului? Prezentă doar la unii indivizi? 

Este creativitatea un fel de scurgere din altă 

dimensiune a materiei în creier - materia 

mentală sau psihică? Aceasta a fost una 

dintre teoriile celebrului filosof Stéphane 

Lupasco. Talentul este forța sau energia 

artistică și mentală care creează obiecte 

estetice deasupra și, în intimitatea sau în 

centrul gândirii raționale. Ceea ce numim 

talent face parte din conștiință și este diferit 

de ea.  Mintea/conștiința/talentul/gândirea 

rațională acționează ca una singură numai în 

artă.  Ceea ce criticul de artă descrie ca fiind 
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magistral din punct de vedere estetic a fost 

creat de talent - pe care l-aș putea descrie ca 

o forță cosmică ce generează forme estetice 

în creierul unui om. De ce? De ce atâta efort 

al universului pentru a crea artă? Poate 

pentru că arta, în toate manifestările sale, 

pare a fi un instrument important în peisajul 

supraviețuirii minții umane în acest 

univers?  

https://youtu.be/zI_F4nOKDSM?t=17 

            (Lanza în conferință)  

TRADUCERI cu AMALIA 

ACHARD 

  Primul poem este din volumul Xura 

(Stellamaris alias Michel Chevalier), o poveste 

fantasy, proză și poezie, publicat în România.   

 

                      Nava albă 

 

Lăsarăm Dylath Leen, port sumbru și-amărât,  

Plecând cu-o navă albă, cu toată bucuria  

Și aventura-n suflet; voiam numaidecât  

S-ajungem la apus, în burgul Cathuria.  

 

Văzurăm chiar și Zar, cu-a sale frumuseți  

Pe care trecătorii grăbiți le-au cam uitat,  

Și-n care se văd chipuri de-artiști și cântăreți  

Și alte viziuni cu straiul luminat…  

 

Zărirăm apoi Xura cea plină de plăceri,  

Cu-al său ținut mirific, de mulți necercetat,  

Lumină de safire-ntr-o lume de tăceri  

Și-un întuneric viu cu care ne-am luptat.  

 

Cine mai pășește prin aceste locuri  

Pierdut va rămâne în obscure jocuri!  

 

Ajunși la Sona-Nyl, făcurăm un popas,  

Aceasta-i țara-n care și timpul s-a oprit,  

Și-am lenevit o vreme  și-am stat și la taifas,  

Și-am mai fi stat dar, of, chiar dorul ne-a 

trezit…  

 

Plecarăm, așadar, pe drumul destinat,  

Plecarăm și oceanul părea tot mai flămând,  

Și-am navigat o vreme, pe-albastrul blestemat:  

Vreo douăzeci de ani trecură ca un gând.  

 

Tambururi răsunau și-un cântec se-auzi…  

Aievea-i Azathoth  – un demon renăscut,  

Din cerurile negre, pe toți el ne vrăji  

Mai rău ca fiara rea, mai rău ca Béhémoth!  

 

Noroc mi-a fost că un pisoi a mieunat  

Și m-am trezit să scriu un vis neterminat.    

 

 

Aer proaspăt 

                                     - Paul Eluard - 

 

Am privit înainte 

În mulṭime te-am văzut 

Printre spice de grâu te-am văzut 

Sub un copac te-am văzut 

 

La capătul tuturor voiajelor mele 

Pe fundul patimilor mele 

La răscrucea tuturor râsetelor 

Ieṣind din apă ṣi din foc 

 

Vara iarna te-am văzut 

În casa mea te-am văzut 

În braṭele mele te-am văzut 

În visele mele te-am văzut 

Nu te mai părăsesc. 

 

  

https://youtu.be/zI_F4nOKDSM?t=17
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       Reading Books by NightCafe soft (IA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lali Michaeli   

moment 
 

Pentru o clipă sunt un porumbel 

sunt eliberatoare 

Pentru o clipă sunt Zelda 

sunt eliberatoare 

Pentru o clipă sunt Dalia 

sunt eliberatoare 

Pentru o clipă mă voi ascunde 

sunt eliberatoare 

Pentru o clipă sunt o zambilă 

sunt eliberatoare 

Pentru o clipă sunt Lea 

sunt eliberatoare 

Pentru o clipă sunt Rachel 

sunt eliberatoare 

Pentru o clipă eu 

am rămas cu 

Lali 

Și doare 

(pe cat de frumos este) 

Apoi si pe ea 

o eliberez  

pe Lali 

                        ** 

Lali Michaeli s-a născut în Georgia și a emigrat în 

Israel împreună cu familia sa la vârsta de 7 ani. A 

studiat literatură comparată, antropologie și 

sociologie la Universitatea Bar-Ilan.A publicat șase 

cărți de poezie. Cărțile ei au fost traduse și publicate 

în Statele Unite, Rusia, Georgia, Franța, România, 

Turcia, Ucraina, Italia și India, printre alte țări. 

Poeziile ei au fost publicate în mai toate jurnalele 

ebraice locale, în Times of Israel și Poetry 

International Web,  precum și în reviste literare 

online și antologii internaționale. A participat la 

festivaluri de poezie din întreaga lume.  

În 2009-2010, a creat Poetry Video Art postat 

online  pe Ynet, în care apare citind poezii pentru 

trecători.  În 2018, a participat la un program de 

rezidență pentru scriitori la New York. De-a lungul 

anilor, a predat limba ebraică la Universitatea Bar-

Ilan, la Universitatea din Tel Aviv și la Universitatea 

Ben-Gurion din Negev 

 

** Night Café - imagini IA pentru poezia “moment” 
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NightCafé  - IA production 

Pentru cuvintele: Eliberator, poet 
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REPUTAȚI FILOZOFI VERSUS IUDAISM 
SI EVREI. 

Theodor Toivi 

 
Introducere. 

Rândurile care urmează au fost 
inspirate din dorința permanentă de a 
cunoaște ceva despre marii filozofi ai lumii. 
În mod firesc, am fost interesat să aflu, 
indiferent de originea lor etnică, am dorit să 
cunosc poziția lor în controversata problemă 
a poporului evreu. 

