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Cerasela Tofan 
 

8:37 AM (2 hours 
ago) 

  
 

  
 

         Poem pe Toccata si Fuga in Re minor de Bach. 

Vineri, la micul dejun 

 
Vineri, nici neagră, nici mare. Ziua în care mâncăm micul dejun  

Împreună, în care pot să trag cu ochiul la starea generală, riduri, 

Cercăne, cheratoze, să evaluez cât păr a mai căzut, ( peste 100 

De fire pe zi, putem vorbi de începutul alopeciei ). Mestecăm în 

Același ritm, se aude suntetul crispat al maxilarelor care freacă pe 

Articulații inflamate, înghițim relativ întreg. Bem cafea, nu mai mult 

De două cești, poate tu o să completezi cu încă una. Ai dormit? Te 

Întreb. Patru ore, ca întotdeauna, îmi răspunzi. Și, tu? Nu răspund 

Îmi vezi fața, înțelegi. Trecem mai departe. Trebuie să mă ocup de 

Asigurări. Trebuie sa pun la spălat. Hotărâm să ne întâlnim peste un 

Timp, să ne plimbăm. Atunci ne ținem de mână. Din când în când ne 

Oprim și ne luăm în brațe, tot mai des ne spunem că unul fără altul 

Nu se poate, tot mai febril încercăm să găsim soluții, dar știm că în 

Fapt ele nu sunt decât iluzii, că necunoscutei de azi, alte necunoscute 

Se vor adăuga mâine, tu nu ești de acord cu eutanasia, eu nu sunt de 

Acord cu suferința. Sună telefonul, un amic, întreabă ce mai facem, de 

Fapt, are nevoie de ceva...îi spunem că muncim să ne organizăm moartea 

Măi, voi chiar nu aveți de făcut altceva...am mâncat, ne-am plimbat, eu 

Am spălat, tu ai terminat asigurările, nu avem de făcut altceva decât, mână 

În mână să ne pregătim plecarea, cu un bun transportator și bilet numai dus. 
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Silviu Ilievici 

roșul buzelor cu must... 
   

arul se scutura și scârțâia din toate 

încheieturile în timp ce roțile săreau 

din piatră în piatră pe coasta abruptă a 

drumului din fața satului. Zgomotul se înfunda 

rece în întunericul brăzdat undeva la orizont de o 

dungă roșiatică ce anunța sfioasă răsăritul. 

Cocoșii cântaseră dimineața de ceva vreme iar 

câinii satului mușinau din culcușul cald, fumul 

focurilor ce înălțau nori peste sat.  

Dar nici zgomotul pietrelor zdrobite și nici 

zgâlțâiturile nu contau atâta timp cât bucuria 

călătoriei era mai mare decât oboseala încă 

nescuturată de pe ochii mei semi-închiși. 

Încercam doar să nu-mi pierd echilibrul evitând 

să mă scurg de pe scândura așezată pe post de 

banchetă, printre gălețile și coșurile împletite, 

aruncate de-a valma în carul prăfuit. Boii, 

arvuniți pentru câteva zile de la cooperativă, 

călcau apăsat și nepăsători prin praful ce se 

înălța pulbere în spatele roților. În pieptul 

dealului au oprit și, parcă vorbiți, și-au ridicat 

cozile iar balega mare s-a revărsat cu zgomot în 

dimineața răcoroasă, cumva înainte ca soarele să 

dea ochii cu roua ce aștepta în liniște să ne spele 

fețele adormite. Bunicul i-a lasat câteva clipe 

apoi i-a mânat ușor de căpăstru. 

-Diii Iancule și tu, Stelatule, haida! 

Când satul a rămas încet în urmă, bunica, ce 

mergea pe lângă car, ne-a zorit să ne trezim din 

moțăiala molcomă în care noi, nepoții, ne 

afundaserăm. 

-Haideți copii, haideți treziți-vă că imediat 

ne zâmbește soarele și ne prinde cu via 

neculeasă!  

Roțile alunecau în liniște prin iarba udă 

lăsând urme în pământul reavăn din fața viei, în 

timp ce mă visam în patul cald din casa din 

Brediceanu. Ca prin vis, auzeam glasurile 

oamenilor ce înfruntau deja ciorchinii cu boabe 

mari, zemoase și negre.  

-Bună dimineața, dăscăliță, ai adus ajutoare 

de la oraș?  

-Am adus, or fi și vrednici de oi reuși să-i și 

trezesc la cât au obosit de stat în car tot drumul. 

Bunicul a dezlegat boii pe care i-a priponit 

lângă un nuc apoi ne-a șoptit: 

-Haideți măi băieți, că râd muierile astea de 

voi! Haideți că avem treabă și strugurii nu se 

culeg singuri. 

Poate că rugămintea bunicului nu m-ar fi 

convins, însă în via vecină am auzit și râsul 

Mariei, fata cu pieptul mare și buze cărnoase.  

Am rupt amorțeala și m-am ascuns rușinat 

prin vița cu frunze deja ruginii.  

Răsăritul m-a prins adânc în via crescută 

parcă cu ciudă în văzul tuturor în coasta 

pietroasă și semeață a dealului înconjurat de 

strugurii grei, visând la buzele cărnoase ca 

boabele astea negre, pline de must dulce ce-mi 

curgea printre degete. 

 

C 
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Amalia Achard 

Neant 

 
Intrarea spre neant – un curcubeu 
în alb şi negru 
un vânt cu gesturi de cârpă 
suflând peste cavoul unor orbite mirate 
liniştea înghite lacom intenţia oricărui 

freamăt 
teroarea solicită sudori reci 
iar speranţa trădată 
intonează imnuri disperate 
înaintea decapitării. 
nu-i prevăzută 
nicio ieşire în caz de urgenţă 
sinistrul păzeşte frontierele 
şi moartea-i obligatorie 
precum ţinuta decentă 
la Fouquet’s. 
 

Libertate 

 
steaua nu cunoaşte libertatea - 
înţepenită-i în infinit 
pasărea nu-i liberă - 
nu poate zbura dincolo de cer 
râul nu-i liber - 
marea-i întrerupe cursul 
visul nu-i liber - 
trezirea-l ucide 
 
libertatea nu-i liberă 
ci închisă în acest cuvânt 
pe care se delectează omul rostindu-l 
de parcă-ar vrea să facă-n ciudă 
propriilor limite 
 
Complot 
 
Uite, din clepsidră a fugit nisipul, 
timpul, fir cu fir, şade lângă mare, 
când mi-e dor de tine şi vreau să-ţi văd chipul 
timpul nu-i obstacol la a mea chemare. 
De cealaltă parte chiar de infinit 
a plecat şi spaţiul cu lumi şi hotare, 
«aici» şi «acolo» au rămas un mit, 
nu ne mai separă nici o depărtare. 
Cerul şi pământul contopite-ntr-unul - 
cu flori şi cu stele fac, ca fraţii, schimb, 
soarele şi luna şi-au unit destinul 

vărsându-şi lucirea în acelaşi nimb. 
Cânt de păsări, susur de izvor de munte 
pentru noi îngână şoapte dulci de dor. 
Vezi tu, universul cu câte-amănunte 
complice iubirii, vine-n ajutor? 
 
Mirabil 
 
fiecare nor e o grădină 
ploile poartă parfum 
de pământ, de iasomie 
sau de grâu… 
îl simţi? 
 
ce iscusit tace zăpada 
când nu vin paşi s-o strivească!… 
o auzi? 
 
atât de mândre în frunze 
şi verdele primăvăratec-crud 
şi arămiul înfocat de toamnă!... 
te surprind? 
 
ce divin în moleculă 
cât fabulos în simplu 
cât perfect în întâmplare 
şi cu câtă îndrăzneală 
peste toate 
huzureşte omul în largul lui 
şi legitim!… 
te minunezi? 
de ce nu te minunezi? 
 

 

Corupţie 

Timp contra timp 
într-un orologiu corupt în care 
acele se lasă ispitite, 
ora înfrânge legea, 
orologiul se pretinde soare 
iar cadranul – naşul 
unui timp plin de remuşcări 
zburat să protesteze 
la capătul unui niciodată. 
 
Însă 
până la adăpost de orice ispită 
câtă cale? 
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      DOUĂ MĂRTURII DESPRE  

O ÎNTÂLNIRE NEÎNTÂMPLĂTOARE 
 

lsa a colindat țări și continente. În 
căutarea unui cămin, a unui teritoriu 
mai puțin alienat ca la noi. A unei vieți 

sociale mai puțin denaturate… Îmi și închipui 
vaporul care a dus-o, alături de alți emigranți, 
peste Atlantic… El nu avea un traseu rectiliniu. 
Ci s-a deplasat aparent aleatoriu, ghidat după, 
desprins din sternul unui porumbel, un fir de puf 
plutitor prin văzduh… Până la destinația finală. 
În ce mă privește, nu am depășit niciodată 
trupește granițele țării… Am observat însă că, 
izolat în provincie, autoexilat în fosa unei fântâni 
fără apă, adâncită necontenit și rutinier sub pașii 
prizonieratului, Cu cât cercul de lumină ce mă 
unește cu lumea exterioară se îngustează și 
devine mai mic, Cu atât cerul disponibil se face 
de un albastru mai intens, mai deplin, alinător și 
sieși suficient. Aceasta să fie poezia mea, zic… 
Uneori, scârbit de agitația sterilă și fudulă a 
obștei, istovit de trecerea necurmată a zilelor, mă 
pomenesc zâmbind, Îmi vine în minte, ca de la 
sine, imaginea „zborului târâș”… Știi cum e 
zborul târâș? O pasăre, lovită de cineva în cap, se 
mai zbate o vreme, cu simțul echilibrului defect. 
Plesnește din aripi, o bucată de loc.  

A zbor, înot, sau poate încercare de a se 
îngropa, mizând pe forța părelnică a umerilor, în 
pământ… Nimic mai ridicol decât speranța 
inerțială. Aceasta să fie poezia mea, zic. Ideea de 
a migăli o carte împreună cu poeta româno-
canadiană (membră cândva a celebrului Grup de 
la Brașov) a apărut spontan și entuziasmant, fără 
o cauză precisă… Ni s-a „înfățișat”, cum ar spune 
scrierile vechi… Niște nori învălătuciți dimineața 
peste vaste întinderi. Joși, concrescuți cumva cu 
oceanul. Împrumutându-i rumorile. Anulând 
distanțele. Nu am făcut cunoștință live. Ci prin 
internet – în urma unui concurs de împrejurări 
în care (fire superstițioasă) eu personal am văzut 
lucrătura meșteșugită și tainică a destinului. 

Ea mi-a trimis câte o poezie și eu am 
simțit nevoia să-i trimit alta – complementar, în 
replică, în maniera mea stilistică diferită. Sper că 
am reușit o simbioză… M-a atras, la Elsa, 
rectitudinea și perseverența ei de Casandră, 
confruntată cu incredulitatea unei lumi decăzute 
și cu absența cronică a sensurilor majore. 

Capacitatea de a investiga filonul tragic al 
existenței. Alarmele intratabile. O energie 
vulcanică, direcționată arborescent în 
microscopii disperate, conținute, în căutarea 
salvării Ființei asediate de civilizația tehnologică. 
Dezarmantul discurs al contestării. (Aceasta să 
fie poezia ei, zic. Deși s-ar putea să nu-i fi 
perceput în întregime sensurile.) …Niște nori 
învălătuciți dimineața. Joși, concrescuți cumva 
cu oceanul. 

 

                  Julien Caragea 
 

ntâlnirile pot să aibă loc în ținuturi 
cunoscute, în locuri îndepărtate, în orașe 
aglomerate sau sate mici, inexistente pe 

harta globului terestru. Ele pot fi aleatorii, 
planificate, incidentale, sporadice. 

Sau neașteptate, misterioase, solare. Cu 
Julien Caragea m-am întâlnit insomniac pe 
teritoriul cuvintelor și am hotărât, împreună, să 
ne cazăm în spațiul dintre ele, un spațiu de o 
formă geometrică neregulată, maleabil, numai 
bun pentru a discuta despre aparente nimicuri. 
Dezbaterile noastre poetice au avut încă din 
primul moment ritm. Am avut încrederea că 
ritmul tandemului va fi marcat, clar, perfectă 
cadență. De aceea, nu ne-am preocupat de faptul 
că stilurile noastre ar putea fi distonante. Că 
infrarealismul meu, plin de revolte exteriorizate 
fără urmă de reținere, ar intercepta stingher 
topica sa eliptică, jocul său rafinat, ironic 
(autoironic) și densitatea țesăturii intertextuale. 
Am vorbit despre dezintegrarea Ființei, ruperea 
podurilor dintre noi, a legăturilor sacre cu 
natura, betonarea spiritelor, suprimarea intuiției 
despre propria noastră existență, agresiunea 
zgomotelor asupra liniștii, producătoarea 
hormonilor fericirii, lipsa de continuitate. 

  Despre tristețea de a privi alungarea 
fazanilor din cuiburile lor. Primăvara. 
Nedormind la ore diferite, fusul orar obligă, am 
putut survola Pământul cu Julien. Nu într-un 
balon, nu în avion, în cuvânt. Temele nu au fost 
propuse, indicații scenice nu s-au dat. Liber a 
fost gândul, liberă a fost expresia în care el s-a 
așezat. Când în ideea ta altul se recunoaște, când 
un proiect drag ție se vede îndrăgit de celălalt, 
când spunerile se succed firesc, nu mai ești 
singur. Cuvintele nu se caută, s-au găsit. 
Împlinite s-au găsit în Prietenie. Să fii încurajat. 

E 

I 
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Iubit. Să iubești cuvântul chemat ție de către 
celălalt. Îl auzi, îi răspunzi, simți în tandem. 
Fondul comun e limba comună care arde, 
poetizând răni cronice. Nimicuri. Zădărnicie. 
Haos. Oceanica dimineață în care vulturii duc 
vești acolo unde porumbeii sunt învinși. Unde ar 
fi mai bine, unde e țara, unde e locul? 

  

Elsa Dorval Tofan 

 

 
Tonalitate 
 

Îmi spăl fața în fântâna timpului curgător între 
mine și tine 
Privesc în oglinda noastră, ramă din lemn în 
ramă vopsită 
Cu mâna, home made, pipăi uscăciunea ivită de 
partea mea 
Lipită de țesuri moi, de mucoase cândva umed-
roz, străpung 
Cu degete noduroase calea hipoxiei comune, îmi 
imaginez 
Calea aceasta, secretă, ca un adăpost împotriva 
imediatului, 
A urgenței mecanice în doi timpi. Nu sparge oul 
mobilizator 
Nu-l expune la lumină, șurubelnița este pusă în 
trusă pentru 
Sechestru pe prima demență, mai cu seamă, nu 
întreba de ce 
Aș răspunde la fel ca prima dată, doar tonalitatea 
ar fi minoră. 

 
O biografie a lipsei de speranță 

 
Veți trage disperat de chipurile voastre și ele nu 
se vor mai dezlipi. 
Pâsloșii pași ai ceții. Târâșul mării. Orașele de 
sărbători mucegăite. 
Cine va reuși să-și dea jos masca te va vedea, 
într-o oglindă, pe tine - un om de var, strivit 
între bene. 
Cât trebuie să urci, să nu te ajungă valea din 
urmă? 
Dreptul meu de viață și moarte – pe masa altora. 
O pâine pe care numai ei au dreptul s-o taie. 
Mă aburc sus, sus, pe munte. Și muntele – tot 
mai mut. 
Uitată lângă răspântii mica lui umbră – o 
biserică ce își clocește ouă de struț. 

De frica soarelui, îmbrățișez piatra. De frica 
vulturilor – isteria zăpezii. 
Aș face orice – numai să nu vorbească și piatra. 

 
Vortex de ceață 

 
Tocmai te-ai ivit din vortexul de ceață, 
protagonistul aparițiilor Și al disparițiilor. Te-am 
zărit, 
numai eu, singura în stare să înțeleagă 
Numărul tău, de abil vrăjitor capabil în a face să 
dispară muzica Recuperând-i sufletul și ritmul. 
Mi-ai spus că succesul sugrumă creația 

Că orgoliul umflat ca spuma laptelui ascunde 
adevărurile Ale tale aparente, ale mele 
divergente, 
că până la urmă, indecențele vieții 
Nu sunt importante, doar spectacolul (bazat 
întotdeauna pe o poveste) Ca un foc electronic, 
aprins acum, mâine programat să devină fântâna 
Tuturor Muzelor. Este în bagheta magică, 
electronică și ea, puterea de Schimbare, dar cine 
o să 
vrea să caute din ce în ce mai departe sensurile 
Fără lumină, fără artificii, să caute cu mâinile 
goale printre atâtea toxine…Trăirile nu mai 
aprind 
în noi focuri, viața a devenit întrerupătorul, în 
poziția spectacol. 

 
Vortex II 
 
Să nu povestești despre moartea părinților, ori 
despre iubiri pierdute ca un curent turbionar de 
aer în spatele unui avion, în sala de așteptare a 
unui metrou. 
Se ridică pălăriile și regulamentele fețelor celor 
ce așteaptă de 170 de ani pe scaunele de plastic. 
Dar nimeni nu pare să te asculte. 
În rest, munciți sunt norii tăi, ca țăndările 
mustoase de lumină ce pătrund dimineața pe sub 
o ușă. 
Se rânduiesc în stânga și-n dreapta instituțiile 
speranței. 
Cotorul unui măr. Picioarele mari ale zilei. 

Plachete și Serapeptază 
 

eu mânuiesc (la propriu) un fluture albastru (la 
figurat), verde uneori/care știe intrarea 
în venele voastre umplute cu îndoieli la 
încheietura cotului/cele umplute cu secrete pe 
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fețele mâinilor inerte, eu sunt ghidul plasmei și 
vampirul de sânge/eu atenuez durerea 
din ochii voștri mici, ușor mirați, cu ochiul minții 
în care/aspir și injectez (în ordinea 
următoare) frica, speranța, răbdarea, sunt 
singurul prieten/singurul străin care a văzut 
și a știut că splina nu era la locul ei, coregrafia 
nebună/a plachetelor prea strâns legate 
repartizând roluri într-o scenă absurdă, 
actori/cu vocație de soldați pe un câmp minat 
cu globule roșii ghemuite în alveole asasine/de 
oxigen, uzurpatoarele vaselor voastre 
(voi, chiriașii lor), golite înainte de vreme, (nimic 
nu curge)/serapeptaza, undița cârlig 
a vraciului de mătase, ingeniosul pescar, nu e în 
stare/ să smulgă și să digere moartea. 

 
Mese de operație 

 
Rândunica se coborâse până la nivelul mesei de 
ciment, iar aceasta, ca o floare adulmecată de 
un leu într-o benzinărie, se lăsase-n jos. Simple 
politeți ale întunericului. 
În dreapta-i câmpul lăudat, în stânga un covor 
minat. 
Sau invers: în stânga-i câmpul lăudat, în dreapta 
un covor minat. 
Nu mai știu. 
Uneori se moare mai ușor, nu-i nevoie de 
importanță. 
Dă-te jos! Ia-ți și umblă. 