În educația mea religioasă și laică, 
dascălii mei (dealtfel erudiți) au omis să 
amintească de Hascala, de infamul act de 
excomunicare al lui Spinoza sau de opiniile 
filozofilor Kant și Schopenhauer privind 
Iudaismul și evreii. Din acest motiv am fost 
nevoit să asimilez informații din multiple 
surse din internet… 

                                                         
Rambam. În România anilor ’60 am 

cumparat o carte despre savanții antichității 

și ai evului mediu. Am găsit în acest volum și 

numele lui Moise ben Maimon (1138–1204), 

cunoscut în mod obișnuit ca 

Maimonide sau Rambam. A fost un filosof 

evreu medieval sefard care a devenit unul 

dintre cei mai prolifici și influenți învățați ai 

Torei din Evul Mediu. Născut în Córdoba, 

Imperiul Almoravid (Spania de astăzi), a 

lucrat că rabin, medic și filozof în Maroc și 

Egipt. 

La vremea lui, el a fost, de asemenea, 
un astronom și un medic proeminent, 
servind ca medic personal al sultanului 
Saladin.  Maimonide ocupă, de asemenea un 
loc de frunte, în istoria științelor islamice și 
arabe. 

Desi a avut și critici puternici, el a fost 
recunoscut postum drept unul dintre cei mai 
importanți filozofi rabini din istoria 
evreiască, iar munca sa asidua reprezinta o 
piatră de temelie a științei iudaismului.  
A murit în Egipt, de unde trupul său a fost 
adus ai îngropat în Tiberiada. 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sinagoga din Córdoba si Rambam   
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Baruch Spinoza (1632-1677), a fost 
un filozof olandez de origine evreiască 
sefardă portugheză. Unul dintre cei mai de 
seamă exponenți ai raționalismului din 
secolul al XVII-lea și unul dintre gânditorii 
timpurii ai Iluminismului. 

 
In continuare prezint fragmente din 

durerosul text de excomunicare a lui 
Spinoza din comunitatea evreiască din 
Amsterdam: 

In anul 1656 (5416, după calendarul 
evreiesc), conducătorii Talmud Torah au 
emis următoarea proclamație din fața 
chivotului Torei din sinagoga de pe 
Houtgracht (Amsterdam): 

Senhores ma’amad (consiliul de 
conducere al congregației) cunoscând de 
mult opiniile și actele rele ale lui Baruch de 
Spinoza, s-a străduit prin diferite mijloace 
să-l îndepărteze de la căile sale rele. Cu 
toate acestea, nereușind să-l facă să-și 
repare căile rele și dimpotrivă, primind 
zilnic informații despre ereziile 
abominabile pe care le-a practicat și predat 
și despre faptele sale monstruoase, 
onorabilii hakhamim (înțelepți), au decis, 
cu încuviințarea lui Dumnezeu, ca numitul 
Espinoza să fie excomunicat și expulzat din 
poporul Israel.  

Blestemat să fie el ziua și noaptea; 
blestemat să fie el când se culcă și când se 
ridică. Blestemat să fie el când iese și când 
va intra!   Domnul nu-l va cruța, si mânia 
Domnului se va aprinde împotriva omului 
acesta iar toate blestemele scrise în aceast 
act se vor vor abate asupra lui. Domnul îl 
va despărți de toate semințiile lui Israel, 
conform aceastui acti.  

 Documentul se încheie cu 
avertismentul ca nimeni nu trebuie să 
comunice cu el, nici măcar în scris, să nu-i 
acorde vreo favoare, să nu stea cu el sub 
același acoperiș și să nu vina în vecinătatea 
lui; nici nu va citi niciun tratat compus sau 
scris de el. 

A fost cea mai dură hotărâre de herem 
(ostracism) pronunțată vreodată asupra 

unui membru al comunității evreiești din 
Amsterdam și nu numai.  
  
                      Baruch  Spinoza 
                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immanuel Kant (1724-1804) a fost un 
filozof german și unul dintre gânditorii 
centrali ai Iluminismului. Lucrările lui Kant 
în metafizică, etică și estetică, l-au făcut una 
dintre cele mai influente figuri din filosofia 
occidentală modernă. 
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Viziunea negativă a lui Kant despre 
iudaism nu a modificat relațiile sale 
favorabile cu comunitatea evreiască. Nici nu 
i-a descurajat pe mulți evrei emancipați să 
devină atrași de filosofia kantiană. 

Exponenții iudaismului liberal, 
privind religia ca pe un sistem esențial de 
etică, au găsit în Kant o formulare filozofică 
a religiei care confima propriile concepții 
despre iudaism. Asemănarea dintre Kant și 
iudaism este mai profundă decât legătura 
dintre religie și etica. Structura eticii lui 
Kant este paralelă cu cea a eticii biblice și nu 
cu a modelului grecesc  

Pentru Kant „religia este numai în 
limitele rațiunii. Pentru iudaismul clasic, 
etica nu se bazează pe rațiune, ci pe voința 
lui Dumnezeu.  

În timp ce pentru Kant, religia se 
întemeiază pe etică, în iudaism etica este 
întemeiată pe religie. Prin urmare, în ciuda 
asemănărilor dintre Kant și iudaism, cele 
două formulări ale religiei sunt radical 
diferite. 

Kant s-a dovedit totusi util pentru 
adepții săi evrei, pentru care religia mistică 
sau ritualică era inacceptabilă.  Ei nu au găsit 
în Kant o formulare filosofică capabilă să 
exprime în mod autentic iudaismul, ci au 
căutat să interpreteze iudaismul cu 
formularea lui Kant a religiei. 

  

Moses Mendelssohn (1729-1786) a fost 

un filozof evreu-german ale cărui idei i se 

datorează Haskalah, Iluminismul evreiesc 

din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea.  

 

Fragmente din descrierea mișcării 

Haskalah 

Haskalah (din ebraică rațiune sau intelect), 

numită și Iluminismul evreiesc, a fost o 

mișcare intelectuală de la sfârșitul secolului 

al XVIII-lea și al XIX-lea printre evreii din 

Europa Centrală și de Est, care a încercat  
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să-i familiarizeze pe evrei cu ebraica (în locul  

idișului), cu limbile europene, inclusiv cu o 

educație și cultură seculară, ca suplimente la 

studiile tradiționale talmudice.  

Deși Haskala și-a inspirat intr-o mare 

parte din valorile lui Iluminismului 

european, rădăcinile, caracterul și 

dezvoltarea sa au fost în mod distinct 

evreiești. Când această mișcare a început, 

evreii trăiau în mare parte în ghetouri și 

urmau o formă de viață care nu evoluase 

după secole de segregare și legislații 

discriminatorii.  

O mișcare către schimbare a fost 

inițiată de un număr relativ mic de evrei 

mobili (în principal negustori) și evrei de 

curte (in slujba diverșilor conducători și 

prinți), al căror contact cu civilizația 

europeană, le-a sporit dorința de a deveni 

parte a societății în care trăiau. Primele 

centre ale mișcării a fost Berlinul, de unde s-

a răspândit în Europa de Est. 

Primii susținători ai Haskalei erau 

convinși că evreii ar putea fi aduși în 

curentul principal al culturii europene 

printr-o reformă a educației tradiționale 

evreiești și o ieșire a vieții din ghetou. 

Aceasta a însemnat adăugarea de materii 

seculare la programa școlară, adoptarea 

limbii tarii in care traiau în locul idișului, 

abandonarea portului tradițional, 

reformarea serviciilor sinagogii și alegerea 

de noi ocupații.  

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

(1844-1900) a fost un filozof, critic cultural 

și filolog german a cărui activitate a exercitat 

o influențat profund istoria intelectuală 

modernă. 

A devenit faimos prin relatarea lui 
provocatoare despre moralitățile stăpânilor 

și sclavilor și pentru faptul că Adolf Hitler și 
naziștii au susținut că Nietzsche a fost una 
dintre marile lor inspirații. Au avut dreptate 
naziștii să facă acest lucru sau au însușit în 
mod nedrept filosofia lui Nietzsche? Care au 
fost elementele cheie ale filozofiei politice a 
lui Hitler și a național-socialiștilor? Cum au 
ajuns naziștii la putere într-o națiune 
educată și civilizată precum Germania?  Și în 
ce măsură filosofia lui Nietzsche a oferit o 
bază pentru ororile săvârșite de naziști? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartea lui Hicks, Nietzsche and the Nazis 
(Nietzsche si nazistii), este o examinare a 
rădăcinilor ideologice și filozofice ale 
nazismului, în special a modului în care 
ideile lui Friedrich Nietzsche au fost folosite 
de Adolf Hitler și naziști pentru a-și justifica 
convingerile și practicile.  

Nietzsche a renunțat la cetățenia 
germană și a rămas apatrid. El nu s-a 
căsătorit niciodată. Savantul Köhler a 
încercat să explice istoria vieții si filizofiei  
lui Nietzsche, afirmând că era homosexual și 
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că sifilisul lui Nietzsche, provine dintr-un 
bordel al orașului Köln… 
                                                                   

Arthur Schopenhauer (1788-1869) a fost 
un filozof german. El este cunoscut pentru 
lucrarea sa Lumea ca voință și reprezentare 
care caracterizează fenomenul lumii ca 
produsul unei voințe oarbe, independentă 
de percepția umană. 
Relația lui Schopenhauer cu evrei și iudaism 
prin conceptul de „anti-iudaism metafizic” – 
un concept care distinge atitudinea 
abstractă și teoretică a lui Schopenhauer cu 
privire la religia evreiască în referințele sale 
la „iudaism” și „teism”, complet diferita de 
sentimentele sale personale pentru sau 
împotriva poporului evreu ca indivizi.  

Printr-un studiu al observațiilor sale 
despre evrei și iudaism, se arată că 
iudaismul – o religie pe care Schopenhauer 
o concepe ca fiind religia părinte monoteistă 
de la care au derivat creștinismul și islamul, 
nu are o note antisemite personale. El neagă 
dogmele in toate teoriile sale fundamentale 
și metafizice  

Totuși, în scrierile sale ulterioare, 
Schopenhauer exprimă sentimente negative 
împotriva poporului evreu desi a fost mai 
curând un antiteist decât antisemit, sfidând 
toate religiile monoteiste. Principala țintă a 
lui Schopenhauer a fost teismul, dar ca 
manifestare istorică și culturală, iudaismul a 
devenit principalul său dușman.  

În general, el își exprimă atât 
respingerea totală, cât și aprecierea sinceră 
față de iudaism, ceea ce dezvăluie atitudinea 
sa profund ambivalentă… 
 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-
1932) a fost un poet, dramaturg, romancier, 
om de știință, și critic german. Lucrările sale 
includ piese de teatru, poezie, literatură și 
critică, precum și tratate de botanică sau 
anatomie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cea mai importanta dintre primele sale 
lucrări a fost romanul Suferințele tânărului 
Werther (Die Leiden des jungen Werthers), 
care i-a câștigat o faimă enormă ca scriitor. 

Faust, este o piesă tragică în două 
părți. In prima partea, accentul se pune pe 
sufletul lui Faust, care și-a vândut 
diavolului. In partea doua, publicată 
postum, accentul se pune pe fenomenele 
sociale, subiecte mistice și filozofice.  

Mulți consideră că piesa Faust de 
Goethe, este cea mai mare operă a literaturii 
germane. 

 Credințele religioase neortodoxe ale 
lui Goethe l-au determinat să fie numit 
„marele păgân” și autoritățile vremii s-au 
opus creării unui monument Goethe din 
cauza crezului său religios.  

 
 

   

 
 



38 
 

O amintire legată de subiect. Intrăm 
la vestitutul restaurant Auerbach Keller, 
unde Goethe a scris celebrul Faust. 
Gândurile mă poartă la volumul Faust, 
neînţeles în profunzime până atunci. 
Cunoştinţele mele asupra subiectului se 
rezumau la muzica operei lui Gounod şi la 
filmul Frumuseţea Diavolului cu neuitatul 
Gérard Philippe.   

Urcăm în grădina de sus pentru o 
fotografie alături de bustul titanului Goethe 
şi mă aşez la o masă unde presupun că a fost 
creată nemuritoarea operă şi frumoasa 
Margareta.  

Au trecut ani şi uneori, proiectez acest 
splendid diacolor rudelor sau prietenilor. 
Fără nici o legătură cu autorul lui Faust, 
reacţia acestora este invariabil aceeaşi:  
Ce tânăr erai atunci! 

 
_____________________________                                       

 

Brandon Perdomo – NY  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faust si Mephisto. *  Merită sa-ţi 

vinzi sufletul diavolului pentru a mai fi din 
nou tânăr? 
______________________________ 

 

 

                 
 
 
                      interdisciplinarystorytelling 

 

“Să fii aici înseamnă să ai 

mereu inima luată ostatică și 

aruncată din nou la gunoi. 

Cum te simți ? 

Sună ca un exercițiu, dragă. 

Epuizant.” 