 

       Din revista: Autograf MJM 

 

Dumitru Ichim 

ȚARA NORILOR SPRE APUS 
 

i acum să trag o liniuță și să fac o 

socoteală a tuturor cărările străbătute 

până acum și să văd la care întrebare s-

au poticnit și pe unde au încercat să găsească 

ieșirea? Deci, unde ar fi ajuns omenirea astăzi 

dacă nu ar fi fost inventat scrisul? Cum toată 

lumea gândește după calapodul evoluției lui 

Darwin, este greu să ne închipuim al scenariu 

decât traiectoria omului de la animalul ghebos și 

cocârjat ieșind din peșteră și cel ieșind de la 

Toronto Dominion Bank cu telefonul în mână. 

Dacă nu ar fi fost scrisul cum am fi primit 

poruncile decalogului de la Dumnezeu? Cum ar 

fi scris Moise Pentateuhul și neamurile lui 

înțelepciunea și cărțile sfinte? Eu care fac parte 

din grupul lui Emerson care afirma că omul a 

fost dintru început om, eu care întotdeauna la 

mersul manipulat al gloatei caut să găsesc o 

cărare proprie, bună sau rea, dar gândită de 

mine, să fiu sincer nici eu nu știu cum ar fi 

evoluat gândirea lumii și spiritualitatea omului 

până acum. 

Să încercăm să căutăm unde omul 

dinainte de cataclismul cosmic al Căderii a 

ascuns cheia când a plecat din acasa sinelui lui? 

Cum ajungem la rezolvarea necunoscutelor din 

această ecuație din care ne-ar lipsi scrisul? Știu 

că cititorului de rând apar ridicol și hilar printr-o 

ipoteză atât de absurdă imaginându-mi omul 

cam cum ar putea să comunice cu Dumnezeu și 

cu aproapele lui fără ajutorul scrisului? 

  Limba română este o mină din care omul 

nu a extras nici 2 % din aurul teologiei și al 

filosofiei. Zicerile din limba română, păstrate 

prin viu grai de mii de ani, au fost considerate ca 

niște movile pe care românul le-a considerat ca 

niște ridicături de teren și nimic mai mult. Dar 

vine un arheolog, trăznit ca și mine, și pune sub 

semnul întrebării ”naturalețea” acestor ridicături 

de teren și începe săpăturile. Nici un teolog nu a 

făcut săpături în zicerea ”a crăpat un drac”. Ce 

vrea să zică? Cu ce ocazie e rostită? Personal am 

observat că prin iubire, când două persoane se 

înțeleg foarte bine între ele, la un moment dat 

încep să gândească pe aceeași lungime de undă. 

În acest context putem înțelege darul profeției, al 

vederii înainte, câștigat de unele persoane, cu 

viața curată și sfântă, alese de Dumnezeu ca niște 

aparate de radio, folosind o comparație foarte 

brută, prin care Dumnezeu să vorbească 

oamenilor, Spirit către spirit. Acțiunea profeției 

stă sub semnul Spiritului Sfânt care ”a grăit prin 

prooroci”, iar Spiritului în cadrul Sfintei Treimi i 

se atribuie Iubirea. Duhul este cel care descopere 

iubirea Tatălui către Fiul, iar acesta prin 

Ș 
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intermediul Duhului Sfânt arată iubirea Fiului 

către Tatăl. Sunt trei persoane, dar nu trei 

dumnezei. Realitatea aceasta am putea-o 

exemplifica prin iubirea dintre îndrăgostiți unul 

către altul. Fiecare posedă o iubire pentru 

celălalt, dar deși sunt două persoane distincte, 

nu sunt două iubire ci doar una care îi unește pe 

cei doi în sfânta taină a unului: ” și va lăsa pe 

tatăl său și pe mama sa și se va alipi de femeia lui 

și vor fi unul!” Ne adresăm Duhului ca unuia 

care ”pretutindeni ești și toate le plinești” 

inclusiv spațialității finite pe care o 

înspiritualizează prin infinitul zilei a opta, 

precum și temporalității pe care o subțiază cu 

lumina iubirii veșnice. Caracteristica iubirii este 

setea ei de infinit și de veșnicie. Atât spațiul cât 

și timpul prin iubire capătă subțirimea de spus 

luminos al Spiritului, cel care se revelează 

treimic prin iubirea lui Dumnezeu și 

îndumnezeindu-ne prin Spirit oferă umanului 

restaurarea omului, folosind titlul drag lui 

Stăniloae, în Omul-Dumnezeu. 

Asemănător cu darul profeției este darul 

iubirii prin care cei dragi ajung să comunice la 

nivelul spiritului. Să analizăm mai profund/ La 

un moment dat unul spune un cuvânt, la celălalt 

continuă cu cel gândit de amândoi, deci ajung nu 

numai să gândească asemănător, ci să comunice 

unul cu altul prin gând. Când amândoi rostesc 

același gând zicerea românească exprimă un 

adevărat abis al teologiei prin: ”a pocnit un 

drac”. De ce? Pentru că diavolul nu vrea ca omul 

să iubească, să se înțeleagă ca îngerii care nu 

folosesc nici scrisul, nici vorba. Ei comunică prin 

iubire, adică ceva ce depășește și cuvântul, și 

scrisul, și muzica, și culoare. 

  Este comunicarea primilor oameni, care se 

înțelegeau între ei și cu Dumnezeu printr-un 

meta- limbaj. Să nu ne închipuim pe Adam ca pe 

un animal inocent și prostuț precum ni l-ar 

prezenta Darwin. Adam a fost creat cu o 

inteligență briliantă și aceasta o știm că 

Dumnezeu i-a propus demnitatea de co-creator 

prin faptul că l-a însărcinat să dea un nume 

tuturor animalelor, păsărilor și târâtoarelor și 

așa cum le va numi Adam, spune cartea Genezei, 

așa să se numească în veac. Aici e nepătrunsul 

tainei. A da nume unui lucru înseamnă a ști 

absolut totul despre acel lucru, a-l înțelege. a-l 

cuprinde cu mintea ta. 

  Înaintea acestui limbaj, din care se va 

naște mai târziu scrisul, a existat înainte de 

cădere un meta-limbaj, al comunicării numai 

prin lumina iubirii limbaj folosit în dialogul cu 

divinitatea. 

Diavolului nu-i place când omul ajunge la 

înălțimile de a comunica prin gând, pentru că 

vatra existenței lui e stinsă și fără iubire.  

”A crăpa un drac” înseamnă aceste 

rămășițe divine, urme arheologice dintr-o limbă 

pierdută a omului primar, restaurat prin Omul 

care cunoscând această limbă comanda stihiilor 

mării să se potolească și acestea ascultau de El. 

Ipoteza noastră este că dacă omul n-ar fi 

descoperit scrisul nu ar fi pierdut prea mult.  

S-ar fi dezvoltat ”limba ochilor” care ni s-a 

atrofiat. Pe puntea ochilor apare când 

Dumnezeu, când diavolul, când creativul 

dragostei, când vârtejul haosului și al urii. Ochii 

încă mai pot reveni prin iubire la limbajul 

nescris de a descoperi înțelepciunea în tot ce e 

frumos. Ochii au fost cândva limba inimii, pe 

vremea când nu exista vreme să ne vremuiască 

cu timp neputincios și loc pe care trebuia să-l 

sfințim ca să putem să ne înțelegem cu el. 

Spiritul prin cultivarea lui poate acționa în 

și asupra biologicul nostru putând să-i deschidă 

creierului prin iubire porțile tinereții fără de 

bătrânețe și al vieții fără de moarte. Am făcut 

dintr-o parte a creierului locul în care lumea 

toarnă tot ce vrea ea manipulându-ne prin frică, 

angoasă, minciună, lume virtuală care nu are 

nimic de-a face cu virtutea. Există cealaltă parte 

de creier a creativului, al imaginației, creierul 

care asculta pe vremuri inima când în altarul ei 

venea Dumnezeu să săvârșească slujba în limba 

fără de materie, limba cosmică înțeleasă de la 

furnică la galaxii - limba dragostei. Aceasta prin 
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aspațialitatatea și atemporalul ei ducând lumea 

la frumusețea ei dintâi, frumusețe ca limbaj al 

iubirii. Poate dacă nu ar fi fost scrisul care deține 

primatul creierului, ar fi existat în căutarea altul 

limbaj de comunicare să descoperim prin iubire 

limbajul inimii care înfrumusețează lumea prin 

aceea frumusețe despre care Dostoievsky spunea 

că în puritatea ei poate să ne mântuiască. 

În călătoriile mele am mers ca pelerin în 

marele templu, în care apele și munții, freamătul 

și șopotul foloseau graiuri pe care nu puteam să 

le tălmăcesc în imagini și cuvinte. 

Poate fără scris lumea nu s-ar fi tâmpit ci 

dimpotrivă i s-ar fi dezvoltat memoria de a 

păstra prin viu grai înțelepciunea lumii care ar fi 

dus prin iubire la un limbaj al spiritului. Fără 

scris, ca omul fără lumină ar fi căutat un șalter să 

o aprindă și tot căutând la un moment dată să 

apese pe butonul bucuriei veșnice de a vedea pe 

aproapele lui. Ce, bucuria iubirii nu poate fi un 

limbaj? Cea mai grăitoare bucurie este tăcerea 

când buzele tac, descoperind că mai de preț este 

sărutul, decât mormanul de cărți scrise. Tăcerea 

este biblioteca Alexandriei pentru iubire și 

tocmai de aceea robii scrisului i-au dat foc. Dacă 

omul ar fi progresat în iubire inima ar fi 

descoperit un mod deasupra cuvintelor de a 

comunica, mod superior scrisului și literei care 

omoară pe dedesubtul caligrafiei cuvintelor 

dulci, ca orice otravă sigură care știe unde 

trebuie pus punctul după care urmează tăcerea 

netăcerii de om. 

 

Ziceri cu G B S 
 

” George Bernard Shaw a trăit 94 de ani. 

Necrologul, publicat de ziare, a fost scris în 

prealabil – Shaw l-a editat cu entuziasm cu 

câțiva ani înainte de moartea sa. 

 

Știa să combine umorul și observațiile de 

viață profunde. Iată doar o mică parte din 

declarațiile sale: 

1. S-ar putea să ai dreptate, dar ce rost are 

dacă femeia ta plânge? 

2. Cât de mercantil ești, prietene. Nu uita: tot 

ce poți cumpăra cu bani, deja este ieftin! 

3. Distanța nu distruge nimic. Diferența de 

vârstă nu distruge nimic. Opinia părinților nu 

distruge nimic. Oamenii distrug totul. Ei 

înșiși. 

4. Optimiștii își realizează visurile. Pesimiștii 

– coșmarurile. 

5. Întrebarea „Ce vor crede oamenii?” trebuie 

să fie în ultimul loc. De fapt, nimănui nu-i pasă. 

Este viața ta. 

6. Tăcerea – este cea mai perfectă expresie a 

disprețului. 

7. Cine poate – face; cine nu poate – îi învață 

pe alții. 

8. Cu cât omul este mai matur și mai înțelept, 

cu atât mai puțin vrea să se certe. El vrea să se 

ridice, să-ți ureze o zi bună și să plece. 

9. Nu te grăbi să-i ajuți pe cei care nu ți-au 

cerut ajutorul. Nu oferi sfaturi celor care nu le-au 

cerut. Apreciază-te, apreciază-ți cuvântul și 

gândurile. 

10. Acum, că am învățat să zburăm ca 

păsările, să înotăm sub apă ca peștii, ne lipsește 

doar un singur lucru: să învățăm să trăim ca 

oamenii pe pământ. 
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11. Onestitatea și loialitatea sunt cadouri scumpe 

pe care nu ar trebui să le aștepți de la oamenii 

ieftini. 

12. Uneori trebuie să faci oamenii să râdă, 

pentru a le distrage atenția de la intenția de a te 

spânzura. 

13. Mai bine trăiești cu o femeie 

încăpățânată, decât cu una plictisitoare. 

14. 2% dintre oameni – se gândesc, 3% – cred 

că se gândesc, iar 95% dintre oameni ar prefera 

să moară decât să se gândească. 

15. Oamenii întotdeauna dau vina pe 

circumstanțe. Nu cred în puterea 

circumstanțelor. Obține succes doar omul care 

va căuta condițiile de care are nevoie și, dacă nu 

le găsește, le creează singur. 

16. Prietenia dintre bărbat și femeie fie este o 

relație dintre foștii iubiți, fie a viitorilor 

îndrăgostiți. 

17. Încearcă să obții ceea ce iubești, altfel va 

trebui să iubești ceea ce primești. 

18. Numai un prost poate sărbători anii 

care îl apropie de moarte. 

19. Trebuie să conștientizezi faptul că 

oamenii au dreptul să gândească diferit și să nu 

facă ceea ce aștepți tu să facă. Probabil că te 

iubesc, dar dragostea lor ar putea să fie diferită 

de cum vrei tu să fie. 

20. Iubește bărbații. Ei au nevoie de 

dragostea ta. Chiar dacă nu recunosc niciodată. 

În spatele fiecărui bărbat de succes există o 

femeie care crede în el. Și îl iubește cu adevărat. 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Gelman  

    Oameni suntem 

 

 perioadă îndelungată, cei 

interesați încercau sentimentul de 

cert optimism în așteptarea 

conferinței ONU de la Glasgow cu privire la 

schimbările climatice. Participarea masivă a 

statelor  per se a constituit o promisiune 

serioasă pentru ca rezultatul convorbirilor să 

conducă spre soluții concrete în încercarea de 

a rezolva problema încălzirii globale, într-un 

viitor apropiat.  

Din păcate, rezultatele nu s-au apropiat de 

așteptările scontate! Gerda Thunberg, tânăra 

care a devenit conștiința lumii deja de ani de 

zile, a tras concluziile de rigoare la sfârșitul 

convorbirilor multilaterale în cadrul 

întrevederii internaționale: „bla-bla-bla” a 

conchis ea – probabil pe bună dreptate…  

În consecință, va trebui  să acceptăm – 

vrând nevrând - aserțiunea lui Vasile Ghica 

potrivit căreia „poluarea este cel mai recent 

pluton de execuție ?” 

  

O 
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Claude Cahun.  

Profet homosexual & suprarealist 

            CANDY BEDWORTH 
 

Claude Cahun, iată o zicală a sa: "Masculin? 
Feminin? Depinde de situație. Neutru este 
singurul gen care mi se potrivește întotdeauna." 

Fotograf, scriitoare și activistă politic, Claude 
Cahun s-a născut în 1894 la Nantes, Franța, într-
o familie de intelectuali evrei. Inițial, Lucy Renee 
Mathilde Schwob, a adoptat ulterior numele 
unisex Claude Cahun. Mama lor a fost internată 
într-un centru psihiatric când aveau doar patru 
ani, iar ei au fost crescuți de bunica lor.  

 
 

 
 
                    self-portrait, c.1921, MOMA 
 

 
 
 
 

Întâlnirea cu un tovarăș și colaborator 
artistic de-o viață. 
 

La vârsta de 15 ani l-a întâlnit pe Marcel 
Moore (cunoscut anterior sub numele de 
Suzanne Alberte Malherbe) și au devenit 
tovarășe de viață. Colaborarea romantică și 
creativă a durat o viață întreagă. De fapt, mama 
văduvă a lui Moore s-a căsătorit cu tatăl divorțat 
al lui Cahun în 1917, așa că au fost surori vitrege, 
dar și iubite. 
 

 
 
 
Fotograf necunoscut, Claude Cahun și Marcel 

Moore la lansarea cărții lui Cahun Aveux non 

Avenus, Franța, sursa: Jersey Heritage Collection. 

 

 
Andre Breton și Man Ray 
După ce a urmat cursurile Universității franceze 
Sorbona, Cahun s-a stabilit la Paris împreună cu 
Moore. Cahun a început să realizeze autoportrete 
(puse în scenă) la doar 18 ani, iar acest lucru a 
continuat timp de mulți ani. 
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Portretele înfățișează pe artistă privind direct la 
privitor, purtând costume și machiaj, schimbând 
și amestecând genurile. Cuplul a organizat 
"saloane" literare și artistice în casa lor 
pariziană, iar printre vizitatori s-au numărat 
Andre Breton și Sylvia Beach. Man Ray a fost 
unul dintre cei mai cunoscuți colaboratori ai 
celor doi. Breton l-a numit pe Cahun "unul 
dintre cele mai curioase spirite ale timpului 
nostru".  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Opera lui Cahun este în mod clar un 

predecesor foarte timpuriu al autoportretelor lui 
Cindy Sherman. Înainte de a deveni laureată a 
premiului Turner, Gillian Wearing a descoperit 
fotografia lui Cahun.  

Folosirea măștilor, a personalităților și a 
identităților fluide a fascinat-o pe Wearing, iar în 
2017 a organizat o expoziție la National Portrait 
Gallery folosind propriile lucrări alături de cele 
ale lui Cahun. 

 
 

 
Claude Cahun, Sunt în formare, nu mă săruta 
 Claude Cahun, I am in training, don't kiss me, 
1927, Jersey Heritage Collection, Jersey. 
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Scriitor și jurnalist 
 

Deși fotografia a fost în mod clar o 
activitate artistică foarte iubită, Claude Cahun a 
fost, de asemenea, scriitoare, jurnalistă, eseistă, 
poet și sculptor. A lucrat în teatru și a participat 
la mai multe expoziții suprarealiste la Londra și 
Paris. Poate că cea mai faimoasă lucrare literară 
a lor a fost Disavowels, publicată în 1930. Cu 
toate acestea, Heroines, publicată mai devreme, 
în 1925, are un cadru unic de personaje 
feminine, scoase dintr-un basm, amestecate cu 
femei din zilele noastre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezistența antinazistă 
 

Atât Cahun, cât și Moore, au fost activiste 
din punct de vedere politic. Ca parte a 
Rezistenței, au scris și distribuit literatură 
antinazistă. În 1937, în urma căderii Franței și a 
creșterii antisemitismului, s-au mutat pe insula 
Jersey, situată în largul coastei franceze. 
Revenind la numele lor originale, Lucy Schwob și 
Suzanne Malherbe, s-au declarat surori și și-au 
continuat eforturile politice din Jersey. 

 

 
Claude Cahun, Fără titlu, 1936, Tate, Londra, 

Marea Britanie. 

 
  Cu toate acestea, Jersey a fost invadat de 
Germania în 1940, iar cele două au fost în pericol 
iminent. Distribuția de materiale antinaziste a 
fost cu siguranță politică, iar cuplul era 
vehement antifascist. Dar, într-un fel, protestul 
lor a devenit și o aventură  artistică. Aruncau 
pliante mototolite în vehiculele care treceau, le 
ascundeau în cutii de țigări și chiar le strecurau 
în buzunarele soldaților! Dar eforturile lor au 
fost pedepsite brutal când, patru ani mai târziu, 
în 1944, atât Moore, cât și Cahun au fost arestate 
și condamnate la moarte. Au fost închise, casa 
lor a fost confiscată, iar o mare parte din operele 
lor de artă au fost distruse.  

 
 

 Eliberare și moarte 
 

 
Jersey a fost eliberată de Aliați în 1945, iar cele 
doua femei au fost salvate, însă sănătatea lui 
Cahun s-a deteriorat grav în închisoare, ambele 
au murit la scurt timp după aceea. Un Moore 
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devastat s-a mutat într-o casă mică din Jersey, 
trăind singura până la sinucidere, în 1972.   