 

Brandon Perdomo 
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Ben Todică 

 

       HARMONICA DIVINĂ (partea 2-a) 

 

  Stația termonucleară din Zaporije 

(Zaporizhzhia) a fost lovită, și nici vechiul 

Cernobîl (Chornobyl) nu a fost iertat. Vântul 

a purtat plapumă radioactivă peste Ucraina și 

jumate din Europa. România e afectată până 

în regiunea Banatului. Eu mă aflu cu o 

delegație ONU condusă de secretarul ei 

general, Antonio Guterres în Ciudanovița, 

complexul minier care a hrănit cu uraniu 

stațiile Uniunii Sovietice după al doilea 

război mondial. De ce n-or fi făcut-o atunci. 

Zece mii de români au trecut pe aici, 

sacrificând viitorul copiilor lor în radiațiile 

minereului ciudanovițean pentru 

despăgubirile de război cerute de sovietici. 14 

blocuri au mai rămas azi și noi mergem din 

apartament în apartament să alertăm lumea. 

 Am ajuns la Blocul A, scara 3. Am urcat în 

fugă trei etaje și am văzut ușa deschisă la 

doamna Dorobanțu, renumită pentru 

cearșaful însângerat vânturat în jurul blocului 

arătând că fata ei s-a măritat și în noaptea 

nunții a fost virgină. Probabil că așa se 

proceda în Oltenia pe vremuri. Amintiri de 

neuitat. Ne-am continuat periplu și tot 

umblând în toate părțile pentru a nu neglija pe 

nimeni, am alergat cât m-au ținut picioarele 

într-un ritm alert de gâfâiam ca o locomotive 

și scoteam limba de-un cot. Afară era 

caniculă mare, am transpirat de curgeau apele 

de pe mine și mi-era groaznic de sete. Mă uit 

în aria mea vizuală și nu departe observ o 

gheretă unde știam că fac de pază soldații și 

mai știam că întotdeauna se găsea o rezervă 

de apă. N-am găsit și am pornit pe șoseaua 

plină de oameni în sus până la tunelul gării. Îl 

străbat tot în fugă și la capăt, unde locuia 

Goga, colegul meu de școală găsesc un șipot 

(cișmea) îngrădit cu un zid de beton armat și 

încerc să intru. O ușă tot de beton armat se 

închide după mine ermetic. Înăuntru era un 

tânăr necunoscut și-l rog să-mi dea voie să 

beau apă, dar îmi răspunde că izvorul este 

contaminat și cine bea, dă ortul popii. Îmi cer 

iertare și împing ușa grea de beton care abia 

se întredeschide și brusc este împinsă cu forță 

spre mine. Îmbrâncesc din nou ușa, se crapă, 

dar se izbește înapoi în urletul disperat al unui 

bărbat. Îl întreb pe tânăr ce se întâmplă. 

 Îmi răspunde că e Zelensky care e foarte 

gelos că lumea o vorbește pe soția sa pozată 

în revista Vogue. „Bine, și ce am eu cu asta și 

cu războiul din Ucraina?” „O caută disperat. 

Se răzbună pe oricine.” Ghereta e de 1,5 

m/3m și înaltă de 3m cu o deschizătură sus 

lângă tavan de 0,5 m pe 0,2m. Deodată crengi 

aprinse plonjează în interior. Intenția celui 

de-afară e să ne asfixieze. Singura mea ieșire 

din drumul morții e să mă trezesc și o fac. 

Sunt în Melbourne. 

Povestesc prin e-mail visul doamnei Radu 

Gabriela din Bucureșți, o clarvăzătoare 

desăvârșită căreia îi explic că mă pot 

reîntoarce cu ușurință în vis, (un dar câștigat 

pe frontiera cu Iugoslavia ca soldat în pază); 

însă cum rezolv asfixierea? Îmi răspunde: 

„Ești extraordinar! Să retrăiești și să reiei 

visul. Asta da performanță.” Că părăsirea 

unui cerc periculos este o victorie pentru 

inimă. Că tăierea unei legături emoționale 

toxice este un act de iubire. Dacă te întorci și 

te vezi cu el, vorbește-i despre importanța 

iubirii de aproapele, spune-i că pacea celor 

iubiți nu este negociabilă, că principiile și 

idealurile nu sunt de vânzare. Că este interzis 

pentru demnitate să închizi ochii la primele 

semne de violență.” „Eu doar am clipit 

conștient zburând din vis.” „Pacea și liniștea 

valorează mult mai mult decât un titlu sau un 
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cec de bani. Așteaptă-l în spatele gheretei și 

vezi ce vrea!” 

 Zis și făcut. A doua noapte, gândindu-mă la 

Zelensky am adormit. În vis nu eram în 

același loc din visul precedent, ci pe faleza 

din Constanța unde, în fața Cazinoului era un 

concert de binefacere organizat de Biserica 

Ortodoxă Română. Pricesnele corale erau 

acompaniate la pian, iar pianistul, cine credeți 

că era? Însuși Zelensky îmbrăcat într-un frac 

negru sobru și lipsit de emoții. Mă apropii de 

pian, și-l întreb direct: „Ce cauți aici? Locul 

tău e în Ucraina.” Îmi răspunde zâmbind că 

trebuie să trăiască și el cumva, să câștige bani 

pentru a-și plăti taxele la proprietățile din 

străinătate. „Păi unde sunt miliardele din 

America trimise de Biden”, îl întreb. „Ei 

trimit doar armament și salarii specialiștilor 

care le operează. Soția mea câștigă din 

publicitate și eu, fiind liber profesionist câștig 

din subcontracte. Dar tu ce cauți aici din 

Australia?” „Sunt student la Academia 

Tomitană a Mitropoliei Tomisului, unde mă 

pregătesc ca mesager al păcii pentru o 

întrevedere cu Papa la Vatican, unde pledez 

pentru pacea din Ucraina. Toată lumea se 

prăbușește din cauza ta și a lui Putin. 

Alaltăieri a murit Daria Dughin, azi 

Gorbaciov și la Ciudanovița, de ce ai vrut să 

mă asfixiezi?” „Gorbi a adus libertate și 

democrație întregului bloc est-european.” 

„Un alt Nobel laureat ca Obama”. Că ăștia, 

după ce sunt premiați, declanșează un  lanț de 

războaie, bagă groaza în oameni și omoară o 

mulțime din locuitorii Terrei  de zici că-i 

curat blestem. După căderea blocului 

comunist, care ținea echilibrul păcii pe 

pământ și a dus la terminarea războiului rece, 

a urmat un cald lanț de războaie cu zeci de 

milioane de morți generate de vest. 

Gorbaciov nu semnase nimic. Mă trezesc. 

  

A treia seară sunt în drum spre a mă întâlni cu 

Papa. Se vede Vaticanul. Alunec pe 

balustrada unor trepte antice direct în clasa 

Academiei arhitecților din Roma. Studenții 

stau așezați circular în fața planșetelor, 

concentrați la proiectele de sfârșit de an. Eu 

am fost trimis aici pentru un ultim examen 

sub îndrumarea unei specialiste, o doamnă 

frumoasă cu ochi proeminenți ca de 

Chihuahua, în haine de călugăriță care mă 

pregătește pentru protocolul întâlnirii papale. 

Mă duce într-o sală mare circulară cu 

acoperișul - o impresionantă cupolă de sticlă, 

cu ochiuri rotunde cât roata căruței. Cerul e 

albastru, iar în interior sunt în jur de o sută de 

absolvente îmbrăcate în negru și bluze albe 

sub veston. În cap, obișnuitul chipiu 

academic. Sunt dus în fața a trei doamne, care 

fără să schițeze vreo emoție vin să mă 

miroasă, mă adulmecă precum câinii de 

frontieră. E adevărat că nici ele nu duhneau și 

deodată auzim în sală vociferări. Vezi 

doamne, protocolul se agită pentru că o 

studentă avea capul acoperit cu o șapcă roșie. 

„Cum de-ți permiți să strici tradiția?” O voce 

plină, autoritară întreabă: „Cine ești tu?” În 

timp ce se scuza vinovata, realizez că e 

doamna Zelensky care dorea și ea o audiență 

cu Papă. Acum înțeleg că amândoi dorim 

acelaș lucru: Să evităm catastrofa nucleară – 

Apocalipsa. Potopul a venit de sus și tot așa, 

un altul va fi inevitabil dacă nu ne oprim. 

Ajungem în fața papei. În numele Tatălui, al 

Fiului și al Sfântului Duh! Ce te-a adus aici, 

fata mea?” „De la Ceaușescu și Gorbaciov 

încoace, mă gândesc conținuu dacă nu soțul 

meu e următoarea persoană  de sacrificiu 

pentru răsturnarea Rusiei de către vest. 

Această ușurință și nepăsare cu care au fost 

răsplătiți cei doi pentru serviciile lor, sigur ni 

se va aplica și nouă. Oare ce garanție avem că 

nu vom sfârși așa?” „Eminența voastră, eu nu 

doresc să fiu părtaș la prezentarea primei 
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doamne a Ucrainei, d-na Olena Zelensky 

pentru că acum câteva zile, soțul ei era să mă 

asfixieze cu ajutorul unui umanoid fictiv (cu 

aspect și caracter omenesc). Mă gândesc și 

eu, că n-o fi fost Hitler, cel care din gelozie, 

la capătul tunelului din Ciudanovița și doresc 

să evit astfel de conflicte.” „Doamna are 

motive de îngrijorare”, semnalează 

Sanctitatea în semnul crucii. „Vorbește, 

fiule!” „Eminența voastră, dacă nu oprim 

conflictul din Ucraina, omenirea se va trezi 

cu un eveniment de calibrul potopului de 

acum 10 mii de ani. După harmonica 

energiilor conștiinței divine confirmată și de 

experimentul fotonic din Elveția, cantitatea 

fărădelegilor generate în detrimentul 

sufletelor de pe planetă, civilizațiile violente 

cât și cele placide din univers vor interveni 

provocând o nouă formă de cataclism, care va 

reseta existența pe pământ.” „Și crezi că va fi 

un nou potop după sursele tale?” „Nu știu 

dacă va fi cu apă, însă toate semnalele mă 

îndreaptă spre forța magnetică a planetei care 

condiționează energia electrică. E posibilă o 

schimbare a polarității pământului sau chiar 

pierderea câmpului magnetic și atunci toată 

planeta întră în întuneric. Toată viața 

electrică moare. Vor apărea noi legi fizice. 

America se poate scufunda precum Atlantida 

sub câteva sute de metri de gheață” „Fizica 

veche moare și atunci și lecțiile de meditație 

ale profesorului Iohannis vor fi fost în zadar.” 

„Credeți că va fi forțat să reîntoarcă banii 

elevilor?” „Nu, că ei nu vor avea mare 

valoare curând. Banii vor fi scoși din 

circulație, limba se va vulgariza, criminalii 

vor progresa, cei puternici nu vor mai ști să-

și protejeze subalternii și noua formă de 

punctaj (apreciere) îi va determina pe toți 

căluții din guvern să-l urmeze pe șef. Cu toții 

se vor închina noului stăpân global. Iohannis 

nu e o conștiință, e un orgoliu botezat de mic 

la fel cum au fost și orgoliile Franței, 

Germaniei și Angliei când i-au permis lui 

Clinton să urineze în Europa, dezmembrând 

Iugoslavia. Halal Tratat!” Ochii papei se 

luminară: „Și atunci se va prăbuși totul și ne 

vom întoarce la feudalism?” „E harmonica 

universului, Eminența Voastră! Nu va mai fi 

război cu avioane și rachete teleghidate, nu 

vor mai fi sateliți, drone și lasere, 

telecomunicații și media radio tv. Și nici 

calculatoare!!!” „Uf, ce bine, că și așa îmi era 

foarte greu să mă descurc pe net. Mulțumesc 

și mergi cu bine acasă fiule! Benedico te!” 

(Te binecuvintez!) „Respecte, Excelența 

Voastră!’ Și mă retrag. Papa Francisc, 

încântat, către audiența sixtină: „V-am spus 

eu că există un fel de ordine previzibilă a 

involuției și revoluției care stă cu ochii pe 

noi. Continuați, distinsă Doamnă!” 

 Eu m-am trezit cu gândul să mă întorc la 

capătul tunelului ca să-l salvez pe tânărul 

blocat. Sunt de la ONU. 

                                    Va urma. Ben Todică  

 

_____________________________________ 

The Empty Space 

                                 Max Tzinman 
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Unei colge de condei 

 
SUNT 
 

obiectul cu ochi mari de pe masa ta crispată, 
transpir și suflu ocări în limba lui Mozes 
 
grădinarul 
ți-a plantat în crăpături gardenii decolorate 
 
șterg praful între AM și PM 
e timp de discutat filosofie stoică 
 
nu ne iubim, 
avem sentimente mult mai grave - 
foame, scrâșnet, curcubeu, 
delir, acordeon  și crocodil. 
 