Sunt îngropate împreună în biserica St 
Brelade din Jersey. 

 
 Politica de gen 

 
  Dar acesta nu este sfârșitul poveștii.  

În anii 1990 a existat o creștere bruscă a 
interesului pentru Cahun și Moore. Acele 
autoportrete uimitoare și atent puse în scenă, în 
care artistele își asumau diferite personalități, au 
dobândit un statut de cult. Artiștii care 
confundau stereotipurile binare bărbat/femeie 
au prins în totalitate zeitgeistul politicii de gen. 

 
Claude Cahun, [What do you want from me?],1928, 

 
Marcel Moore și Claude Cahun, Autoportrete 

Marcel Moore (stânga) și Claude Cahun (dreapta), 

autoportrete fără titlu, 1928, Jersey Heritage 

Collection, St Helier, Jersey. 

  
  În 1994, Institutul de Arte Contemporane 

din Londra a organizat o expoziție de 
autoportrete ale lui Cahun. În 2007, David Bowie 
a realizat o expoziție multimedia cu lucrările lui 
Cahun la Festivalul Highline din New York. O 
imagine în special, "I am in training, don't kiss 
me" , a devenit una dintre cele mai îndrăgite și 
copiate imagini din iconografia homosexuală a 
secolului XX. În 2018, Dior a lansat o colecție de 
modă inspirată de Cahun. 

  Cahun a spus: "Rolul meu a fost să-mi 
întruchipez propria revoltă și să-mi accept, la 
momentul potrivit, destinul, oricare ar fi el."  

Cahun a îmbrățișat fluiditatea sexului cu zeci 
de ani înainte ca acest termen să fie folosit în 
mod curent. Dar nici Cahun, nici Moore nu și-au 
dorit celebritatea în sensul în care o promovăm 
acum. Munca lor a fost personală și politică, 
subminând conceptele tradiționale de gen, 
sexualitate și frumusețe. Este posibil ca ele să nu 
fi fost deloc îngrijorate de modul în care sunt 
acum adorațe de istoricii de artă și de membrii 
comunităților 
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de homosexuali, lesbiene, trans-sexuali, 
bisexuali, și persoane care pun întrebări legate  
de gen. Arta lor a fost arma lor, nu calea lor spre 
celebritate. În acest sens, ele sunt la fel de 
revoluționare azi ca și acum 100 de ani. 

 
Via Cerasela Tofan - traducere AG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANZ KAFKA Blumfeld, un flăcău 

tomnatic*      Eugen D. Popin                      

(fragment)  

 
  
  Blumfeld, holteiul singuratic, a urcat într-o 
seară la apartamentul său, lucru deloc simplu, 
pentru că el locuia la etajul șase. În vreme ce 
urca treptele, se gândi, așa cum o făcuse de 
multe ori în ultimul timp, că această viață 
complet singuratică era destul de incomodă, că 
acum trebuie să urce, aparent în secret, aceste 
șase etaje, ca să ajungă la etaj în camera sa 
pustie, acolo să-și îmbrace halatul de casă, din 
nou aparent pe ascuns, să-și aprindă pipa, să 
citească puțin în revista franțuzească, la care era 
abonat deja de ani de zile, pe lângă astea să 
soarbă cu înghițituri mici din rachiul de cireșe pe 
care-l făcuse el și în cele din urmă, după o 
jumătate de oră, pentru a merge la culcare, nu 
însă ca înainte de asta să trebuiască să rearanjeze 
complet așternutul, pe care oricare cameristă, 
inaccesibilă oricărei instrucțiuni, l-ar fi rânduit 
întotdeauna după toanele ei. Oricare însoțitor, 
orice spectator pentru aceste activități i-ar fi fost 
foarte binevenit lui Blumfeld. El se gândise deja, 
dacă n-ar fi bine să-și procure un câine micuț. 
Un astfel de animal este nostim și mai mult decât 
atât, recunoscător și loial;  un coleg al lui 
Blumfeld are un astfel de câine, care nu se 
apropie de nimeni în afară de stăpânul său, iar 
dacă nu l-a văzut câteva clipe, îl întâmpină 
imediat cu un lătrat puternic, cu care, în mod 
evident, vrea să-și exprime bucuria de a-și fi 
regăsit stăpânul, excepționalul său binefăcător. 
Firește că un câine are și dezavantaje. Indiferent 
cu câtă strădanie este îngrijit, el murdărește 
totuși camera. Asta este inevitabil, apoi nu se 
poate ca de fiecare dată înainte să-l duci în 
cameră, să-i faci baie în apă fierbinte, sănătatea 
lui n-ar suporta asta. Iar lipsa de curățenie în 
camera sa, n-o suportă Blumfeld deloc, curățenia 
camerei sale este pentru el ceva de neînlocuit, de 
mai multe ori săptămânal are, din păcate, din 
cauza asta, altercații cu îngrijitoarea care nu este 
suficient de meticuloasă. Și deoarece ea are o 
oarecare surditate, el o trage de mânecă la 
anumite locuri din cameră unde el sesizează 
nereguli. Prin această exigență a reușit ca 
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ordinea din camera sa să fie aproape de dorințele 
sale. Cu adoptarea unui câine însă, va lua de 
bună voie în camera sa exact respingătoarea 
mizerie. Purecii, însoțitorii permanenți ai 
câinelui, sunt de așteptat. Odată ce purecii vor fi 
find în cameră, atunci nu mai era departe 
momentul la care Blumfeld va lăsa câinelui 
camera sa confortabilă și își va căuta altă 
cameră. Mizeria era doar unul din dezavantajele 
unui câine. Câinii se și îmbolnăvesc, iar bolile 
câinilor nu le pricepe de fapt nimeni. Atunci 
animalul stă într-un colț, ori șchioapătă în jur, 
scheaună, tușește, vomită din pricina unei 
dureri, în cazul ăsta îl învelești cu o pătură, îi 
fluieri ceva , îi pui dinainte lapte, pe scurt, îl 
îngrijești în speranța că, cum e și posibil, că doar 
este o suferință trecătoare, care însă poate fi una 
serioasă, o boală îngrozitoare și molipsitoare. Și 
chiar dacă bietul câine ar rămâne sănătos, el va 
îmbătrâni totuși cândva și nu te vei putea decide 
să te desparți la timp de animalul credincios, mai 
apoi va veni vremea, când unul sau altul își vor 
privi propria vârstă în ochii lăcrimând ai 
câinelui. Atunci însă va trebui să ne chinuim și să 
plătim scump bucuriile câinelui, acum pe 
jumătate orb, cu plămâni slăbiți și de gras ce 
este, aproape imobil. Chiar dacă Blumfeld și-ar 
dori să aibă un câine, vrea însă mai degrabă să 
urce de unul singur treptele încă treizeci de ani,  
în loc să fie deranjat de un asemenea câine 
bătrân, care alături, gâfâind  mai tare ca el, se 
târăște de pe o treaptă pe alta în sus. 

 Așadar Blumfeld va rămâne totuși singur, 
căci el nu are poftele unei fete bătrâne, care vrea 
să aibă în apropierea ei o oarecare ființă vie 
subordonată ei, pe care s-o ocrotească, cu care să 
poată fi afectuoasă, pe care s-o servească 
necontenit, astfel că pentru scopul ăsta, e 
suficient o pisică, un canar, ori chiar și numai 
peștișori aurii. Iar dacă așa ceva nu se poate, ea 
se mulțumește chiar și cu flori pe pervazul 
ferestrei. Dimpotrivă, Blumfeld vrea să aibă doar 
un camarad, un animal, de care să nu trebuiască 
să se îngrijească prea mult, căruia să nu-i strice, 
uneori, un picior undeva, care în caz excepțional 
să poată înnopta pe stradă, mai apoi, dacă 
Blumfeld și-ar dori asta, să stea la dispoziția sa 
cu lătrături, salturi, ori linsul mâinilor. Ceva de 
genul ăsta ar vrea Blumfeld, dar pentru că el 
realizează faptul că fără dezavantaje nu se poate, 

renunță, dar din timp în timp revine la felul său 
natural de a fi, ca de exemplu în această seară, 
revenind la aceleași gânduri. 

În vreme ce era deja sus în fața ușii sale și 
scoase cheia din buzunar, un sunet care venea 
din camera sa îi atrage atenția. Un zgomot 
clămpănitor, caracteristic, dar foarte vioi și 
regulat. Deoarece Blumfeld s-a gândit tocmai la 
câine, zgomotul îi amintește sunetul produs de 
labe atunci când lovesc alternant dușumeaua. 
Dar labele nu clămpănesc, așadar nu pot fi labe. 
El deschide în grabă ușa și rotește iute 
întrerupătorul luminii electrice. Pentru o 
asemenea priveliște chiar nu era pregătit. Asta 
este, da, vrăjitorie, două mingi mici albe cu 
dungi albastre din celuloid, sar în sus și în jos pe 
parchet, când una atinge dușumeaua, cealaltă e 
sus, continuând fără încetare jocul lor. Cândva la 
gimnaziu, într-un experiment electric 
binecunoscut, a văzut biluțe sărind la fel, mingile 
astea însă sunt relativ mari, sar liber în cameră și 
nu se face niciun experiment. Blumfeld se 
apleacă în jos la ele, ca să le vadă mai bine. Sunt 
fără îndoială mingi obișnuite, ele conțin probabil 
în interiorul lor încă vreo câteva mingi mai mici, 
care produc zgomotul acela clămpănit. Blumfeld 
apucă aerul cu mâna, ca să constate dacă mingile 
nu atârnă cumva de niște fire, dar nu, ele se 
mișcă autonom. Păcat că Blumfeld nu e un copil 
mic, două asemenea mingi ar fi fost o surpriză 
îmbucurătoare, în timp ce toată povestea îi 
provoacă acum o impresie neplăcută. Și totuși nu 
e cu totul fără importanță, când un holtei 
nebăgat în seamă, trăind doar tainic, iată acum 
cineva, fără importanță cine, dezvăluie secretul 
ăsta și îi trimite aceste două mingi ciudate. 

El încearcă să prindă una, dar ele se 
eschivează și îl ademenesc în urma lor în cameră. 
E totuși prea prostește, crede el, să alergi așa 
după mingi, oprește-te și uită-te să vezi ce fac, 
din momentul în care urmărirea pare să fi fost 
abandonată, el rămânând în același loc. Eu voi 
încerca totuși să le prind, se gândește el din nou 
și se repede spre ele. Ele fug imediat, dar 
Blumfeld le împinge cu picioarele depărtate într-
un colț al camerei în fața valizei care era acolo și 
reușește să prindă o minge. E o minge mică și 
rece, care se rotește în mâna sa încercând avid și 
în mod evident să scape. La fel și cealaltă minge, 
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de parcă ar fi văzut necazul camaradei sale, sare 
mai sus decât înainte și întinde salturile ei până 
ce atinge mâna lui Blumfeld. Ea lovește mâna, 
lovește în salturi din ce în ce mai rapide, schimbă 
punctele de atac, sare apoi, constatând că nu 
poate face nimic împotriva mâinii care 
înconjoară complet mingea, lovește apoi chiar 
mai sus și vrea probabil să atingă fața lui 
Blumfeld. El reușește să prindă  și această minge 
și vrea să le închidă pe amândouă sub dulap, mai 
apoi i se pare însă prea dezonorant să iei 
asemenea măsuri contra două mingi mici. E 
totuși o distracție să deții două asemenea mingi, 
care vor fi curând suficient de obosite, tot 
rotindu-se acolo sub dulap și se vor liniști. Cu 
toată această reflecție, Blumfeld azvârle totuși, 
într-un moment de furie, mingile de dușumea, 
apoi ce să vezi miracol, firavul, aproape 
transparentul înveliș de celuloid nu se crapă. 
Fără vreo pauză, cele două mingi își reiau iarăși 
săriturile joase de mai devreme, coordonându-se 
reciproc. 

Blumfeld se dezbracă tăcut, aranjează 
hainele în dulap, se uită mereu cu atenție dacă 
îngrijitoarea a lăsat totul în ordine. O dată sau de 
două ori se uită peste umăr după mingi, care 
acum, neobservate, par să-l urmărească chiar pe 
el, urmându-l, țopăind acum foarte aproape. 
Blumfeld își îmbracă halatul de casă și vrea să 
meargă spre peretele opus, pentru a-și lua una 
dintre pipe, care atârnă acolo într-un raft. În 
mod involuntar, voind a se întoarce, se sprijină 
cu un picior în spate, mingile înțelegând gestul 
său, evită să fie atinse. În vreme ce el se duce 
spre raft,  mingile îl urmează imediat, el târâie 
papucii, face pași neregulați, însă fiecare mișcare 
a sa e urmată de un bocănit ușor al mingilor, 
care țineau pasul cu el. Blumfeld se întoarce pe 
neașteptate, ca să vadă cum de reușesc mingile 
să facă asta. El abia că s-a întors, mingile descriu 
un semicerc și sunt din nou în spatele lui și asta 
se repetă, ori de câte ori el se întoarce. Precum 
însoțitorii subordonați, ele încearcă să evite să 
fie în fața lui Blumfeld. Până acum au îndrăznit, 
probabil, doar să i se prezinte, acum însă și-au 
intrat deja în atribuții. 

Până acum Blumfeld, întotdeauna și în 
toate cazurile excepționale, în care puterea sa era 
insuficientă pentru a stăpâni situația, a ales 

paliative, fâcându-se că nu observă nimic. Asta a 
ajutat ca situația să se amelioreze măcar. 

El se comportă astfel și acum, stă în fața 
raftului pentru pipe, alege o pipă cu buzele 
deschise, umple foarte bine pipa cu tutunul din 
punga pregătită și lasă nepăsător mingile să sară 
în spatele său. Ezită însă să meargă la masă, căci 
zgomotul ritmului egal al săriturilor și ai 
propriilor săi pași îl deranjează până la durere. 
Astfel că stă în picioare, umple pipa inutil de 
îndelung și apreciază distanța  care-l desparte de 
masă. În cele din urmă, își depășește slăbiciunea 
și străbate traseul cu astfel de pași, încât nici 
măcar nu aude mingile. După ce s-a așezat, ele 
sar bineînțeles iarăși în spatele scaunului său, la 
fel de zgomotos ca înainte. 

Deasupra mesei, la îndemână, pe o 
scândură fixată pe perete, sticla cu rachiu de 
cireșe înconjurată de pahare mici. Lângă ea se 
află un maldăr cu exemplare din revista franceză. 
(Chiar astăzi a venit un număr nou, iar Blumfeld 
îl ia pe masă. Uită complet de rachiu și el însuși 
are senzația că astăzi, doar pentru consolare, nu-
și refuză  ocupațiile sale obișnuite, dar o dorință 
reală de a citi chiar nu are.  

Contrar obișnuinței sale firești, el 
răsfoiește doar revista, cu grijă, filă cu filă, până 
la o anume pagină unde găsește o fotografie 
mare. Se străduiește să o privească foarte atent. 
Imaginea reprezintă întâlnirea dintre Împăratul 
Rusiei și președintele Franței. Întâlnire care are 
loc pe un vapor. De jur împrejur, până în 
depărtare, mai sunt alte vapoare, iar fumul 
ieșind din coșurile de fum se împrăștie în cerul 
senin.  Amândoi, împăratul și președintele, 
tocmai se îndreaptă cu pași mari unul către 
celălalt și dau mâna unul celuilalt. În spatele 
împăratului, precum și în spatele președintelui, 
stau câte doi domni. Vis-a-vis de chipurile 
jubilânde ale împăratului și a președintelui cele 
foarte solemne ale însoțitorilor, priviri care se 
adună în jurul suveranului lor. Mai jos, 
procesiunea are loc în mod evident pe puntea cea 
mai înaltă a navei, la marginea amputată a 
imaginii, stau rânduri lungi de matrozi salutând.  

Blumfeld priveste, încetul cu încetul, cu 
mai mult interes imaginea, o ține apoi un pic mai 
la distanță și o privește mai atent clipind des. El 
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a înțeles întotdeauna multe din astfel de scene 
impunătoare. Că persoanele principale își strâng 
mâinle atât de natural, cordial și nepăsător, i se 
pare foarte veridic. Și la fel de corect este faptul 
că însoțitorii – de bună seamă domni foarte 
suspuși, al căror nume este menționat mai jos – 
arborează seriozitatea momentului istoric în 
atitudinea lor.) 

Și în loc să ia jos tot ce are nevoie, 
Blumfeld stă liniștit și privește pipa încă 
neaprinsă. El este la pândă, brusc însă, pe 
neașteptate, încremenirea sa se sfârșește într-o 
rotire bruscă a fotoliului. Dar și mingile sunt și 
ele la fel de vigilente, ori urmează nepăsătoare 
legea care le stăpânește, și odată cu rotirea 
fotoliului lui Blumfeld își schimbă și ele locul și 
se ascund în spatele lui. Ei bine, acum Blumfeld 
stă cu spatele la masă și cu pipa rece în mână. 
Mingile sar acum sub masă și, deoarece acolo 
este un covor, nu se aud decât vag. Acesta este 
un mare avantaj, căci se aud doar zgomote 
înăbușite, trebuie să fii foarte atent ca să le poți 
auzi. Însă Blumfeld este foarte atent și le aude 
perfect. Dar asta este doar pentru moment, după 
o vreme, probabil că nu  le va mai auzi deloc. Că 
pe covoare se pot face doar puțin auzite, pare 
pentru Blumenfeld o mare slăbiciune a mingilor. 
Trebuie doar să li se pună sub ele un covor, mai 
bine două, și sunt aproape neputincioase. 
Desigur doar un anume timp, iar în afară de asta, 
însăși existența lor înseamnă o oarecare putere. 

Lui Blumfeld i-ar prinde tare bine acum 
un câine, unul tânăr și sălbatic, care le-ar veni 
curând de hac mingilor; el își imaginează cum 
acel câine le-ar urmări cu labele și le-ar goni din 
ascunzișuri, cum le-ar vâna peste tot în cameră și 
în cele din urmă ar sfârși între colții lui. Este 
foarte probabil ca Blumfeld să-și procure în 
curând un câine. 

Deocamdată însă, mingile trebuie să se 
teamă  doar de Blumfeld, iar el nu are acum chef 
să le distrugă, pe deasupra îi lipsește, probabil, 
hotărârea de a face acest lucru. El vine seara 
obosit de la serviciu și acum, când are nevoie de 
liniște, i se face această surpriză. Abia acum 
simte, de fapt, cât e de obosit. De distrus, va 
distruge mingile cu siguranță, și anume în 
viitorul foarte apropiat, dar deocamdată nu, 

probabil abia a doua zi. Când va putea privi totul 
imparțial, iar acum mingile, întâmplător, se 
comportă destul de decent. Ele ar putea, de 
exemplu, din vreme în vreme să sară, să se arate, 
ca după aceea să se retragă iarăși la locul lor, sau 
ar putea sări mai sus, ca să lovească tăblia mesei, 
iar pe urmă, pentru a se amortiza, să ajungă pe 
covor. Dar ele nu fac asta, nu vor să-l irite inutil 
pe Blumfeld, se pare că se limitează doar la ceea 
ce este absolut necesar. 

Bineînțeles că ajunge și acest puțin pentru 
a-l dezgusta pe Blumfeld ca să nu rămână la 
masă. El rămâne totuși așezat preț de câteva 
minute și se gândește să meargă să se culce. 
Unul dintre motive este și acela, că el nu poate 
fuma acolo, deoarece și-a lăsat chibriturile pe 
noptiera din dormitor. Așa că va trebui să ia 
chibriturile acelea, iar dacă tot era la noptieră, 
este de bună seamă mai bine să rămâi acolo și să 
se întindă în pat. El are în acest sens încă un 
motiv tainic, și anume el crede că mingile, în 
mania lor oarbă, se vor ține scai după el, vor sări 
și pe pat, iar el când se va întinde în pat, cu sau 
fără voia lui, le va strivi. Replica, conform căreia 
rămășițele mingilor ar putea sări, o refuză 
categoric. Chiar și neobișnuitul trebuie să aibă 
limite. Mingile întregi sar oricum, chiar dacă nu 
în permanență, fragmente de mingi, dimpotrivă 
nu sar niciodată, așadar nu vor sări nici aici. 

„Haide!” exclamă el aproape răuvoitor la 
acest gând și tropăie iarăși mingile în spatele său 
spre pat. Speranța lui pare să se confirme, 
deoarece atunci când în mod deliberat se apropie 
de pat, o minge sare imediat pe pat. Dimpotrivă 
dacă se întâmplă  neașteptatul, cealaltă minge 
trece sub pat. La posibilitatea că mingile ar putea 
să sară sub pat, Blumfeld nici măcar nu s-a 
gândit. El este indignat de o singură minge, deși 
simte cât de nedrept este, deoarece, sărind sub 
pat, mingea își poate face treaba chiar mai bine 
decât mingea de pe pat.  Acum totul depinde de 
locația pentru care se vor decide mingile, căci, 
Blumfeld nu crede că ele ar putea lucra mult 
timp separat. Și într-adevăr, în momentul 
următor mingea de sub pat, sare pe pat. Acum 
le-am prins, crede bucuros la culme Blumfeld, și-
și dezbracă în grabă halatul de casă, pentru a se 
arunca în pat. Dar, simultan, aceeași minge sare 
din nou sub pat. Extrem de dezamăgit, Blumfeld 
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se prăbușește literalmente în sine. Probabil că 
mingea s-a uitat doar de jur împrejur și nu i-a 
plăcut ce a văzut. Iar acum o urmează și cealaltă, 
care rămâne jos, pentru că jos este mai bine. „De 
acum voi avea aici acești toboșari toată noaptea”, 
gândi Blumfeld, mușcându-și buzele și dând 
aprobator din cap.  

 

*din volumul Franz Kafka - Sämtliche 
Erzählungen, S. Fischer Verlag, 1970, Seite 264-
284  

Franz Kafka (3 iulie 1883 - 3 iunie 1924) 
s-a născut și a petrecut cea mai mare parte a 
vieții sale în orașul natal Praga.  

El este unul dintre cei mai importanți 
prozatori de limbă germană din secolul XX. 
Kafka este renumit pentru prozele și romanele 
sale grotești și absurde. Multe dintre ele au 
apărut abia postum, editorul scrierilor sale a 
fost prietenul său apropiat Max Brod (1884–
1968).  

Opera lui Kafka nu poate fi atribuită nici 
unei epoci sau tendințe literare; stilul său este 
considerat unul de excepție. Niciodată înainte și 
niciodată după, nu a scris cineva la fel ca și 
Franz Kafka. Majoritatea prozelor lui Kafka 
sunt caracterizate de relații opace, încurcături 
și structuri neclare ale oamenilor sau locurilor.  

Acest lucru este evident mai ales în 
„Verdictul” sau „Metamorfoza”. Prozele care au 
fost publicate după moartea sa, „Castelul”, ori 
„Procesul”, sunt la fel scrise. În timp ce 
majoritatea evreilor din Praga au optat pentru 
limba cehă, doar o mică parte s-a alăturat elitei 
germanofone.  

Această minoritate evreiască a fost astfel 
izolată de trei ori: ca vorbitori de germană de 
către cehi, ca evrei de către germani și ca o elită 
culturală de oamenii de rând. Ea a căutat în 
scris o cale de a ieși din izolare.  

Astfel a luat ființă „Literatura germană 
din Praga” (Max Brod). Scriitorul însuși s-a 
descris într-o scrisoare ca vorbitor nativ de 
germană. „Blumfeld, un flăcău în vârstă” este o 
proză scrisă în 1915 și publicată postum. Proza 

descrie dificultățile bizare cu care se confruntă 
un burlac în viața sa privată și profesională.  

Coliziunea unui excentric cu realitatea 
este descrisă pe un ton ironic. Tema burlacilor, 
care apare adesea în opera lui Franz Kafka, 
reflectă propria situație cu teama de relație și 
de familie.  

 

Traducere și prezentare: Eugen D. Popin 
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"Racing Thoughts” 

Jasper Johns regele filozof al 

artei contemporane 
 

de Peter Schjeldahl- The new yorker 

 

aizeci și șase de ani de lucrări de artă 

semnate de Jasper Johns, sunt subiectul 

unei retrospective uriașe împărțită între 

Muzeul Whitney din New York și Muzeul de Artă 

din Philadelphia. Imediat, ne gândim la o 

singură lucrare care exprimă o opinie: "The 

Critic Sees" (1961), un relief sculptat al unor 

ochelari cu guri bârfitoare în loc de lentile. 

Imaginea sugerează exasperarea unui mare artist 

- cel mai mare artist american, (post-Willem de 

Kooning), în ceea ce privește capacitatea de a 

reseta idealurile formale și semiotice pentru 

artiștii care au venit ulterior. Johns a fost adesea 

împovărat de suprainterpretare, în ciuda 

angajamentului său declarat, încă de la început, 

de a se ocupa de "lucruri pe care mintea le 

cunoaște deja", începând cu steaguri, ținte, 

numere și hărți, înainte de a trece la motive mai 

complicate, dar la fel de concrete. Virtuozitatea 

extraordinară a lui Johns în ceea ce privește 

linia, textura și culoarea reprezintă o ancoră  

solidă pentru oricare dintre lucrările sale. 

Totul a început în 1955, într-o clădire 

dărăpănată de pe Pearl Street, în partea de jos a 

Manhattanului, pe care Johns o împărțea cu 

iubitul său, Robert Rauschenberg. Johns, în 

vârstă de 25 de ani, sosise din Carolina de Sud, 

unde a supraviețuit unui cămin destrămat și a 

fost crescut în mare parte de rude, studiase la 

Ș 

https://www.newyorker.com/contributors/peter-schjeldahl
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Universitatea din Carolina de Sud și a făcut un 

stagiu în armată. Visându-se în 1954 de a picta 

steagul american, a făcut acest lucru, folosind o 

tehnică neobișnuită la acea vreme: tușe de 

pensulă în ceară encaustică pigmentată și 

rugoasă care sensibilizează imaginea impasibilă, 

astfel încât produce o aură sentimentală, deși nu 

este specifică nimănui. Gestul abrupt - pictura 

unui simbol, în esență, de un rafinament 

profund - a pus capăt artei moderne.  

  El a torpilat existențialismul multor vedete 

ale expresionismului abstract de pe atunci și a 

anticipat sursele demotice ale artei pop și 

evidența de sine a minimalismului. A pus arta în 

lume și invers.  

 Din punct de vedere politic, pictura 

steagului american a fost o icoană a Războiului 

Rece, simbolizând atât libertatea, cât și 

constrângerea.  

Patriotic sau antipatriotic? Conținutul este 

la suprafața artei sale, cerând o descriere atentă 

mai degrabă decât o frământare analitică.  

Ne ajută titlul amețitor al acestei expoziții, 

"Minte / Oglindă". Tăceți și priviți. De exemplu 

"False Start" (1959), din Philadelphia, o 

burlescă a expresionismului abstract, cu pete 

energice de nuanțe primare în mare parte, care 

poartă nume de culori aplicate care se potrivesc 

sau nu. Un albastru poate fi etichetat "albastru", 

dar la fel și un portocaliu. Rezultatul, aproape 

întâmplător de frumos, este un delir de 

semnificații - și este palpitant.  

Sau "Watchman" (1964), o pictură în 

mare parte gri cu sculptura unui picior și a unui 

șezut (turnate în ceară) într-un scaun din lemn 

tapițat pus cu susul în jos. Există un sentiment 

de urgență, pentru că tabloul este complet 

obscur. Ești atras dintr-o privire, solicitat de o 

inteligență sporită și cuprins de o neliniște fără 

nume. Blocuri arbitrare de roșu, galben și 

albastru te asigură că acesta este un test pictural, 

dar care rezonează fără limite. 

  



22 
 

 

Faimoasa tăcere a lui Johns cu privire la 

semnificațiile artei sale trebuie să ne ghideze.  

El citează o remarcă a celui mai profetic 

dintre expresioniștii abstracți, Barnett Newman - 

"Istoria picturii moderne, ca să o etichetez cu o 

frază, a fost lupta împotriva catalogului" - chiar 

dacă cataloagele o înconjoară. Johns are și 

defecte: uneori, poate fi un pic prețios, deși 

cuceritor, sau înclinat spre complexități care îi 

diluează puterile.  

În scrierile anterioare, m-am plâns de aceste 

slăbiciuni în fața laudelor pioase la adresa a tot 

ceea ce iese din mâna sa. Cred că am vrut ca el, 

așa mare cum este, să fie și mai mare. Acum, în 

mijlocul bogățiilor abundente ale artei sale, 

declar că mă predau necondiționat. 

 Stilurile expuse sunt bine organizate în 

această expoziție de către curatorii Scott 

Rothkopf, din New York, și Carlos Basualdo, din 

Philadelphia, cu contraste și ecouri care previn 

posibilitatea de a ne simți copleșiți. Fiecare loc 

spune o poveste completă. În ceea ce privește 

lucrările timpurii, New York primește cele mai 

multe Steaguri și Philadelphia cele mai multe 

Numere.  

Din nou, privirea decide, ca și în cazul 

picturilor mele preferate din faza de mijloc din 

cariera lui Johns, variații spectaculoase ale 

abstracției pe câmpuri de culoare care prezintă 

grupuri de semne diagonale peste tot - adică 

hașurări.  

Acestea sunt adesea denumite în mod 

înșelător "încrucișări", chiar de către Johns 

însuși, dar semnele nu se încrucișează niciodată.  

Fiecare fascicol are o zonă în planului 

imaginii pentru el însuși, pentru ca desenele sale 

să rămână plate, în timp ce sunt supraîncărcate 

de jocuri de atingere și culoare și uneori 

poetizate cu titluri picante: "Cadavrul și oglinda", 

de exemplu, sau "Mirosul". 

 

Cadavrul și oglinda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Există picturi majore care nu sunt atât de 

interesante, alături de desene și gravuri 

extraordinare care contrazic statutul obișnuit al 

acestor medii ca fiind "minore". Excentricitățile 

curatoriale din Philadelphia includ utilizarea 

unui program de calculator pentru a selecta 

gravurile pentru a fi expuse, prin rotație, din 

imensa colecție a muzeului, și un element sonor 

înnebunitor, în acea secțiune de gravuri, cu John 

Cage - o influență timpurie formatoare pentru 

Johns, ca și cea a lui Marcel Duchamp, ale cărui 

idei le-a asimilat cu desăvârșire - expuse prin 

intermediul unor poezii nu foarte bune pe care 

le-a scris ca răspuns la cuvintele lui Johns. Johns 

s-a poticnit puțin în anii '80 și la începutul anilor 

'90, repetând metaforele sale cu rezultate din ce 

în ce mai slabe, deși cu tururi de forță 

intermitente, cum ar fi pictura "Racing 

Thoughts" (1983), un omnibus al afecțiunilor 

care include picturile lui Johns ale "Giocondei" și 

o lucrare a lui Newman. Instalațiile sanitare dau 

de înțeles că punctul de vedere este din interiorul 

unei căzi de baie. Apoi s-a recentrat, triumfător, 

într-o poetică a morții, cea mai personală dintre 

impersonalități. 

  Multe dintre ultimele lucrări au inspirații 

surprinzătoare din istoria artei, cum ar fi 

picturile din trapeză, care se inspiră din modelul 

cuverturii de pat din capodopera lui Edvard 

Munch, "Între ceas și pat" (1943). Expoziția face 
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aluzie la acest lucru și la alte implicări spirituale 

simbiotice ale lui Johns cu norvegianul, în 

special prin câteva monotipuri ale unei cutii de 

cafea Savarin plină de pensule folosite deasupra 

unui braț scheletic. Printre alte incursiuni în 

istoria artei se numără furtul unui pasaj 

interstițial stângaci - o formă informă - din scena 

feroce a crucificării lui Matthias Grünewald din 

Altarul din Isenheim (1512-16). 

  Nu am ghici niciodată sursa fără să ni se 

spună. Este ca și cum Johns ar invoca cu 

delicatețe furia sfântă. Proliferarea craniilor și a 

scheletelor sale ancorează diversele sale capricii 

cu efect comic: subiecții lor sunt morți, așa cum 

el nu este. Johns îl tachinează pe Grim Reaper 

(Moartea cu coasă), punând "fun" în "funebru" și 

trecând pe lângă ironia mortală a propriei sale 

vârste înaintate. (Are nouăzeci și unu de ani.)  

  El savurează acum bătăliile pierdute.  

Există o melancolie dominantă în arta lui 

Johns? Desigur. Este instrumentală, interzicând 

simpatia. El nu o vinde - cu excepții rare precum 

"Skin with O'Hara Poem" (1961), parte a unei 

serii care îl salută pe poetul Frank O'Hara, unul 

dintre cei mai apreciați prieteni ai lui Johns, cu 

cerneală neagră imprimând direct pe hartie fața 

și mâinile poetului. La fel de convingătoare mi se 

par și reprezentările unei fotografii a 

negustorului de artă Leo Castelli, care îl 

descoperă întâmplător pe Johns, în 1958, în timp 

ce se afla în vizită la celebrul Rauschenberg, și 

astfel a inițiat o lume artistică cu totul nouă.  

  Deși Johns este îmbrățișat cu regularitate 

de instituțiile de artă, a suferit perioade de 

neglijare relativă din partea artiștilor activi, cred 

că din cauza intimidării. Când ești atras de arta 

lui, nu poți găsi în mod rațional modalități de a 

ieși de acolo. În cel de-al zecelea deceniu de 

viață, el rămâne, cu o modestie dezarmantă, 

regele filozof al artei contemporane - lucrările 

sunt pur și simplu răspunsurile sale la acest sau 

acel tip, aspect sau instanță a realității. 

  Se pot percepe efectele sale asupra unor 

pictori magnifici de mai târziu, pictori ai 

subiectivității oculte, printre care germanul 

Gerhard Richter, belgianul Luc Tuymans și 

letonul american Vija Celmins. Dar niciunul nu 

poate rivaliza cu originalitatea sa absolută și cu 

gama sa inepuizabilă. Trebuie să te întorci mereu 

la el dacă îți pasă cât de puțin de relevanța artei 

pentru experiența trăită. Prezenta expoziție 

șterge contextele. Este Jasper Johns de sus în jos 

a ceea ce arta poate face pentru noi, și de la un 

perete la altul a nevoilor pe care nu le-am fi 

bănuit fără satisfacțiile uimitoare pe care ni le 

oferă. 

Munch - autoportret între ceas și pat 1943 
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Ozy Joel 

O întâlnire emoționantă 
 

ni de zile am admirat 

scrisul documentat al D-

nei Dr. Lya Benjamin 

istorică nonagenară a Comunității 

Evreilor din București. Am citit 

câteva dintre cărțile scrise de ea, am 

ascultat-o în urmă cu ani la un 

colocviu în Ierusalim și-mi doream 

s-o întâlnesc într-o convorbire 

personală. Anul acesta, cu ocazia 

participării la întâlnirea 

absolvenților promoției mele la 60 

de ani de la terminarea Politehnicii, 

mi-am propus realizarea acestui vis. 

  Pe data de 4.10.2021, după ce am primit 

numărul de telefon al D-nei Benjamin mi-am 

permis să-i telefonez. Bineînțeles eram 

emoționat în fața unui eventual refuz de 

întâlnire. 

M-am prezentat la telefon ca un cititor 

entuziast al cărților ei, venit din Israel și de 

asemeni colaborator al Jurnalului Israelian de 

limbă română editat de D-l Adrian Grauenfels și 

mi-am exprimat dorința s-o întâlnesc. M-a 

primit în aceeași zi (4.10) și a fost foarte 

prietenoasă cu-n necunoscut venit special s-o 

întâlnească. Discuția s-a derulat mult timp pe 

diverse subiecte în special istorice. I-am 

prezentat volumul de articole din ”Un deceniu de 

scris românesc în Israel” și spre surprinderea 

mea, răsfoindu-l a citit articolul meu cu subiectul 

Imre Toth. Ulterior am aflat că acesta i-a fost 

vecin în Cluj și știa câteva lucruri despre el. Au 

mai fost și alte nume pomenite și cunoscute de 

dansa. 

De exemplu Prof. Ion Ianoși, a fost 

persoana care a propus-o pentru studii în 

Uniunea Sovietică (Sverdlovsk), Leon Volovici, 

Lucian Herscovici. 

 

 

 

În ziua întâlnirii noastre, D-

na Lya comemora împlinirea 

unui an de la decesul soțului 

ei Hary Kuller, tovarăș de 

viață de peste 60 de ani și 

tristețea pierderii lui era 

evidentă. Au urmat 

întrebările mele legate de 

cele citite în cartea ei de 

studii: ”Prigoană și 

Rezistență în Istoria Evreilor 

din România 1940-1944”. 

 

 

1- M-a interesat veridicitatea cifrei 

deportaților în Transnistria (180.000 în cartea 

ei, față de cifrele raportate de alți istorici (de 

exemplu istoricul Dinu C. Giurescu 108.000). 

2- Am comentat cu D-na Lya capitolul 

cărții în care sunt enumerate cele 153 de măsuri 

anti-evreiești între Sept.1940-23.8.1944, parte 

din ele amintite în Jurnalul lui M.Sebastian și 

multe în cartea de “Memorii “a lui W. Filderman. 

3- Am discutat mult pe subiectul cap.6 din 

cartea ei:” Concepția mareșalului Antonescu 

despre evrei și problema evreiască în România. 

Am apreciat documentarea largă a studiului și 

concluziile ei legate de persoana lui Ion 

Antonescu. A fost momentul în care mi-a scos 

din bibliotecă ei două cărți, scrise de ea, care au 

condus-o la cele afirmate în studiul despre Ion 

Antonescu. Este vorba de cărțile: 

-Problema evreiască în stenogramele Consiliului 

de Miniștri 1940-1944- Ed. Hasefer și  

-Evreii în războiul de reîntregire al României –

Ed. Hasefer 1996 

  

A 
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Recomandări Muzicale 

Simfonia Istanbul a lui Fazil Say  

 
e deschide și se închide cu sunetele 

mării.  La mijloc, Say creează un 

portret al orașului în șapte mișcări 

contrastante.  

Cele șapte mișcări ale Simfoniei Istanbulului 

sunt inspirate de cele șapte dealuri pe care este 

construit orașul, fiecare mișcare reprezentând un 

aspect al vieții în Istanbul. Prima mișcare, 

Nostalgia, ilustrează Istanbulul istoric și 

amintește de Căderea Constantinopolului din 

1453, când otomanii au cucerit orașul. 