 
SUNT 
 
gol de idei 
fumez absent prezența mea pe planeta asta 
efemeră 
cobor ca să pot urca apoi mă gândesc  
la scări, la etaje, la poduri, la betoniere... 
 
 
TU  
 
faci dulceață de scoici. Îmi arunci priviri 
îngrijorate, e țicnit săracu, zici în mongolă ca 
sa nu pricep în timp ce pisica ta mă mușcă 
tandru de picior și ireal ca într-un basm scris de 
surorile Grimm cele cu cască nazistă pe cap 
și cizme de călărie împrumutate de la Herr 
general. Totul e bine îmi zic. 
Vorbim în dodii ca să nu ne înțelegem și în felul 
acesta fericirea noastră a umplut frigiderul ochi 
cu ceapă și cartofi de vară. 
 
AG 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 

E ușor sa participi când ești singurul negru 

invitat- Robby Moore, “It's Easy to Stand Out 

When You're the Only Black One Invited”  

 
 

Paul Blaj 

 

/am să te aștept până probezi ploaia asta/ 

sau etichete IX 

seara când sunt obosit ascult orașul 

vorbele lui dulci 

de derbedeu cu vrăjeală în el 

tu aluneci spre mine pe o șină de gând 

și mâinile tale verzi 

îmi subțiază respirația 

am dedus că ești frumoasă și știi asta 

am mai dedus 

că lumea ta calcă pe mine  

ca o maseuză  

demult 

aveam aceeași tihnă înspre seară 

când găsisem 

un revolver în visul meu preferat 

și beat de emoție ți-am zis 

intră și fii ruleta mea românească 
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  Pentru Nevada Tribble, Virginia de Vest 
nu este doar o sursă de inspirație pentru 
lucrările sale, ci și un mediu. Artista textilă 
caută frunze, scoarță, mușchi, noroi, plante, 
pene și cochilii pentru a crea hârtii pe teren, 
în cursurile și râurile din Virginia de Vest. 
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Rely Scwartzberg - Acrilice pe 

Pânză 
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Inteligența artificială învinge 

artiștii umani   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima vedere, lucrarea lui Jason Allen, 

câștigătoare a panglicii albastre la Târgul de 

Stat din Colorado, intitulată "Théâtre 

D'opéra Spatial (Teatru de operă spațială)", 

arată de parcă ar fi putut fi atârnată pe un 

perete al Salonului de la Paris. Femei în 

rochii elegante, descrise cu măiestrie privesc 

spre un portal ceresc într-un interior baroc 

somptuos; în exterior se află un peisaj urban 

inundat de soare. Lucrarea este eterică, are 

un aer istoric, iar subiectul său evocă luxul, 

grandoarea și noțiunile de exotism din 

secolul al XIX-lea. 

Cu excepția faptului că "Théâtre D'opéra 

Spatial" nu este o pictură, iar existența sa ar 

fi fost imposibilă chiar și în urmă cu cinci 

ani. Și nu toată lumea este încântată de acest 

lucru.  

Lucrarea de artă generată prin inteligență 

artificială creată de Jason Allen a 

câștigat premiul cel mare la un târg, 

incendiind internetul cu criticile unor artiști 

furioși. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorul de cercetare în domeniul 

inteligenței artificiale (AI) generatoare de 

imagini Midjourney a creat lucrarea folosind 

indicații furnizate de Jason Allen, 

proprietarul unei companii de jocuri video 

fantastice din Colorado. Pentru "Théâtre 

D'opéra Spatial", Allen dorea ca tehnologia 

să portretizeze "o femeie în stil victorian 

într-o rochie cu volane care poartă o cască 

spațială". Apoi a petrecut peste 80 de ore 

pentru a-și ajusta indicațiile pentru a 

perfecționa subiectul și iluminarea, creând 

între timp 900 de imagini. După ce a creat 

lucrarea perfectă, Allen a trecut-o printr-un 

ptogram de inteligență artificială de 

îmbunătățire a pixelilor, a imprimat-o pe 

pânză și a dus-o la târgul de artă al statului 

Colorado USA.  
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Cine erau aceste zeițe 

Jeannette L. Clariond 

  

Erau numite așa pentru că purtau masca 

zeilor și   

pentru că fețele și inimile lor erau hotărâte 

ca piatra. De zile întregi, 

ani, au mers cu jadul sub limbă, căutând 

ceva numit 

acasă. Munceau pământul și își 

împodobeau trupurile cu bijuterii. Nu 

ca un semn de vanitate, ci pentru că au 

îngrijit amnarul în 

dorința lor de foc. Xiuhtecuhtli era zeul lor; 

xiuhtlatoa 

limba lor, însemnând "cuvinte de foc" - ceea 

ce aprinde 

inima. Ei aveau grijă să nu folosească 

xaltlatoa, "cuvinte de 

nisip", efemere, vagi și neînțelese. Pe timp 

de noapte 

ei însoțeau Soarele în coborârea sa. Ei erau 

de jad, 

translucide, și purificau lumea subterană, 

descifrând destine. 

Esența lor locuia în Viața de Apoi. Petalele 

lor se ridicau în 

cântec. Își împodobeau Căminul cu imnuri 

și flori și 

își umpleau dorința cu viziunea, potir fin al 

harnicei 

sămânță. Jumătatea superioară a trupurilor 

lor goale; Sânii lor 

erau muguri de piersică și visele lor pline de 

verdeață 

ramuri de mesteacăn. Din picioarele lor 

înflorea   

penele alb pur ale quetzalului. Coatlicue, 

zeița mamă, 

a dat naștere Soarelui și Lunii. Cu o sabie 

de foc,   

Soarele a decapitat-o pe Lună și i-a aruncat 

trupul în jos  

pe scări, sfărâmându-l în mii de bucăți, 

Coyolxauhqui 

acoperit din cap până în picioare cu 

zurgălăi strălucitori de vipere. Ea a căzut 

și a intrat în întuneric. Și așa a fost 

consemnat pe 

copacul lui Ámatl: Lumina și umbra nu vor 

dura. Așa spune 

istoria femeii: ea a căutat să recreeze ceea 

ce era în ea pentru a rescrie Cartea: 

Cântecul va renaște 

în fiecare corp în așa fel încât să învățăm 

să redefinim ceea ce este al nostru, așa cum 

vor face fiicele noastre, 

și fiicele fiicelor noastre, și fiicele fiicelor 

noastre, și fiicele lor  

 vor ști că fiicele lor și 

trupurile lor sunt lumină pe Pământ, 

căldura soarelui cu 

foța sa, energie, fecunditate, cântec care 

dansează 

de-a lungul perimetrului de stele. Și astfel, 

ele privesc, 

ne veghează de pe firmament la amurg și în 

zori. 