Următoarele două mișcări, Ordinul Religios și 

Moscheea Sultanahmet, prezintă aspecte diferite 

ale religiei: în timp ce a doua mișcare critică 

fanatismul, radicalizarea și formarea de culte, 

cea de-a treia aruncă o lumină mai pozitivă, 

întruchipând monumentul principal din 

Istanbul. Simfonia Istanbul a lui Say: Un portret 

divers al unui oraș divers. 

Alături de orchestra simfonică clasică, Say 

folosește instrumente tradiționale turcești, 

inclusiv ney, kanun, kudüm, bendir și darbuk. 

Datorită naturii sale programatice, Simfonia 

Istanbul ar putea fi descrisă ca un poem 

simfonic. În mișcarea a patra, "Tinerele 

domnișoare îmbrăcate vesel la bordul feribotului 

spre Insulele Prinților", izbucniri din tubă imită 

sirena unei nave. Mișcarea a șasea începe cu o 

improvizație în care calmul face treptat loc unei 

muzici optimiste pentru dans, descriind o scenă 

din afara orașului. Finalul reprezintă Istanbulul 

modern, o metropolă plină de viață, cu o 

populație de 15 milioane de locuitori. Finalul 

piesei revizitează vechiul Istanbul, înainte de a 

reveni la sunetele mării. 

Istanbulul trebuie povestit în mod 

romantic sau nostalgic. Nu există nimic din 

avangardă în această lucrare, dar cred că este 

nevoie de ceva nou pentru a face față construirii 

acestui pod de la vest la est. ** 

Fazil Say, traducere AG 

(Dintr-o viitoare carte despre muzică - Editura SAGA) 

Fazıl Say: Istanbul Symphony Sinfonieorchester ∙ Howard 

Griffiths 

 
Fazıl Say (n. 1970, Turcia) este un renumit 
pianist și compozitor internațional turc. Say este 
în Turcia, de asemenea, un binecunoscut activist 
pentru drepturile civile. 

Fazıl Say s-a născut pe 14 ianuarie 1970 în 
Ankara. Tatăl său, Ahmet Say, este un muzicolog 
și scriitor turc. Născut cu malformatie, 
cheilognathopalatoschisis, el a fost operat fiind 
copil. Medicul le-a recomandat părinților lui 
Fazıl, de a învăța să cânte la un instrument de 
suflat, pentru a antrena astfel mușchii gurii. 
Părinții i-au făcut cadou mai târziu o orgă 
electronică, pe care a cântat simfoniile lui Mozart 
și Beethoven. La vârsta de cinci ani a primit lecții 
de pian cu un elev de-a lui Alfred Cortot. 

În 1985 David Levine și Aribert Reimann 
au condus un workshop la Ankara, unde, le-a 
atras atenția Fazıl. La momentul respectiv, Fazıl 
studia pianul și compoziție la Conservatorul de 
Stat. Ei l-au luat în 1987 la Robert Schumann-
Hochschule din Düsseldorf, unde a studiat 
pianul cu David Levine. El s-a mutat în 1992 la 
Universität der Künste Berlin și a studiat acolo 
până în 1995. În acest timp, a participat la trei 
concursuri, în 1994 a câștigat Young Concert 
Artists International Audiții în New York. Astfel 
a început cariera internațională a lui Say. 

Ca pianist a cântat printre altele la New 
York Philharmonic, Israel Philharmonic 
Orchestra, Baltimore Symphony Orchestra, 
Orchestra Concertgebouw, Philadelphia 
Orchestra, din Sankt Petersburg Philharmonic 
Orchestra, BBC Philharmonic, Orchestre 
National de France, Wiener Symphonikern și 
alte orchestre importante din întreaga lume. 

S 
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Fanus Neagu 

Paul Mircea Goreniuc  
  

Prin 1968 lucram in redacția unei 

reviste literare cu sediul într-o clădire 

copleșită de castani uriași. Orașul 

București, mai cu seama părțile sale 

vechi, trăiește-n umbra castanilor. 

Coroanele lor uriașe, frunza lata, 

floarea lor alb rozalie, umbra lor ca o 

ploaie binefăcătoare ocrotesc străzi si 

palate aparținând istoriei.  

În părțile cele mai frumoase, de 

altfel, România aparține civilizației 

lemnului...          

Dar să revin. În vara lui '68 apărea în 

biroul meu, un tânăr înalt, brunet, frumos, parcă 

născut sub Poarta Sărutului lui Brâncuși, 

purtând doua rănite cu sculpturi din rădăcini de 

lemn. Mi-a umplut masa si scaunul cu creațiile 

lui gândite de rădăcinile pădurilor, cu scene din 

basmele neamului românesc, cu fragmente din 

boieria nestrăpunsă de moarte a poveștilor si 

basmelor cu zmei si balauri.  

Scriam pe atunci la romanul "Frumoșii 

nebuni ai marilor orașe “iar tânărul ce dădea 

buzna in viața mea și se numea Mircea Goreniuc 

sosea la o întâlnire de taină cu închipuirile mele 

despre lume îs oameni.  

Venea din tăcere de biserici voievodale, 

încărcat cu mărturisiri ale misterelor de sub 

coaja pământului, spunându-și legenda cu glasul 

lemnului, cu miresmele adâncului, cu chinurile 

care fierb in brazda visului, pândite de frumusețe 

si nemurire. Fugea de realitățile epocii 

realismului socialist pe sub pleoapele tinereții, 

hotărât sa nu plătească tribut dogmelor. Toate 

râurile gândurilor sale se vărsau numai în 

estuarul copilăriei, Era limpede ca aparține 

bucuriei de a lupta si învinge.    

 A dispărut in 

relieful vânat al 

epocii. Câteodată, 

foarte rar, mi-l 

aminteam: umbră 

risipită.  

Îl pierdusem, 

păstrându-l doar ca 

pe un crampei de 

fraza dintr-un dintr 

un scriitor de 

demult: "ce 

monotonă ar fi 

zăpada dacă 

Dumnezeu n-ar fi 

creat corbii".     

 După evenimentele din 1989 a reapărut in 

România. Sosise prompt la întâlnirea cu castanii 

Bucureștilor, ca să se sprijine de Coloana 

Infinită, care-i Coloana Libertății a marelui 

Constantin Brâncuși.  

Trăise departe de țară, într-o altă 

dimensiune a timpului, unde muncise până la 

istovire, dar nu îngenunchease, indurase lovituri, 

studiase și realizase saltul quantum de la visul in 

lemn la visul scris in bronz și otel de la cioplituri 

din rădăcini, măști de capre si draci, la sculpturi 

moderne, monumentale împodobind 

municipalități din California până în Beijing. 

Încărunțit, maturizat si închipuind într-un fel 

știut numai de cei aleși, ideea de a învinge prin 

suferință.    

Mircea Paul Goreniuc e un castan din 

București, plecat din țara lui ca sa cunoască 

lumea si să-i dăruiască tot ce are mai frumos in 

inima. Și e in același timp o ramura din fluviul 

tutelar al României, Dunărea- acea lungă eternă 

si maiestoasa curgere albastra printre maluri 

neîmpăcate cu declinul: Artistul. Visătorul. 

Lumea. Deasupra, norii.   

Iar norii: tăceri albe, grav traversate, de 

păsări singure.  Muma Pădurii.  
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Aurel Storin       Popor ales 

 
In viața asta, potrivită 
Pentru borfași, pentru haimani 
Mi-ai dat o mână de prieteni... 
Și-o lume-ntreagă de dușmani! 
 
Poți să fii hoț, pungaș, ministru, 
Te-njură lumea sau te ceartă, 
Dar daca ești cumva evreu... 
O viață-ntreagă nu te iartă! 
 
Poți fi mai bun,mai învățat 
Și mai cinstit,că nu e greu, 
Dar porți teribilul păcat 
Că pur și simplu, ești evreu... 
 
Sar imbecilii să te rupă! 
Te-njură ziarele ades! 
Te-ar sfâșia și când te pupă! 
De asta, Doamne, ne-ai ales? 
 
De mii de ani nu avem pace 
Ne mor copiii în război 
Și n-avem liniște de-o viață! 
De asta ne-ai ales pe noi? 
 
Am vrut și noi puțin -Shalom 
Cuvânt rostit atât de des 
Dar pacea noastră cu vecinii 
N-ai avut timp, s-o fi ales. 
 
De câte ori ai vrut,destinul... 
Ne-a jucat viața la noroc 
Doamne, putea-i s-alegi pe alții 
Și nu ne supăram de loc! 
 
Antisemiții se agită 
Urlă bezmetic orice vrei 
Se-ncarcă lumea de prostie 
Și se descarcă pe evrei. 
 
Avem atâtea Premii Nobel 
Și mari artiști sub steaua Ta, 
Dar nimeni nu ridică glasul 
Când ne înjură o haimana! 
 
Poate că lumea joacă teatru, 
Privesc la cer și văd noroi, 
Sunt generoși cu oricine 

Și democrați! Dar nu cu noi. 
 
Când undeva le merge rău 
Când ageamii fac lumină 
Și nu au bani și mor de foame 
Numai evreii sunt de vină. 
 
Când se mănâncă între ei 
Când se omoară frați cu frați, 
Săracii-ei n-au nici o vină, 
Numai evreii-s vinovați! 
 
Suntem copii tăi,... o Doamne, 
În casa Ta intrăm smeriți 
Și atunci de ce ne lași în lume 
Pe mâna unor troglodiți? 
 
De ce-i înduri pe asasinii 
Cei fără lege,fără minte, 
Amarnic să ne pângărească 
Până și sfintele morminte? 
 
Cu noi se răfuiesc într-una 
Intelectuali și derbedei 
Dar ce-au cu morții noștrii 
Ce vină au că-s morți evrei? 
 
Tot ce se-ntămplă-n lumea asta 
Catastrofal și ne-nțeles 
E doar și doar din vina noastă 
De asta, Doamne, ne-ai ales? 
 
Se uită acru-n pașapoarte 
La vămi ne purică ades 
Noi doar suntem afaceriștii 
De asta, Doamne, ne-ai ales? 
 
De asta ne-ai adus pe lume? 
De asta nr-am crescut copiii? 
Să tremurăm pentru secunda 
Ce Tu ne-o dai pentru-a trăi? 
 
Tu ne-ai dat lacrimi, Doamne 
Ne-ai dat nevoi și griji și stress 
Dar Tu ne-ai dat și ISRAELUL! 
Și pentru această fericire 
TODA RABA CĂ NE-AI ALES!!! 

 

       Via Saul Leizer  
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Yuval Harari La Tel Aviv. 

     Care este viitorul nostru?  

(Yuval Noah Harari despre puterea 

datelor, inteligența artificială și 

viitorul rasei umane) 

   

arari crede că am putea fi pe 

punctul de a crea nu doar o nouă 

specie umană îmbunătățită, ci un tip 

de ființă cu totul nou - una mult mai inteligentă 

decât noi. Sună a science-fiction, dar Yuval 

Noah Harari spune că, de fapt, este mult mai 

periculos decât atât. 

 

Anderson Cooper: Ați spus: "Suntem 

una dintre ultimele generații de Homo 

sapiens. Într-un secol sau două, Pământul 

va fi dominat de entități care sunt mai 

diferite de noi decât suntem noi diferiți de 

cimpanzei". 

Harari: Da.  

 

Anderson: Ce naiba înseamnă asta? 

Harari: Știți că în curând vom avea puterea 

de a ne reproiecta corpurile și creierele, fie cu 

ajutorul ingineriei genetice, fie prin conectarea 

directă a creierelor la computere, fie prin crearea 

unor entități complet non-organice, o inteligență 

artificială care nu se bazează deloc pe corpul 

organic și pe creierul organic. Iar aceste 

tehnologii se dezvoltă cu o viteză amețitoare. 

 

Anderson: Dacă acest lucru este 

adevărat, atunci se creează o cu totul altă 

specie.  

Harari: Este ceva care este mult dincolo de 

o altă specie.  

 

Harari vorbește despre cursa pentru 

dezvoltarea inteligenței artificiale, precum și 

despre alte tehnologii, cum ar fi editarea genelor 

- care ar putea într-o zi să le permită părinților să 

creeze copii mai inteligenți sau mai atrăgători, și 

interfețele creier-calculator care ar putea duce la 

crearea de hibrizi om-mașină. 

 

Anderson Cooper: Ce efecte are acest 

lucru asupra unei societăți? Cei bogați vor 

avea acces, în timp ce alții nu. 

Harari: Unul dintre pericole este că vom 

asista în următoarele decenii la un proces de 

inegalitate mai mare decât în orice altă perioadă 

anterioară din istorie, pentru că pentru prima 

dată va fi o inegalitate biologică reală. Dacă noile 

tehnologii vor fi disponibile doar pentru cei 

bogați sau doar pentru oamenii dintr-o anumită 

țară, atunci Homo sapiens se va împărți în 

diferite caste biologice, deoarece aceștia au într-

adevăr corpuri diferite și... și abilități diferite. 

Harari și-a petrecut ultimii ani ținând 

prelegeri și scriind despre ceea ce ar putea urma 

pentru omenire.  Davos în 2018: În generațiile 

următoare vom învăța cum să construim corpuri, 

creiere și minți. 

 

Anderson: Trageți semnale de alarmă cu 

privire la tehnologie. Sunteți, de 

asemenea, îmbrățișat de o mulțime de 

oameni din Silicon Valley.  

Harari: Le este un pic teamă de propria 

putere. Că și-au dat seama de imensa influență 

H 
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pe care o au asupra lumii, asupra cursului 

evoluției, de fapt. Și cred că asta îi sperie cel 

puțin pe unii dintre ei. Și acesta este un lucru 

bun. Și acesta este motivul pentru care sunt 

oarecum, într-o oarecare măsură, deschiși sa 

asculte. 

 

Anderson: Ați început ca profesor de 

istorie. Cum vă numiți acum? 

Harari: Sunt încă istoric. Dar cred că istoria 

este studiul schimbării, nu doar studiul 

trecutului. Dar acoperă și viitorul. 

 

Harari și-a luat doctoratul în istorie la 

Oxford și locuiește în Israel, unde trecutul este 

încă foarte prezent. El ne-a dus la un sit 

arheologic numit Tel Gezer. 

 

 

Harari spune că astfel de orașe au fost 

posibile doar pentru că, în urmă cu aproximativ 

70.000 de ani, specia noastră - Homo sapiens - a 

cunoscut o schimbare cognitivă care ne-a ajutat 

să creăm limbajul, ceea ce ne-a permis apoi să 

actionăm în grupuri mari și să îi împingem pe 

neanderthalieni și toate celelalte specii umane 

mai puțin ante spre dispariție.  

 

Harari se teme că noi suntem acum cei 

care riscăm să fim dominați, de către 

inteligența artificială.  

 

 Harari: Poate că cel mai mare lucru cu care ne 

confruntăm este chiar un fel de divergență 

evolutivă. Timp de milioane de ani, inteligența și 

conștiința au mers împreună. Conștiința este 

capacitatea de a simți lucruri, cum ar fi durerea 

și plăcerea, dragostea și ura. Inteligența este 

capacitatea de a rezolva probleme. Dar 

computerele sau inteligența artificială nu au 

conștiință. Ele au doar inteligență. Ele rezolvă 

problemele într-un mod complet diferit de noi. 

Acum, în science-fiction, se presupune adesea că, 

pe măsură ce computerele vor deveni din ce în ce 

mai inteligente, ele vor dobândi în mod inevitabil 

și conștiință. Dar, de fapt, este... este mult mai 

înspăimântător decât atât, într-un fel, ele vor fi 

capabile să rezolve din ce în ce mai multe 

probleme mai bine decât noi, fără a avea vreo 

conștiință, vreun sentiment. 

 

Anderson: Și vor avea putere asupra 

noastră? 

Harari: Deja dobândesc putere asupra 

noastră.  

Unii creditori folosesc în mod obișnuit algoritmi 

complecși de inteligență artificială pentru a 

determina cine se califică pentru împrumuturi, 

iar piețele financiare globale sunt mișcate de 

deciziile luate de mașini care analizează cantități 

uriașe de date în moduri pe care nici măcar 

programatorii lor nu le înțeleg întotdeauna.  

 

Harari spune că țările și companiile care 

controlează cele mai multe date vor fi în viitor 

cele care vor controla lumea.  

 

Harari: Astăzi, în lume, datele valorează 

mult mai mult decât banii. În urmă cu zece ani, 

aveai aceste mari corporații care plăteau 

miliarde și miliarde pentru WhatsApp, pentru 

Instagram. Iar oamenii se întrebau: "Sunt 

nebuni? De ce plătesc miliarde pentru a obține 

această aplicație care nu produce niciun ban?". 

Și motivul? Pentru că producea date. 

 

Anderson: Și datele sunt cheia? 

 Harari: Lumea este din ce în ce mai mult 

un fel de împărțită în sfere de... de colectare de 
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date, de recoltare de date. În timpul Războiului 

Rece, aveai Cortina de Fier. Acum avem Cortina 

de silicon între SUA și China. Și unde se duc 

datele? În California sau în Shenzhen, Shanghai 

și Beijing?  

Harari este îngrijorat că pandemia a 

deschis ușa unor tipuri de colectare de date mai 

intruzive, inclusiv date biometrice. 

 

Anderson: Ce sunt datele biometrice? 

Harari: Sunt date despre ceea ce se 

întâmplă în interiorul corpului meu. Ce am văzut 

până acum. Sunt corporații și guverne care 

colectează date despre unde mergem, pe cine 

întâlnim, ce filme vizionăm. Următoarea fază 

este supravegherea care se va desfășura sub 

pielea noastră. 

 

Anderson: Port un, un fel de dispozitiv 

de urmărire care îmi urmărește ritmul 

cardiac, somnul. Nu știu unde se duc 

aceste informații. 

Harari: Îl porți pe agentul KGB la 

încheietura mâinii de bună voie. 

 

Anderson: Și cred că îmi aduce beneficii. 

Harari: Și îți va aduce beneficii. Adică, toată 

chestia este că nu este doar o distopie. Este și 

utopic. Adică, acest tip de date ne poate permite, 

de asemenea, să creăm cel mai bun sistem de 

sănătate din istorie. Întrebarea este ce se mai 

face cu aceste date? Și cine le supraveghează? 

Cine le reglementează?  

 

 
  

La începutul acestui an, guvernul israelian a 

dat datele de sănătate ale cetățenilor săi 

companiei Pfizer pentru a obține acces prioritar 

la vaccinul lor. Datele nu includeau identitatea 

fiecărui cetățean în parte. 

 

Anderson: Deci, pentru ce vrea Pfizer 

datele tuturor israelienilor? 

Harari: Pentru că, pentru a dezvolta noi 

medicamente, noi tratamente, ai nevoie de datele 

medicale.  

Din ce în ce mai mult, aceasta este baza 

pentru cercetarea medicală. Nu este totul rău.  

 

Harari a fost criticat pentru că a subliniat 

problemele fără să ofere soluții, dar are câteva 

idei despre cum să limiteze utilizarea abuzivă a 

datelor.  

 

Harari: O regulă cheie este că, dacă obții 

datele mele, acestea ar trebui să fie folosite 

pentru a mă ajuta și nu pentru a mă manipula. O 

altă regulă cheie, aceea că, ori de câte ori sporești 

supravegherea indivizilor, ar trebui să sporești 

simultan supravegherea corporațiilor și a 

guvernelor și a oamenilor de la vârf. Iar al treilea 

principiu este că, niciodată nu trebuie să 

permiteți ca toate datele să fie concentrate într-

un singur loc. Aceasta este rețeta pentru o 

dictatură.  

 

Harari vorbind la The Future of Education: 

Netflix ne spune la ce să ne uităm, iar Amazon ne 
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spune ce să cumpărăm. În cele din urmă, în 10, 

20 sau 30 de ani, astfel de algoritmi ar putea, de 

asemenea, să vă spună ce să studiați la facultate, 

unde să lucrați, cu cine să vă căsătoriți și chiar cu 

cine să votați. 

Fără o reglementare mai mare, Harari 

crede că riscăm să devenim ceea ce el numește 

"oameni hackuiți". 

 

Anderson: Ce înseamnă asta? 

Harari: A pirata o ființă umană înseamnă a 

ajunge să cunoști acea persoană mai bine decât 

se cunoaște ea însăși. Și, pe baza acestui lucru, să 

te manipuleze din ce în ce mai mult Acest sistem 

exterior, are potențialul de a ține minte totul. Tot 

ce ai făcut vreodată. Și să analizeze și să găsească 

modele în aceste date și să obțină o idee mult 

mai bună despre cine ești cu adevărat. Am 

recunoscut că sunt homosexual când aveam 21 

de ani. Ar fi trebuit să fie evident pentru mine de 

la 15 ani că sunt gay. Dar ceva în minte a blocat 

acest lucru. Acum, dacă vă gândiți la un 

adolescent din ziua de azi, Facebook poate ști că 

este gay sau Amazon poate ști că este gay cu mult 

timp înainte doar pe baza analizei tiparelor. 

 

Anderson: Și, pe baza acestui lucru, poți 

să-ți dai seama de orientarea sexuală a 

cuiva? 

Harari: În totalitate. Și ce înseamnă dacă 

trăiești în Iran sau dacă trăiești în Rusia sau într-

o altă țară homofobă, iar poliția știe că ești 

homosexual chiar înainte ca tu să știi? 

 

Anderson: Când oamenii se gândesc la 

date, se gândesc la companii care află ce 

le place și ce nu le place, dar datele despre 

care vorbiți dumneavoastră sunt mult mai 

profunde de atât? 

 Harari: De exemplu, gândiți-vă peste 20 de 

ani când întregul istoric personal al fiecărui 

jurnalist, al fiecărui judecător, al fiecărui 

politician, al fiecărui ofițer militar va fi deținut 

de cineva din Beijing sau din Washington? 

Capacitatea ta de a-i manipula este ca niciodată 

în istorie. 

 

Harari locuiește lângă Tel Aviv împreună 

cu soțul său, Itzik Yahav. Ei sunt împreună de 

aproape 20 de ani. Yahav a fost cel care a citit 

notele de curs ale lui Harari pentru un curs de 

istorie și l-a convins să le transforme în prima sa 

carte - "Sapiens". 

 

Itzik Yahav: Am citit cursurile. Nu mă puteam 

opri din vorbit despre ele. Pentru mine, era clar 

că ar putea fi un bestseller uriaș. 

 

Yahav este acum agentul lui Harari, iar 

împreună au înființat o companie numită 

Sapienship. Aceștia creează o expoziție 

interactivă care îi va purta pe vizitatori prin 

istoria evoluției umane și îi va provoca să se 

gândească la viitorul omenirii. 

 

De asemenea, Harari tocmai a publicat al 

doilea episod al unui roman grafic bazat pe 

"Sapiens". Și predă cursuri de etică și filozofie la 

Universitatea Ebraică din Israel pentru 

informaticieni și bioingineri. 

 

Harari decide: Când oamenii scriu coduri, ei 

remodelează politica, economia și etica, precum 

și structura societății umane. 

 

Anderson: Când mă gândesc la 

programatori și ingineri, nu mă gândesc 

la filosofi și poeți.  
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Harari: Nu este cazul acum, dar ar trebui să 

fie cazul, deoarece ei rezolvă din ce în ce mai 

mult enigme filosofice și poetice. Dacă 

proiectezi, un automobil autonom - deci mașina 

care se conduce singură va trebui să ia decizii 

etice. Cum ar fi, de exemplu, dacă brusc, un copil 

sare în fața mașinii. Și singura modalitate de a... 

de a... de a nu-l călca pe copil este să vireze în 

stânga și să fie lovit de un camion. Iar 

proprietarul care doarme pe bancheta din spate 

ar putea fi ucis. Trebuie să-i spui algoritmului ce 

trebuie să facă în această situație. Deci trebuie să 

rezolvi de fapt întrebarea filosofică, pe cine să 

omori.  

 

  

 Organizația Națiunilor Unite a sugerat 

un moratoriu asupra sistemelor de inteligență 

artificială care amenință grav drepturile omului 

până când se va ajunge la un acord asupra unor 

garanții, iar consilierii președintelui Biden 

propun ceea ce ei numesc o "declarație a 

drepturilor" pentru a se proteja împotriva unora 

dintre noile tehnologii. Harari spune că așa cum 

au învățat Homo Sapiens să coopereze între ei cu 

multe mii de ani în urmă, trebuie să cooperăm 

acum. Acum, suntem în momentul în care avem 

nevoie de cooperare globală. Nu poți reglementa 

puterea explozivă a inteligenței artificiale la nivel 

național. Nu încerc să profețesc într-un fel ce se 

va întâmpla. Încerc să avertizez oamenii cu 

privire la cele mai periculoase posibilități, în 

speranța că vom face ceva în prezent pentru a le 

preveni. 

 

 

MIT Algoritm 

          © traducere - SAGA Publishing 

 

Anderson Cooper, de la CNN, a 

colaborat la 60 Minutes din 2006. 

Reportajele sale excepționale despre 

marile evenimente globale i-au adus lui 

Cooper reputația de a fi unul dintre cei mai 

importanți jurnaliști de televiziune. 

https://www.cbsnews.com/news/yuval-

noah-harari-sapiens-60-minutes-2021-10-31/ 

 

Reacții : 

  Omul Harari este un istoric de excepție; 

cunoaște atîtea lucruri (vechi și noi) că te 

amețește; pur și simplu te bagă în cofă; din 

păcate, cred că suferă de același sindrom că 

serviciile secrete americane la Pearl Harbor; 

bogăția de informație îl împiedică să aibă o 

https://www.cbsnews.com/news/yuval-noah-harari-sapiens-60-minutes-2021-10-31/
https://www.cbsnews.com/news/yuval-noah-harari-sapiens-60-minutes-2021-10-31/


33 
 

viziune unitară asupra fenomenului; și face 

greșeli puerile. 

  În esență, sunt de acord cu ce scrie. Dar 

când e vorba de viitor (de acord, istoricul nu este 

doar cel ce studiază trecutul; face și proiecții în 

viitor), nu are o viziune coerentă, clară, logică. E 

doar o opinie. Un fel de S.F. 

Problema inteligenței artificiale este 

rezolvată de scriitorii de S.F. de mult: roboții nu 

au voie să producă rău oamenilor. Sub nici o 

formă. Nu pot încalcă această lege. Trebuie 

transpusă în practică. Nu doar pentru roboți, ci 

pentru toate formele de gândire artificială. 

Conștiința nu este numai frumos/urât, suferință 

etc. Este și sentimentul datoriei și respectării 

legilor. Iar legile -lor, că și ale noastre- le scriem 

noi. Desigur, dezvoltarea inteligenței artificiale a 

luat-o înaintea legilor, în domeniu; se va face 

corectură. Problema reală va fi proiectarea 

genetică și posibilitatea branșării creierului la 

forme superioare. Posibile, inițial, doar celor 

bogați sau beizadelelor ștabilor. E o problemă 

etică ce nu va putea fi depășită. Omenirea este în 

pragul unui pericol uriaș. (Vezi Spartă cu (h)ilotii 

ei.) Dacă ne gândim și la robotizarea tot mai 

cuprinzătoare din economie...Vor fi clipe grele 

pentru muritorii simpli. Qui vivra verra! 

 

 Mircea Munteanu Mongolu’ 

______________________________  

 
Ăsta e începutul sfârșitului rasei umane. 
Inteligența artificială presupune lipsă 

spirit.  
Probabil că va fi un subterfugiu pentru 

generațiile care vin. 

Creația se va limita doar la laborator. 

MARIA SAVA 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Jean Eskenasy  

 

 Dragă Adrian, 

   

Te cunosc de foarte puțin timp, dar suficient 

pentru a regreta că nu te cunosc de-o viață. Sunt 

convins că nu va trece mult timp și voi fi convins 

că te cunosc de-o viață. Interviul lui Anderson cu 

Yuval este o capodoperă. Voi profita pentru a te 

ruga ca aceste cuvinte să mi le publici în 

excepționala ta revistă, cu care mă delectez. 

  Citind interviul lui Anderson cu Yuval 

Harari, m-am împotmolit la descrierea relației 

inteligență naturală-conștiință față de inteligență 

artificială lipsită de conștiință. În timp ce prima 

îmi dă posibilitatea când îți scriu să știu că îi 

scriu lui Adrian Grauenfels, să știu că scriu 

despre relația conștiință-inteligență, să știu că 

scriu pe laptop, că sus vorbește soția mea Rita cu 

grădinarul, și să știi că totdeauna uit cum se scrie 

corect numele tău de familie. Cea de-a doua, 

inteligența artificială lipsită de conștiință, mă 

postează matematic în fața laptopului, având în 

fața mea interviul excepțional Anderson-Harari 

și mă obligă să elaborez un algoritm cum va fi 

societatea omenească în fața unui 

oversuperlaptop acționând inconștient, lipsit de 

splendoarea dualității brain-mind, de fericirea 

ființării lui Dumnezeu și de bucuria de a te avea 

pe tine cu mine când scriu aceste rânduri. Numai 

gândul că Harari are dreptate și inteligența 

artificială îl va realiza pe robotul HOMO 

SINECON cu viață semi-eternă îmi provoacă 

fiori. După perioada de cunoaștere (inteligență) - 

conștiință, începerea perioadei ”cunoaștere pură 

- fără conștiință” are avantaje pe care Harari le 

menționează, prin comparație cu HOMO 

SAPIENS, în domeniile manevrării datelor, în 

special financiare și programatorii, care vor fi 

rezolvate mult mai devreme și mai optimal.  

Mă întreb însă care va fi demografia 

noului purtător de inteligență artificială robotul 

HOMO SINECON? Se va înmulți pe scară 

industrială, cîți vor fi, ce nevoi va avea, cum vor 
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lucra, absența sentimentelor de iubire, dragoste, 

ură, absența familiei și a nevoilor sexuale, 

perpetuarea speciei HOMO SINECON cum se va 

face. Oare algoritmii vor putea răspunde și 

soluționa toate aceste necunoscute? În caz 

contrar haosul se va instaura asupra 

DATAISMULUI. 

*** 

Dragă dle Eskenasy, 

   

Mă gândesc cum aș putea să răspund unui 

mesaj atat de măgulitor? Noi inginerii suntem 

între ciocanul și nicovală raționalului vs. lumiile 

utopice care sunt atât de atractive pentru că 

elimină mizerile și eșecurile inerente procesului 

evolutiv. Chiar și în R&D, unde am lucrat mulți 

ani, ne izbim de inerție, de interese, și lipsa de 

intuiție creativă. Să punem în gaj viziunile lui 

Jules Verne care a anticipat televiziunea, 

călătoria spre luna, radarul... Să observăm că 

mai toate profețiile autorilor de literatură SF se 

împlinesc la nu multe decenii după ce au fost 

concepute și răspândite. Trebuie pomenit marele 

Stanislaw Lem care de prin 1960 anticipează 

lumea roboților și populează planetă cu roboți 

antropomorfi, semi-umani care comunică, au 

"feelings": frici, tristețe, panica de a fi părăsiți... 

demontați, nedoriți, etc. În afară de aspectele 

filosofice și premonițiile futuriste ale lumii 

roboților, Lem dezvoltă și relaționarea lor cu 

oamenii rămași pe planetă care sunt cruzi, și 

pentru distracție, vânează cu câini până la 

anihilare, roboții liberi care sunt eroii nuvelei 

"The Hunt" pe care am tradus-o cu mare emoție 

și "milă " pentru roboți. Să ne amintim că 

Asimov a scris legile de conviețuire om-robot 

care protejează omul împotriva mașinii. Nimeni 

nu s-a gândit la protecția robotului, care este 

tratat ca un fel de sclav sofisticat, dar lipsit de 

suflet. O altă poveste de pomină, semnificativă 

discuției o datorăm fizicianului rus Anatoly 

Dneprov, care prin anii 1950 a scris romanul 

său SF: "Crabii mișună pe insulă" în care ne 

povestea despre doi ingineri care efectuează un 

experiment cibernetic pe o insulă pustie. Un 

singur robot cu auto-replicare (un „crab”) este 

eliberat și programat să folosească materiile 

prime (metale) din insulă pentru a construi alți 

roboți identici lui. În curând, insula este 

populată de mulți crabi roboți, similari cu tatăl. 

Dar crabii încep să producă mutații. Unii sunt 

mai mari decât frații lor și când materia primă se 

epuizează crabii mai mari canibalizează fără milă 

roboții mai mici pentru piesele de schimb 

necesare la a construi noi roboți (și din ce în ce 

mai mari), care să reziste vandalismului. Cum se 

încheie acest experiment? Catastrofal, crabii 

robot se înmulțesc  exponențial pe întreaga 

insulă ca în final, un ultim crab enorm distruge 

pe frații lui mai mici pentru materialul necesar 

auto construcției sale, și este văzut la mal, 

adulmecand în zare metalul vaporului care vine 

să cerceteze cum a evoluat experimentul. Nuvela 

ridică întrebarea: selecția naturală ar guverna 

creșterea și evoluția ființelor create artificial? 

 

Acum să vedem ce ne spune Harari. El 

acceptă conceptul inteligenței artificiale care 

practic este posibilă folosind o gama largă de 

sensori, supercomputere, parallel processing, și 

programe complexe plus o memoria colosală de 

gen DNA organic. Ce vom obține? probabil o 

mașină analitică care răspunde mai bine și mai 

repede decât oamenii la multe probleme 

existențialiste, statistice, etice sau juridice fiind 

lipsită de interese, gelozii, ego sau ambiții care 

ne marchează pe noi. Harari greșește cu 

exemplul copilului care sare brusc în fața 

automobilului, legile fizice nu pot fi schimbate, 

copilul va fi lovit din cauza inerției, indiferent de 

încercarea rapidă a robotului de a ocoli ținta. 

Desigur roboții "inteligenți" pot face treburi mai 

grele, neplăcute și chiar să se auto întrețină cum 

ar fi auto - diagnoza unor defecțiuni 

mecanice/electrice/optice inerente oricărui 

sistem sofisticat.  
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Legile entropiei guvernează tot cosmosul deci 

robotul nostru inteligent va avea nevoie de 

energie, de adaptare la mediu, și de întreținere 

periodică atât timp cât este un organism bazat pe 

materie anorganică neînsuflețită. Ce facem însă 

cu produsele hibride în care inteligența artificială 

este conectată fizic, intim, unui organism viu? 

Poate va veni o vreme în care vom putea produce 

o simbioză între un organism care se auto repară 

și se reproduce în mod natural înzestrat cu un 

super creier ultra inteligent? Apare problema 

realizării "marelui GAP" dotarea creierului 

artificial cu atribute umane decisive: intuiție, 

abstracție, extrapolare, premoniție, creativitate, 

spontaneitate, umor, fler, etc… 

 

Cum se va stabili ierarhia între roboți și 

oameni, de pildă relația robot copii... cine e 

stăpânul? 

 

Mă opresc aici pentru că subiectul este 

inepuizabil. Dar părerea mea sinceră este că în 

lumina crizei ecologice, vocile luate în 

considerație ar trebui să îndemne la repararea 

imediată a planetei cu fondurile imense care se 

risipesc pentru înarmare sau la planul de a 

călători și coloniza planeta Marte pentru cazul 

în care Terra devine ireversibil nelocuibilă. 

 

Cu amiciție, AG 
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“CEHOV, cel necunoscut.  

               Ce nu s-a scris despre el.  

 

 trăit doar patruzeci și patru de ani, 

jumătate din viaţă a fost bolnav de 

tuberculoză, boală care l-a măcinat și 

l-a omorât, a lăsat o moștenire literară genială 

iar intre timp: 

• a construit din banii lui patru școli, o 

clopotniţă, o staţie de pompieri, un drum pentru 

ţăranii din satul Lopasnya. 

• i-a pus lui Petru I un monument în orașul 

său natal Taganrog, lucrarea a fost executată în 

Franţa și adusă în Rusia prin portul Marsiliei 

• a fondat o bibliotecă publică, a donat peste 

două mii de cărţi și timp de paisprezece ani a 

trimis cu regularitate titluri noi. 

• In timp ce locuia la Melihovo, an de an, 

medic fiind, primea peste doua mii de bolnavi în 

fiecare vară. Fiecărui bolnav îi asigura 

tratamentul gratuit. 

• In calitate de medic, fără asistenţi sau 

personal auxiliar, a deservit 25 de sate timp de 

mai mulţi ani. 

• De bună voie s-a dus pe insula Sahalin și 

singur a făcut recensământul populaţiei, a 

publicat cartea "Insula Sahalin" o monografie a 

vietii oamenilor de pe insulă demonstrând cu 

argumente statistice dezastrul la care erau 

condamnaţi locuitorii de către guvernarea 

ţaristă. 

• A ajutat peste cinci mii de oameni cu bani. 

Corespondeţa lui personală conţine scrisorile de 

mulţumire a acestor oameni. 

• In satul devastat de secetă, Melihovo, a 

sădit șapte sute de vișini, iar câmpurile 

abandonate le-a plantat cu brazi, pini, și molizi. 

In Crimeea, cea arsă de secetă, a sădit chiparoși, 

duzi, liliac și... vișini.” 

 

         VIA Ioan Mircea Popovici 

  
 

Cum se trag clopote la YMCA 

                      de Ruth Corman 
 

n urmă cu aproximativ 100 de ani, Dr. 

Clinton Harte a lucrat neobosit pentru a 

strânge fonduri pentru un nou complex 

magnific proiectat de Arthur Loomis 

Harrison, arhitectul blocului Empire State 

Building din New York. În aprilie 1933, un nou 

sediu al YMCA din Ierusalim a fost finalizat și 

inaugurat de generalul Edmund Lord Allenby. El 

a fost cel care a comandat trupele britanice la o 

victorie decisivă împotriva comandantului 

german al forțelor otomane, care a culminat cu 

Bătălia de la Ierusalim din 1917. La ceremonie, el 

a declarat: "Aici este un loc a cărui atmosferă 

este pacea, unde geloziile politice și religioase 

pot fi uitate și unde unitatea internațională poate 

fi încurajată și dezvoltată". 

 

 

 

A Î 
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YMCA este astăzi unul dintre reperele 

Ierusalimului, cu o arhitectură frumoasă și un 

turn magnific care se ridică la 50 de metri. 