în timp ce soarele se naște și moare. Aceste 

zeițe 
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-ale apei au fost destinate să fie stăpâne. 

ale propriilor lor dorințe, călăuze ale 

propriilor lor 

lumini. a dat naștere Soarelui și Lunii. Cu o 

sabie de foc, a 

Soarele a decapitat-o pe Lună și i-a aruncat 

trupul în jos. 

pe scări, sfărâmându-l în mii de bucăți, 

Coyolxauhqui 

acoperit din cap până în picioare cu 

zurgălăi strălucitori de vipere. Ea a căzut 

și a intrat în întuneric. Și așa a fost 

consemnat pe 

copacul lui Ámatl: Lumina și umbra nu vor 

dura. Așa spune 

istoria femeii: ea a căutat să recreeze ceea 

ce ceea ce era în ea pentru a rescrie Cartea: 

Cântecul va renaște. 

în fiecare corp în așa fel încât să învățăm 

să redefinim ceea ce este al nostru, așa cum 

vor face fiicele noastre, 

și fiicele fiicelor noastre, și fiicele fiicelor 

noastre, și fiicele lor. 

fiicele fiicelor lor vor ști că fiicele lor 

trupurile lor sunt lumină pe Pământ, 

căldura soarelui cu 

tona sa, energie, fecunditate, cântec care 

dansează. 

de-a lungul perimetrului de stele. Și astfel, 

ele privesc 

ne veghează de pe firmament la amurg și în 

zori. 

în timp ce soarele se naște și moare. Aceste 

zeițe 

-ale apei au fost destinate să fie stăpâne. 

ale propriilor lor dorințe, călăuze ale 

propriilor lor 

lumină. Trebuie să ne scriem în inimile 

noastre: 

Locul unde se nasc zeițele. 

** 

Despre acest poem 

"Am fost inspirată să scriu acest poem după 

ce am ascultat știrile de noapte: unsprezece 

femei sunt ucise în fiecare zi în Mexic. 

Durerea familiilor lor nu este ascultată, iar 

moartea lor nu prezintă niciun interes în 

ceea ce privește guvernul nostru. Când sunt 

găsite cadavrele, acestea au fost violate, 

dezmembrate și puse în saci de plastic în 

mlaștini goale. Recitind mitul zeiței noastre 

lunare Coyolxauhqui, am avut o viziune 

asociată. Am putut vedea că mitul are 

puterea de a consola. Aceste crime au 

devenit un tipar, iar noi am devenit imuni la 

toată această suferință. Coyolxauhqui ne 

oferă o modalitate de a începe să ne trăim 

prezentul cu inimi deschise și sincere." 

                  Jeanette L. Clariond 

_______________________ 

 

* Jeannette L. Clariond este poetă și 

traducătoare mexicană. Este autoarea mai 

multor culegeri, cea mai recentă fiind 

Cuerpo de mi sangre (2022), câștigătoare 

a Premiului Pilar Fernández Labrador 

2022. Membră a Academiei Nord-

Americane a Limbii Spaniole, locuiește în 

Monterrey, Mexic.  

                                       

                                            Traducere AG  
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Liviu Antonesei 

Marea tragediană 

 
Irini s-a dus la cabină să-și schimbe 

hainele pentru o nouă zi de filmare – 

a intrat acolo o tînără frumoasă, 

senină, în haine ușoare de vară 

și nu bătuse sfertul de oră cînd 

ni se tăiase tuturor respirația… 

O frumusețe de acum aproape 

două mii și cinci sute de ani, 

cu chipul trist, dreaptă, prinsă 

în tunica neagră, se înălța 

în fața privirilor noastre uluite – 

era statuia durerii însăși, dar 

în mișcare și ascuns senzuală – 

negrul, culoarea care provoacă! 

Cine are ceva de spus să vorbească, 

dar acum, cît nu s-a schimbat era, 

iar dacă nu, să tacă pînă cîntă 

cocoșul roșu sfîrșitul timpurilor… 

                           *** 

 

 

AI pictures for the  text - Me in the 
corner  by Soft- DALL·E mini 

 

 Editura Saga oferă design de copertă 

de carte realizate cu programe  AI  

inspirate de titlul cărții dvs. Imaginea 

realizată este unică!  
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Editura SAGA-Cărți noi 
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 Despre regină, numai de bine!  

 

      Dispariția fulgerătoare a reginei a 
descumpănit o lume întreagă. Desigur, 
vârsta era un indiciu și toți se așteptau să 
moară. Dar era vioaie la trup și minte. Toată 
lumea se aștepta la o agonie lungă. Pata aia 

de pe mâna, care se vede la întâlnirea cu noul 
premier (Elisabeta Truss) trădau fie o 
problemă cu diabetul, fie o slăbiciune a 
vaselor de singe, datorate vârstei înaintate. 
De obicei, nici una din afecțiuni nu iartă. 
(Ambii mei părinți au avut o asemenea 
problemă, cu petele pe mână. Mama la 82 de 
ani, tata la 93. Am bănuit că va muri, dar nu 
așa repede.) Cum, necum Elisabeta a II-a a 
trecut în neființă. Marea majoritate a lumii o 
deplânge și o consideră unul din marii 
oameni politici ai secolului. Există și păreri 
contrare. “Republica.ro”, este un ziar 
electronic, care a adăpostit două astfel de 
opinii. Cristian Tudor Popescu,  consideră 
că monarhia britanică e doar un show și că 
nu are rost să ne uităm prea mult în direcția 
respectivă. O fi, dar când vezi câți doresc  
să intre în show și nu reușesc 
(Diana, Meghan)… rămâi pe gânduri. Pe de 
altă parte, toți liderii stângisto-progresiști ai 
lumii au mâncat din palma reginei. Venind 
cu spinarea plecată și căciula în mână. (Și 
Clintonii, și Obama etc.) Ba doamna Clinton 
a și fost amendată pentru o parcare 
neregulamentară… Mult mai grav e articolul 
lui Bodgan Cristian. (Jurnalist, doctorand în 
retorică latină la universitățile engleze etc. 
Amuzant, căci se consideră monarhist.) Fără 
nici o dovadă, atacă la baionetă, după o 
pledoarie neinspirată referitoare la dictonul 
latin “Despre morți, numai de bine”. Nu cred 
că e preluat din greaca veche. În trecut, toate 
civilizațiile aveau această mentalitate. 
Germanii se adunau la banchetul funerar și 
cântau faptele de vitejie ale defunctului, 
slavii la fel, asiaticii se închinau la cel 
decedat, care a devenit zeu – prin deces a 
trecut într-o altă dimensiune- și putea să fie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
răuvoitor cu ei. Etc. Nu degeaba se vorbește 
de cultul morților. Mă rog, punctul lui de 
vedere. Deși face referire la faimosul “sine 
ira et studio” (trimiterea la Tacit vrea să ne 
arate ce băiat citit ne scrie), analizând 
realizările reginei nu prea ține cont de citatul 
enunțat. O acuză pe regină că n-a fost bună 
mamă, că soțul ei a fost un tiran cu copiii, că 
nu s-a exprimat în politică pentru că a fost 
ignorantă, nu neutră. Că nu a luat apărarea 
femeilor, gay-lor, oropsiților vieții. Că s-a 
plimbat prin lume tot timpul și că nu a 
devenit o locomotivă pentru noile industrii, 
așa cum regina Victoria a devenit o emblemă 
pentru revoluția industrială. Offf, măi 
băiete, cu cine ai făcut istorie? Revoluția 
industrială a fost o emblemă a UK în sec. 
XVIII și prima jumătate a sec. XIX. În a doua 
jumătate, revoluția industrială a părăsit 
Anglia și a trecut în Germania, SUA, 
Japonia. Franța și Anglia erau națiuni de 
rentieri. Desigur, exista industrie, invenții, 
investiții în domeniu. Dar mult mai puține 
ca în țările citate. UK nu mai era țară etalon.  
De altfel, logica articolului este greșită. Un 
soi de subiectivism partizan. Autorul nu 
recunoaște nici un merit reginei pentru 
transformările UK din a doua jumătate a sec. 
XX, dar afirmă că alte capete încoronate au 
fost activi. Păi, dacă regele “domnește și nu 
guvernează”, ce doriți? Să guverneze? 
Atunci…alte acuze, evident. Când coloniile 
americane s-au ridicat împotriva 
metropolei, s-a afirmat –și se afirmă de toți 
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istoricii- că regele George al III-lea a fost 
lipsit de tact. Nu Parlamentul sau Premierul. 
Când Anglia a reușit o decolonizare non 
violenta și a transformat vechile legături în 
Commonwealth, evident pentru autorul 
citat, nu e meritul reginei. Dar al cui? Ia 
vedeți ce a făcut Franța, în aceeași perioadă. 
Franța republicană și progresistă. Nu uitați 
că în UK, toți premierii intră în consiliu 
privat al reginei/regelui, după ieșirea din 
funcție. Mai există undeva această practică? 
Nu uitați ca in afara de servicul secret, mai 
exista un serviciu secret al coroanei..... Era 
foarte bine informata, tot timpul, la toate 
problemele. Și sfătuită. Nu a susținut 
oropsiții, femeile, gay-ii sau imigranții? Azi, 
UK este țara cu cel mai avansat program de 
integrare a imigranților; cu largi programe 
sociale pentru defavorizați, cu femei bine 
organizate și reprezentate, cu gay care se 
manifestă liber. UK este -poate- superioară 
și SUA. Și regina nu a făcut nimic pozitiv 
pentru ei? Dar cine? Ea doar a tolerat - din 
ignoranță…- toate aceste reforme? Cred că 
ați băut ceva înainte să redactați articolul. 
Sau ați fumat niscai iarbă? Uitați că regina a 
fost recunoscută și iubită și în alte zone: 
Canada, Australia, India etc. Credeți că 
putea să păstreze simpatia atâtor oameni 
fără să facă nimic? (Vedeți câte personalități 
vin la înmormântare. Si ce personalități...) 
În opinia mea, regina Elisabeta a II-a a 
Angliei se înscrie în rândul reformatorilor 
mondiali ai secolului: Tito, Feisal al Arabiei 
Saudite, Deng. Oameni care au înțeles 
reforma și necesitățile reformei, dar care au 
adaptat comandamentele generale la ritmul 
și specificul societății pe care o conduceau. 
Singura metodă de a face reformă solidă, 
sănătoasă. Partea proastă la acești coloși 
este că sunt puțin înțeleși de contemporani 
și există pericolul ca după moartea lor –sau 
după tranziția puterii lor- opera lor să fie 
distrusă. Fie de tradiționaliști, fie de 
reformiștii iresponsabili. (Un exemplu: în 
UK s-a extins fulgerător moda distrugerii de 
statui. Prosti și proaste, imaturi –din toate 
punctele de vedere- și fără nici o pregătire, 

au trecut la demolări. Dar o contra 
demonstrație a foștilor membri ai SAS a 
potolit spiritele foarte repede. Dacă nu știi să 
acționezi într-o asemenea societate, pierzi 
teren urgent. Și reforma se duce pe copcă 
mai repede decât bănuiești.) Pot să spun că 
acum există în lume câteva categorii clare de 
lideri politici: reformiștii și antireformiștii. 
Antireformiștii sunt clari: Putin și Orban. 
Plus câți sunt ascunși. Reformiștii se împart 
în două categorii: -iresponsabilii, care 
doresc totul peste noapte; necondiționat, în 
toată lumea; (pentru că ăsta e “progresul”; 
singurul acceptabil); (la noi se vede în 
politruci ce promovează femei cu orice preț, 
chiar dacă femeile respective nu au 
pregătirea sau moralitatea necesară) -
responsabilii, care doresc măsuri de reformă 
care să schimbe fondul problemelor, nu 
forma; și care să facă societatea permisivă la 
reforme; nu reforme forțate, care să avorteze 
sau să declanșeze războaiele civile. CTP și 
Bogdan Cristian sunt progresiști (deci, 
stângiști) iresponsabili. Este adevărat, 
iresponsabilii se consideră singurii 
reformiști. Dacă cineva ezită, tergiversează, 
este etichetat de noile “farmazoane”, și 
lacheii lor, ca antireformist. Nici nu se 
gândesc că un asalt prematur poate duce la 
eșecul reformei și al întregului sistem 
reformator. Singurii inteligenți de pe fața 
pământului, singura cale corectă politic; 
uneori mai catadicsesc să ne lumineze și pe 
noi, cu perlele ejaculate de mințile lor 
strălucitoare. Să le dea Dumnezeu… după 
suflet!"  
Mircea Munteanu "Mongolul", 10.sept. 
2022, Constanța 
 

 