Trecusem pe lângă ea de sute de ori și intrasem 

de multe ori în clădire, dar nu m-am gândit 

niciodată să urc în turn.   În noiembrie 2019, în 

timp ce treceam pe lângă el, am auzit muzică 

venind de sus - "Somewhere Over The Rainbow" 

din Vrăjitorul din Oz. Curiozitatea mi-a fost 

stârnită de această alegere, așa că am decis să 

intru. La recepție am fost sfătuită  că pentru o 

taxă de intrare de cinci shekeli pot urca cele 195 

de trepte sau pot lua un lift foarte mic până la 

Turnul Clopotniței. Din nefericire, niciuna dintre 

opțiuni nu mă atrăgea - nu-mi plăcea ideea de a 

urca pe jos și, din păcate, nu am fost niciodată în 

stare să călătoresc cu liftul de când, la vârsta de 

16 ani, am rămas blocată singură într-unul timp 

de trei ore până când am fost salvată. Le-am 

explicat dilema mea drăguțelor recepționiste de 

la YMCA, Sabreen și Alalyan, care au fost de 

acord să mă însoțească ținându-mă strâns de 

mână în liftul de mărimea unui sicriu, în timp ce 

acesta ne ducea spre cer. 

A meritat cu siguranță efortul! La sosire, am 

urcat pe o scară întortocheată pentru a ajunge la 

o platformă în aer liber care oferă o priveliște 

spectaculoasă asupra întregului oraș și dincolo 

de el. Mai jos, însă, se afla adevărata comoară pe 

care venisem să o văd - Camera Clopotului. 

Aceasta adăpostește un "Carillon" format din 36 

de clopote de bronz - variind în mărime de la 8 la 

1.500 de kilograme. Acestea au fost turnate la 

Gillett & Johnston - o turnătorie tradițională cu 

sediul în Croydon, Londra, între 1844 și 1947 - și 

au fost dedicate în onoarea regelui George al V-

lea. Acest Carillon este singurul de acest fel din 

Orientul Mijlociu. 

Podeaua de sub camera clopotniței este sala 

de muzică, în centrul căreia se află "consola 

clopotniței", care arată ca un amestec între un 

război de țesut și o orgă. Un cadru de stejar 

adăpostește 36 de carlige, iar de la fiecare carlig 

un cablu metalic se ridică printr-o gaură în tavan 

până la camera clopotului, unde se conectează cu 

limba unui clopot. Sunetele sunt create prin 

lovirea carligului cu pumnul încleștat, dar și prin 

folosirea unor pedale care produc sunete de la 

alte  clopote acționate. 
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Mi-a fost greu să înțeleg procesul dar a 

fost evident cât de solicitant din punct de vedere 

fizic era pentru muzicianul care trebuia să bată 

cu pumnii în plăcuțe de lemn. Când am intrat în 

sala de joc, aceasta era plină de elevi și de 

profesorul lor, de la o școală locală. Li s-a dat 

ocazia să cânte câteva note, ceea ce, evident, li s-

a părut foarte distractiv - poate că îi încurajează 

să devină profesioniști!  

Pe ușă am observat o plăcuță decorativă 

armeană cu un nume scris în ebraică, engleză și 

arabă, Gaby Shefler - Carillonneur. Întrebând, 

mi s-a spus că era renumit pentru expertiza sa în 

cântatul la carillon. Am fost intrigat să aflu ce fel 

de persoană ar alege să cânte la un instrument 

atât de rar. 

Am aflat că s-a născut în Ierusalim, în 1947, 

într-o familie de iubitori de muzică și că a studiat 

pianul de la vârsta de 5 ani. De asemenea, a 

urmat cursurile Universității Ebraice, obținând o 

licență, un masterat în 1977 și un doctorat în 

psihologie clinică. Cumva a găsit timp și pentru a 

fi căpitan în Forțele de Apărare ale Israelului 

între 1974 și 1999. 

A început să lucreze ca stagiar la spitalele 

Hadassa și Eitanim, fiind numit psiholog 

clinician la Spitalul și clinicile Herzog Ezrat 

Nashim (1976) și psiholog-șef acolo în 1983. A 

lucrat aici până la pensionare, după 44 de ani de 

serviciu. În prezent este profesor de psihologie și 

psihanaliză și a fost șef de formare în psihologie 

clinică la Universitatea Ebraică din Ierusalim, 

unde a fost numit profesor "Freud" de 

psihanaliză. 

Cum naiba, mă întreb, cum de o persoană 

atât de dedicată și angajată în domeniul medical 

a găsit timp să se angajeze în alte activități, cum 

ar fi să devină un carilonier expert. Un 

"carillonneur" este o persoană care stăpânește 

arta de a cânta la acest instrument complex. 

Pentru Gaby, aceasta a început în 1973, după ce a 

participat la un curs pentru clopotari la YMCA. A 

dezvoltat o pasiune pentru acest instrument, 

călătorind la turnuri de clopotniță din Europa și 

SUA, demonstrându-și abilitățile. Nu a mai privit 

niciodată înapoi. 

Din 2006 a susținut concerte regulate la 

YMCA din Ierusalim. Publicul său entuziast se 



39 
 

adună în aer liber, în grădinile YMCA, de unde 

sunetul clopotelor sale poate fi auzit la patru 

kilometri distanță. A cântat la festivalurile Bach 

și de muzică de cameră, plus multe alte 

evenimente importante, precum Festivalul de la 

Ierusalim și Festivalul din Israel. Repertoriul său 

eclectic include cântece populare israeliene și 

melodii franceze și rusești bine cunoscute. Un 

moment important al anului este Crăciunul, 

când obișnuiții vin să înfrunte frigul și să cânte 

colinde de Crăciun.  

În 2018, tastatura a fost supusă unei revizii 

complete de la instalarea sa în 1933. Inițial, avea 

35 de clopote în loc de 36 planificate, deoarece 

banii disponibili la acea vreme s-au epuizat. Cu 

toate acestea, în urmă cu trei ani, YMCA a decis 

să renoveze instrumentul, iar turnătoria 

olandeză ROYAL EIJSBOUTS (fondată în 1872) - 

a fost cea care a întreprins proiectul uriaș de 

turnare a clopotului lipsă, pe care l-a donat cu 

generozitate către YMCA.  

Acesta cântărea 850 de kilograme, a fost 

expediat în Israel și a fost ridicat în clopotniță cu 

o macara uriașă. Aceeași companie a fost cea 

care a restaurat clopotele de la Catedrala Notre 

Dame din Paris, cu ocazia celei de-a 850-a 

aniversări a acesteia. 

Gaby a fost onorat pentru anii săi de 

devotament, prin faptul că inițialele sale "G.S." 

au fost gravate în interiorul clopotului. Nu 

cunosc pe nimeni altcineva care să se poată 

lăuda cu o astfel de recunoaștere!  

Se pare că, potrivit cunoscătorilor, sunetul 

este acum infinit mai bun și, de asemenea, este 

mai ușor pentru pumnii jucătorilor să producă 

gama subtilă de sunete pe care o caută. 

De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a 

întâlni destul de mulți oameni inspirați. Un 

punct comun identificabil și care mă intrigă este 

modul în care aceștia pot fi în vârful profesiei lor 

și pot apoi să adauge la acest lucru prin 

ramificarea într-o direcție complet diferită, cu 

mare succes. 

În cazul lui Gaby, timp de ani de zile a 

contribuit enorm la bunăstarea numeroșilor săi 

pacienți prin practica și cercetarea sa, 

permițându-le acestora să ducă o viață mai 

fericită. În plus, el face același lucru, dar de data 

aceasta cântând la carillon și aducându-și 

muzica la numeroasele sale audiențe. Cunosc 

personal, prin cântatul meu, bucuria pe care o 

poate aduce muzica - nu există nimic asemănător 

și este dificil de explicat, dar pentru mine este 

pur și simplu fericire pură și nealterată. 

Săptămâna aceasta am văzut un scurt 

videoclip pe Youtube intitulat MAKING 

JERUSALEM HAPPY, iar Gaby, cu zâmbetul său 

cald și primitor, spunea: 

 

"Bună seara tuturor de la clopotnița YMCA 

Internațional din Ierusalim. Ne-am hotărât să 

vă punem niște muzică frumoasă pentru a 

doborî virusul corona! sănătate tuturor!".  

 

Când am urmărit acest lucru mi-a dat o 

strălucire caldă și m-a făcut să zâmbesc - Avem 

nevoie de mai mulți oameni în lume ca acest 

Gaby Shefler... 
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Baruch Elron 
 

 

 

Liviu ANTONESEI 

 
O VEDENIE PESTE MĂRI ȘI ȚĂRI 
                                      Pentru Nicolas Arthur 

 
Undeva la capătul de apus al lumii, 
 
un băiat zvelt privește Oceanul 
 
și-i cântă în ritmul valurilor grele 
 
la un contrabas mai înalt decât el – 
 
val după val și notă după notă... 
 
De aici din celulă, aud valurile 
 
aud cântecul închinat lor 
 
și-mi dau seama că numai prin ritm 
 
viața poate fugi de groaza morții – 
 
val după val și notă după notă... 
 
Moartea e numai refuzul vibrației! 
 
                                   26 mai 2020, în Iași  

 

              MODA – High Fashion  
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                 Premii și Diplome 

Anunțăm cu plăcere decernarea 
Premiului II pentru Poezie, oferit 
colaboratoarei noastre 

               Amalia Achard 
din partea Societății Poeților și Artiștilor 

Francezi, la 30 octombrie 2021 

Multe felicitări și urări de succes! 

Editura SAGA - Israel 
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Concurs de traduceri - Editura SAGA         

                                 noiembrie 2021 

 
Dimenticati 

 
E non abbiamo sedie 
ove quieto il respiro 
d'un io solitario possa 
trascender l'altro, 
il guardo 
su una ripida scala 
che, tagliando la meta, 
conduce alla torre 
rossa della colombaia. 
I nostri pensieri 
son rapiti da ignari sintagmi 
nati a caso,  
incomprensibili ai più, 
le nostre idee un peso 
nella lor comoda esistenza. 
E appoggi non abbiamo 
se il mostro ci assale, 
né eroi, già, 
le retrovie spoglie, 
abbandonate fors'anche  
da chi non sa disertare. 
 

Memorie 
 
Un flebile raggio 
che punta il dito 
sulla cruna dell'ago, 
il respiro 
che prende forma 
e s'addensa sul vetro, 
così si palesa 
il tempo che scorre 
e non è più 
ala d'uccello 
che dipinge pareti 
all'improvviso 
né il bus ormai 
alle spalle, 
un lampione che svanisce 
nel nulla o 
palla di carta 
sull'asfalto bagnato... 
l'ora della nanna. 

 

 

Luca Cipolla - Italia 
 

Uitați 

 
Și n-avem scaune 
unde liniștită respirația 
unui eu solitar să poată 
transcende pe altul, 
privirea 
peste o scară abruptă 
care, tăind țelul, 
duce la turnul  
roșu al porumbarului. 
Gândurile noastre  
sunt furate de sintagme ignare 
născute la întâmplare,  
incomprehensibile celor mai mulți, 
ideile noastre o povară 
în comoda lor existență.  
Și sprijine n-avem 
dacă monstrul ne asaltează,  
nici eroi, chiar așa, 
spatele goale, 
abandonate poate și 
de cine nu știe dezerta. 
 

Amintiri 
 
O rază slabă 
ce arată cu degetul 
pe urechea acului, 
respirația 
care prinde formă 
și se îndesește pe geam, 
așa se dezvăluie 
timpul care trece 
și nu mai este 
aripă de pasăre 
care pictează pereții 
pe neașteptate 
nici autobuzul de-acum 
în spate, 
un lampion care dispare 
în neant sau 
minge de hârtie 
pe asfaltul ud... 
ora de nani. 
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 Paul Verlaine  

Colloque Sentimental 
 

 

Dans le vieux parc solitaire et glacé 
Deux formes ont tout à l’heure passé. 
 

Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont 
molles, 
Et l’on entend à peine leurs paroles. 
 

Dans le vieux parc solitaire et glacé, 
Deux spectres ont évoqué leur passé. 
 

-Te souvient-il de notre extase ancienne? 
-Pourquoi voulez-vous donc qui’il m’en 
souvienne? 
 

-Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? 
Toujours vois-tu mon âme en rêve? –Non. 
  

-Ah, les beaux jours de bonheur indicible 
Où nous joignions nos bouches! –C’est possible. 
 

-Qu’il était bleu le ciel et grande l’espoir! 
-L’espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. 
 

Tels ils marchaient dans les avoines folles 
Et la nuit seule entendait leurs paroles. 

 

Traducere: Veronica Pavel Lerner  

Email veronicalerner7@gmail.com 

 

Amalia Archard 
 

Les Monts d'Arée 
– Stellamaris (alias Michel Chevalier) – 

 

Collines et marrais que le ciel bas tutoie, 

Haute selve enchantée où mon âme se noie, 

Que j'aime ce pays magique, plus qu’aucun ; 

Car « Réel », « Irréel », là-haut, ne font plus qu’un ! 

Collines et marrais que le ciel bas tutoie, 

Paul Verlaine  

Colocviu Sentimental 
 
 
În parcul bătrân, îngheţat, solitar, 

Două fantome din ceaţă apar. 
 

Ochii li-s morţi, buzele moi 
Vorba li-i şoaptă, pomii sunt goi. 
 

În parcul bătrân, îngheţat şi tăcut 
Două spectre se privesc în trecut. 
 

-Extazul nostru, ţi-aminteşti, de altădat’? 
-De ce mi-aş aminti neapărat? 
 

-Mai bate-ţi inima când numele-mi auzi? 
 Mai simţi în vise suflu-mi? –Nu. Refuz. 
 

-Unde sunt zilele de bucurii nespuse 
 Când buzele ni se-uneau? –Sunt duse. 
 

-Ce-albastru era cerul, speranţa cât de mare! 
-Ea-a fugit, învinsă, spre cerul fără soare. 
 
 Aşa păşeau cei doi pe drum nebun în noapte, 

 Doar bezna ascultând pierdutele lor şoapte. 

 

 

 

 

 

 

Amalia Archard 

 

Munţii Arrée* 

– Stellamaris (Michel Chevalier) – 

 

Cuprinde-n braţe cerul coline verzi şi mlaştini, 

Păduri fără de seamăn… o, suflete, te clatini? 

Iubesc aceste plaiuri, emoţia mă-neacă, 

«Realul», «Irealul» aceleaşi straie-mbracă! 

Cuprinde-n braţe cerul coline verzi şi mlaştini, 

Păduri fără de seamăn… o, suflete, te clatini? 

  

mailto:veronicalerner7@gmail.com
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Haute selve enchantée où mon âme se noie, 

Le rêve s’y fait songe, et, sans s’effaroucher, 

La légende y prend corps, on pourrait l’y toucher ! 

Nombreux sont les hauts lieux, en la terre celtique, 

Nul autre n’est si près du royaume féerique ; 

Que j’aime ce pays magique, plus qu’aucun ; 

Car « Réel », « Irréel », là-haut, ne font plus qu’un ! 

 

L’on croise les korrigs, chaque soir sur la lande, 

Riant, chantant, dansant en longue sarabande ; 

Quelquefois, sur la mare – et qui la voit s’endort – 

Une fée apparaît, peignant ses cheveux d’or ! 

L'on croise les korrigs, chaque soir sur la lande, 

Riant, chantant, dansant en longue sarabande ; 

Ils n'ont peur des humains, les invitent souvent; 

Il faut être endurant, ils courent tel le vent ! 

Les sceptiques riront, disant « c’est une fable », 

Cependant, croyez-moi, quelle joie ineffable, 

Quelquefois, sur la mare – et qui la voit s’endort – 

Une fée apparaît, peignant ses cheveux d’or ! 

 

Est-ce un rêve ? Est-ce vrai ? Car, quand je me 

réveille, 

Je sens encor le feu de sa lèvre vermeille : 

Quel tourment, quel bonheur en mon cœur ; c’est un 

dard, 

Une blessure intime, et s’éveille mon art ! 

Est-ce un rêve ? Est-ce vrai ? Car, quand je me 

réveille, 

Je sens encor le feu de sa lèvre vermeille : 

Ce monde prosaïque à jamais s’est enfui, 

Je vois le petit peuple à présent, jour et nuit, 

je bannis ma raison, je ne suis plus le même, 

Je ne puis plus chanter autrement qu’en poème ! 

Quel tourment, quel bonheur en mon cœur; c’est un 

dard, 

Une blessure intime, et s’éveille mon art ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Un vis se face visul, şi spaima nu-l înfrână, 

Legenda prinde viaţă şi poţi s-o prinzi în mână! 

Atâta feerie pe celticele locuri 

Că inima tresaltă parcă jucând pe focuri; 

Iubesc aceste plaiuri, emoţia mă-neacă, 

«Realul», «Irealul» aceleaşi straie-mbracă! 

 

În câmpul sterp vezi, seara, trecând korrigi în bandă 

Cu râsete şi cânturi şi dans de sarabandă; 

Iar uneori, pe mlaştini – şi-adoarme cine-o vede – 

Cu pletele de aur, o zână se-ntrevede! 

În câmpul sterp vezi, seara, trecând korrigi în bandă 

Cu râsete şi cânturi şi dans de sarabandă; 

În horă de te cheamă, măsoară-ţi bine-avântul, 

De nu rezişti, renunţă, căci ei fug precum vântul! 

Vor fi şi unii sceptici s-o pună la-ndoială, 

Şi totuşi bucuria, credeţi-mă,-i loială, 

Iar uneori, pe mlaştini – şi-adoarme cine-o vede – 

Cu pletele de aur, o zână se-ntrevede! 

 

E-un vis? Adevarat e? Când mă trezesc cocoşii 

Eu încă mai simt focul din buzele ei roşii: 

Ce chin, ce bucurie, un spin ce-n suflet creşte, 

Launtrică – o rană, şi arta-mi se trezeşte! 

E-un vis? Adevarat e? Când mă trezesc cocoşii 

Eu încă mai simt focul din buzele ei roşii; 

Prozaică e lumea pierdută pe vecie 

Dar zi şi noapte-n minte mie mi-a rămas vie 

Şi cugetu-mi pluteşte-ntr-un fel de erezie: 

Nu-mi pot cânta cuvântul decât în poezie! 

Ce chin, ce bucurie, un spin ce-n suflet creşte, 

Launtrică – o rană, şi arta-mi se trezeşte! 

 

 

* Munții Arée sunt un bătrân lanț muntos din 

Bretania occidentală, făcând parte din 

masivul armorican. 

 

(Din volumul « Histoires d’Armor et d’Argoat », 

acest poem face referire la minunatele 

legende bretone) 

 
 
 

Desen:  

Karmen Zaharia 
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Bianca Marcovici &Tomy Sigler  

י רֹוָקד ָמַסכֵּ  בְּ

 
טֹות ַהֲחָדשֹות ַתלְּ  ָהִעתֹונּות ַעל ִמשְּ
ִריַכת רֹוִנים ַבעְּ  ִתמְּ

רֹא יֵּש ין ִלקְּ  ַהִשיִטין בֵּ
ַגלֹות פּונֹות לְּ ַחיֵּי צְּ י מֵּ בֵּ ֹשֶרת כֹוכְּ  ִתקְּ

א ַחבֵּ ִהתְּ י לְּ ֲאחֹורֵּ ַבע מֵּ  ָהֶאצְּ
ן ַכּוֵּ ִמידּות לְּ  ַהִכּנֹור ֶאת ִבתְּ
ַבל ֹרם לְּ  ִיצְּ

נּו ַהּקֹוָלן ִעירֵּ ִביעּות מְּ  ִבקְּ
ת חַ  עֵּ ַנצֵּ  "ַאִייָדה" ַעל המְּ

רֹות ַהּטֹון ַמֲאִציל  ַלֲחצֹוצְּ
ָתִבים ַהַחִיים ,ָהאֹוֶפָרה ֲעבּור ָוֹרד ִנכְּ  בְּ
י רֹוָקד ָמַסכֵּ ִדים בְּ  ָפַני ַעל יֹורְּ

________________________ 

  

Adrian Grauenfels 

Poezii de Paul Celan 
 

PAUL CELAN À RENÉ CHAR 

[Paris, après le 3. 12. 1955]  

 
Mémoire 

 
De figues se nourrisse le cœur 
en qui l’heure se souvient 
de l’œil-amande du mort. 
Qu’il se nourrisse de figues. 
  
Escarpé, 
sous le souffle marin, 
le front échoué, 
frère des écueils. 
  
Blanche, 
augmentée de tes cheveux, 
la toison 
du nuage paissant. 

 

 

 

 

 

cortine brocate 

 
 
 
 
Veștile monopolizează presa 

manipulează, trebuie 

să citești printre rânduri, 

să descifrezi viața celebrităților, 

să te ascunzi dupa deget, 

să-ți acordezi vioara mereu 

să nu distonezi... 

diapazaonul mereu te trezește 

când dirijorul Aidei 

dă tonul trompetelor. 

la operă viața se scrie în roz, 

cortinele brocate îmi cad peste față. 

______________________________ 

 

 

 

 

PAUL CELAN CĂTRE RENÉ CHAR 

[Paris, după 3. 12. 1955] 

 
 
Memorie 

 
Inima se hrănește cu smochine 
în care ora își amintește 
de ochiul migdalat al morților. 
Lasă-i să se hrănească cu smochine. 
  
Abruptă, 
sub briza mării, 
fruntea eșuată, 
fratele recifelor. 
  
Albul, 
crescut din părul tău, 
lâna 
norului răzleț. 
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Paul Celan 

 

In memoriam Paul Éluard (1952) 

 
Pose dans sa tombe les paroles 
qu’il prononça pour vivre. 
Couche sa tête parmi elles, 
fais-lui sentir 
les langues du songe inquiet, 
les tenailles. 
  
Sur les paupières du mort 
pose la parole qu’il refuse 
à celui qui lui disait tu; 
la parole 
que le sang de son cœur esquiva 
quand une main aussi nue que la sienne 
pendit à l’arbre du lendemain 
celui qui disait tu. 
  
Sur ses paupières pose la parole; 
peut-être qu’alors, 
dans son œil encore bleuissant, 
montera un azur plus étrange; 
et celui qui lui disait tu, 
avec lui pourra rêver: 
Nous. 
______________________________ 

      Autor: Andrea Cohen (SUA) 

Traducere de Ionuţ Calotă 
 

All day the tree 
has been falling 
from its fruit. 
 
The sound is terrible. 
 
It’s the part 
even hardened reporters 
leave out of the story. 
 
The fruits roll 
into the ditch. 
 
Even the wind, 
even the flies, 
in their sorrow, 
 
will not touch them. 

Paul Celan 
 

In memoriam Paul Éluard (1952) 

 
Pune în mormântul lui cuvintele 
pe care le-a rostit ca să trăiască 
Culcă-i capul între ele,  
lasă-l să simtă  
limbile dorului,  
cleștele.  
    
Pune pe pleoapele mortului cuvântul  
pe care refuză să-l spună  
celui pe care i l-ai spus,  
cuvântul pe lângă care a sărit  
sângele inimii lui,  
în timp ce o mână la fel de goală ca a lui  
îl înnoda pe cel pe care i l-ai spus  
în copacii viitorului.  
  
Pe pleoapele lui, cuvântul zăcea; 
poate atunci, 
în ochiul său încă albastru, 
va răsări un azur străin; 
și cel pe care i l-ai spus, 
visează cu el:  
Noi. 

_____________________________ 

 
   (calotaionmail@gmail.com) 

 
 
Toată ziua, copacul 
s-a scurs 
prin fructele sale. 
 
Sunetul e groaznic. 
 
E partea  
pe care chiar și reporterii înrăiți  
o lasă în afara poveștii. 
 
Fructele se 
rostogolesc în șanț. 
 
Chiar și vântul,  
chiar și muștele,  
cu tot regretul lor, 
 
nu le vor atinge. 
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Dumitru Ichim 
 

   
   

 

 

Rain 

 

In the world of destroyed images, 

texts without credence, 

rain marks the façades 

with certainty: 

look at my works, moist and 

happy: decay 

spreading, life. 

Distilled water gives birth 

to nothing: purity 

is fruitless. 

Study rain: every drop 

is true.\ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

      J. Perahim – monument Baroc 

 

 

 

 

 

PLOAIA 

 
Într-o lume de imagini sparte, 
texte incerte, 
ploaia scrie pereții 
cu certitudine: 
 
privește la operele mele, umezeală și 
fericire: putregai 
întinzându-se, viață. 
Purificata apă dă naștere 
la nimic: neroditoarea 
puritate 
 
Studiați ploaia: fiecare strop 
e certitudine. 
 
 
 
 

PLOAIA (variantă) 

 
 
În lumea icoanelor sparte, 
texte îndoielnice, 
ploaia scrie pe pereți 
cu certitudine: 
 
Privește la operele mele, umede și 
fericite: putreziciune, întinzându-se, viață. 
Preacurățita apă dă naștere 
la nimic: oh, puritate 
lipsită de poame. 
 
Asupra ploii vă fie meditarea: 

      fiecare strop  
e-adevărat. 
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Adrian George Sahlean 

Versuri: Mihai Eminescu - Stelele-n cer 

 
Stelele-n cer 
Deasupra marilor 
Ard departarilor 
Pana ce pier. 
 
Dupa un semn 
Clatind catargele, 
Tremura largele 
Vase de lemn: 
 
Niste cetati 
Plutind pe marile 
Si miscatoarele 
Pustietati, 
 
Stol de cocori 
Apuca-ntinsele 
Si necuprinsele 
Drumuri de nori. 
 
Zboara ce pot 
Si-a lor intrecere, 
Vecinica trecere - 
Asta e tot... 
 
Floare de crang, 
Astfel vietile 
Si tineretile 
Trec si se stang. 
 
Orice noroc 
Si-ntinde-aripele 
Gonit de clipele 
Starii pe loc. 
 
Pana nu mor, 
Pleaca-te, ingere, 
La trista-mi plangere 
Plina de-amor. 
 
Nu e pacat 
Ca sa se lepede 
Clipa cea repede 
Ce ni s-a dat? 
 
 

 

STARS IN THE SKY 

  
Translation © by Adrian George Sahlean 
  
Stars in the sky 
Of lone existence 
Burn in the distance 
Until they die. 
 
After their markss 
Sails on ships flutter, 
Ocean waves clutter 
Wandering barks – 
 
Forts of wood, free 
Floating to splutter 
Slow moving water, 
Deserts of sea. 
 
Autumn birds stray 
Over far beaches 
And boundless reaches 
Of cloudy way; 
 
Fly to their fall 
In race nocturnal – 
Passage eternal – 
And that is all. 
 
Blossom of May 
Is youth that kindles 
Our life that dwindles 
And goes away 
 
For every fate 
Spreads fleeting seconds 
On wing that beckons 
Quiescent state. 
 
Before I die, 
Angel lean under 
When in my wonder 
With grief I sigh: 
 
Why waste, alas, 
This fragile flower 
Of rapid hour 
Given to us? 
 

M. Eminescu- Stars in the Sky – 

 Recita: Adrian Sahlean 
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 Popor ales de Aurel Storin,  

cules de Saul Leizer  

Popor Ales 

În viața asta, potrivită 
Pentru borfași, pentru haimani, 
Mi-ai dat o mână de prieteni 
Și-o lumea-ntreagă de dușmani! 

Poți să fii hoț, pungaș, ministru, 
Te-njură lumea sau te ceartă, 
Dar dacă ești cumva evreu, 
O viață-ntreagă nu te iartă! 

Poți fi mai bun, mai învățat 
Și mai cinstit, că nu e greu, 
Dar porți teribilul păcat 
Că, pur și simplu, ești evreu… 

Sar imbecilii să te rupă! 
Te-njură ziarele ades! 
Te-ar sfâșia și când te pupă! 
De asta, Doamne, m-ai ales ? 

De mii de ani nu avem pace 
Ne mor copiii în război 
Și n-avem liniște de-o viață! 
De asta ne-ai ales pe noi ? 

Am vrut și noi puțin “shalom” 
Cuvânt rostit atât de des. 
Dar pacea noastră cu vecinii 
N-ai avut timp s-o fi ales. 

De câte ori ai vrut, destinul 
Ne-a jucat viața la noroc. 
Doamne, puteai s-alegi pe alții 
Și nu ne supăram deloc! 

Antisemitii se agită, 
Urlă bezmetic orice vrei 
Se-ncarcă lumea de prostie 
Și se descarcă pe evrei. 

Avem atâtea premii “Nobel” 
Și mari artiști sub steaua ta, 
Dar nimeni nu ridică glasul 
Când ne înjură o haimana! 

Poate că lumea joacă teatru, 
Privesc la cer si văd noroi, 
Sunt generoși cu orișicine 
Și democrați! Dar nu cu noi… 

 
Când undeva le merge rău, 

Când ageamiii fac lumină 
Și nu au bani și mor de foame, 
Numai evreii sunt de vină. 

Când se mănâncă între ei, 
Când se omoară frați cu frați, 
Săracii – ei n-au nici o vină, 
Numai evreii-s vinovați! 

Suntem copiii tăi, o Doamne, 
În casa ta intrăm smeriți, 
Și atunci de ce ne lași în lume 
Pe mâna unor troglodiți ? 

De ce-i înduri pe asasinii 
Cei fără lege, fără minte, 
Amarnic să ne pângărească 
Până și sfintele morminte? 

Cu noi se răfuiesc într-una 
Intelectuali și derbedei, 
Dar ce-au cu morții nostri, Doamne? 
Ce vină au că-s morți evrei? 

Tot ce se-ntâmplă-n lumea asta 
Catastrofal și ne-nțeles 
E doar și doar din vina noastră! 
De asta, Doamne, ne-ai ales? 

Ei pot să facă tot ce vor! 
Să poarte zvastici, căști sau fes! 
Noi n-avem nici-un drept pe lume? 
De asta, Doamne, ne-ai ales? 

Se uită acru-n pașapoarte, 
La vămi ne purică ades. 
Noi doar suntem “afaceriștii”! 
De asta, Doamne, ne-ai ales? 

 

De asta ne-ai adus pe lume? 
De asta ne-am crescut copii? 
Să tremurăm pentru secunda 
Ce Tu ne-o dai pentru-a trăi? 

Tu ne-ai dat multe lacrimi, Doamne. 
Ne-ai dat nevoi și griji și stres. 
Dar tu ne-ai dat și Israelul! 
Și pentru această fericire 
 “todá rabá” că ne-ai ales! 
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Scurtul Bianca 

 

À une femme 

  

 

A vous ces vers de par la grâce consolante 

De vos grands yeux où rit et pleure un rêve doux, 

De par votre âme pure et toute bonne, à vous 

Ces vers du fond de ma détresse violente. 

 

 

C'est qu'hélas! le hideux cauchemar qui me 

hante 

N'a pas de trêve et va furieusx, fou, jaloux, 

Se multipliant comme un cortège de loups 

Et se pendant après mon sort qu'il ensanglante!  

 

 

Oh ! je souffre, je souffre affreusement, si bien 

Que le gémissement premier du premier homme 

Chassé d'Eden n'est qu'une églogue au prix du 

mien!  

 

 

Et les soucis que vous pouvez avoir sont comme 

Des hirondelles sur un ciel d'après-midi, 

— Chère, — par un beau jour de septembre 

attiédi. 

 

 
 
 

 

Numele și autorul piesei traduse:  

À une femme” de Paul Verlaine 

 

 

Nume, prenume participant: 

 Scurtul Bianca 

 

Email: scurt.bianca@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Unei femei 

 

Pentru tine acest verset și harul lui mângâietor,  

Pentru ochii tăi mari, deopotrivă triști și zâmbitori,  

Pentru sufletul tău neatins de răul lumii decadente 

Sunt versurile născute din abisul durerii mele 

violente. 

 

Vai! Coșmar hidos care mă bântuie neîndurător, 

Nu vrea nici pace și mă-nnebunește înfiorător, 

Ca o haită de lupi ce te-ncolțește în bezna nopții 

Și sufletul ce atârnă de nemiloasa voie a sorții! 

 

Oh! Sufăr, sufăr teribil, sufăr fără de alinare, 

Iar înlăuntrul meu răsună fără încetare 

Un urlet dureros, răcnet ce n-are asemănare! 

 

Iar grijile ce copleșesc a ta făptură plăpândă 

Sunt păsări ce zboară într-o după-amiază blândă 

Sub bolta cerească de-o frumusețe crescândă. 
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Traducere în limba română din limba italiană 

de Lidia Popa din Franco Di Carlo, Italia - 

NOSTALGIA DELLA MORTE/ NOSTALGIA 

MORȚII  

 
     Original  
ho dato spazio al mondo nella bianca 
terra arida radura dove prorompe 
la rude immagine, violenza verbale 
dell’autobiografia intellettuale 
pensiero istantaneo e poetante 
risorge dalle sue ceneri nella 
notte talismanica, quando le foglie 
rosse, di soglia in soglia ricoprono 
di papaveri i lamenti della luna 
donne al fondo, la memoria e soccombe 
ultimo canto sacro sulla tomba 
di Isidore, mentre il suo sguardo di seta 
accresceva il caos e la discordanza 
delle voci dorate, citazioni 
infinite, sovversive esplosioni 
postmoderne, spogliate di ogni orpello 
quando l’incontrai oltre il monte della 
follia, s’abolirono i confini tra 
essere e nulla e impersonale voce 
nacque originaria e distaccata. 
[…] 
 
     Traducere 
am dat spațiu lumii in albul 
sol arid rariște în care suflă 
imaginea brută, violența verbală 
a autobiografiei intelectuale 
gândire instantanee și poetică 
se ridică din cenușa ei în 
talismanică noapte, când frunzele 
roșii, din prag în prag acoperă 
de maci lamentările lunii 
femei în fond, memoria iar sucombă 
ultimul cântec sacru pe mormântul 
 Isidorei, în timp ce privirea ei de mătase 
creștea haosul și discordanța 
vocilor aurii, citate 
infinite, explozii subversive  
postmoderne, dezbrăcate de fiecare capcană 
când am cunoscut-o dincolo de muntele 
nebuniei, s-au abolit limitele dintre 
ființă și nimic iar voce impersonală  
s-a născut inițial și detașată. 
[…] 
 

Traducere în limba română din limba franceză 

de Lidia Popa din Jacques Prévert - LES 

ENFANTS QUI S’AIMENT/ TINERII CARE SE 

IUBESC 

 
     Original  
  
Les enfants qui s’aiment s’embrassent debout 
Contre les portes de la nuit 
Et les passants qui passent les désignent du doigt 
Mais les enfants qui s’aiment 
Ne sont là pour personne 
Et c’est seulement leur ombre 
Qui tremble dans la nuit 
Excitant la rage des passants 
Leur rage, leur mépris, leurs rires et leur envie 
Les enfants qui s’aiment ne sont là pour 
personne 
Ils sont ailleurs bien plus loin que la nuit 
Bien plus haut que le jour 
Dans l’éblouissante clarté de leur premier 
amour. 
 
 
   Traducere 
 
Tinerii care se iubesc se ridică 
Împotriva porților nopții 
Iar trecătorii care trec și-i indică 
Dar tinerii care se iubesc 
Nu sunt acolo pentru nimeni 
Și este doar umbra lor 
Care tremură noaptea 
Emotionată de furia trecătorilor 
Furia lor, disprețul lor, râsul și invidia lor 
Tinerii care se iubesc nu sunt acolo pentru 
nimeni 
Sunt în altă parte mult mai departe decât 
noaptea 
Mult mai sus decât ziua 
În claritatea orbitoare a primei lor iubiri 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

And The WINNERS are: 
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Peter Biro:  

Despre rătăciri între culturi 

 
pre 

sfârșitul 
carierei 

sale de șef de 
secție la Spitalul 
Universitar din 
Zurich și profesor 
de anestezie, 
Peter Biro 
privește înapoi la 
amintirile din 
copilărie din 
Oradea aniilor 
1956 – 1970. 
  În povestea sa autobiografică filosofică 
și plină de umor „Vom Taumeln zwischen 
den Kulturen” (Despre rătăciri între culturi), 
el relatează despre maturizarea lui ca urmaș 
al supraviețuitorilor Holocaustului aflați în 
sistemul represiv al României socialiste.   

 

 

 
Autorul percepe mediul cu ochii imparțiali ai 
unui copil naiv și precoce. Sunt menționate 
evenimente istorice demne de remarcat, 
personalități și evenimente malefice ale 
vremii. Într-un mod distractiv, autorul oferă 
o imagine colorată a generației est-europene 
de după război, care a trebuit să lupte pentru 
o viață mai bună în libertate și demnitate, 
obținute prin emigrarea în Occident. 

Narațiunea autobiografică a amintirilor 
autorului din copilăria sa în România anilor 
cincizeci și șaizeci, inclusiv nenumărate 
anecdote, relatări despre incidente 
revoltătoare și oameni de seamă ai vremii, a 
apărut în sfârșit, sub formă de carte în limba 
germană. „Vom Taumeln zwischen den 
Kulturen” publicată de Werd & Weber 
Verlag, Thun (ISBN 978-3-03922-118-9) și 
poate fi găsită pe toate site-urile online sau în 
librăriile bine dotate.  

O ediție în limba maghiară se află sub 
tipar în faza finală și va fi distribuită în 
curând. 

   

S 
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      CĂRȚI AUDIO-VIZUALE  
 

 

Editura SAGA, în efortul de a adapta 

cartea modernă la noile medii audiovizuale, 

vă propune editare de cărți care să aducă 

simultan cu citirea, medii suplimentare ca de 

exemplu: vocea autorului, interviu cu un 

interlocutor, muzică, muzică ambientală, 

video, clipuri personale etc, toate redate la 

cerere, prin scanarea unui cod de bare QR 

care aduce automat media cerută pe ecranul 

de smartphone al cititorului. Iată o schemă 

sinoptică care descrie metodă propusă: 

  

Oferim exemplificări ale metodei QR, 

trimise pe mail, la cererea dvs. 

 

Putem include și fotografii color, 

Youtube, filmele dvs. video, voce. 

 

Un album pentru copii și nepoți cu 

fotografii și vocea bunicilor sau a 

părinților poate fi un dar de 

neprețuit. 

 

0545 75 1946 
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EBOOKS 
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     Cărți noi - Editura SAGA 
 

 


