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 Silviu Ilievici  Iubirea ca timp...

      La începutul anului, prin ianuarie, Google 
mi-a trimis un mail în care mă anunța că în 
2019 am făcut, adunat cap la cap, de două ori și 
jumătate înconjurul pământului. Cumva, băieții 
ăia care ne urmăresc tehnologic au întregit 
statistic ce îmi tot spunea tata când vorbeam cu 
el de prin lume...
"Tu umbli de parcă ești făcut la o intersecție de 
drumuri"
      Mi-am amintit asta astăzi, în mașină, când 
mă duceam după fiică-mea la armată, în nord, 
să o aduc pentru weekend acasă. Și în timp ce 
călcam accelerația pe autostrada 6, m-a apucat 
un dor teribil să mai aud zumzetul motoarelor 
Rolls-Royce de pe Dreamliner, să revăd 
luminile colorate ale Hong Kong-ului, să respir 
aerul curat al nordului sau să stau la un vin în 
timp ce privesc aglomerația nestăpânită a 
Parisului și să iubesc.

      Lumea e întinsă cât pentru 100 de vieți și, 
totuși, virusul asta ne-a pus frână și ne-a legat 
de loc, cum făceau odată țăranii cu vitele 
priponite în câmp. Cumva, ne-a obligat să 
privim în jur, să ne adunăm, să trăim încet. 
Ne-a obligat să redescoperim sentimente și 
senzații peste care, în trecut, treceam cu 
indiferentă grabă. Lunile acestea de carceră 
forțată par fără sfârșit, iar lumea e schimbată 
aproape dramatic. Cu toții așteptăm tremurând 
ca la formula întâi, să-și reia cursa spre largile 
depărtări, uitând cât de minunate sunt lucrurile 
mici și mărunte din imediata apropiere. Când 
eram acasă, în România comunistă, visam să 
explorez zările, să respir aerul occidental, să 
gust mirodeniile orientului, să-mi clătesc ochii 
în luciul libertății și al zgârie norilor din New 
York. Acum, când sunt ancorat în malul 
mediteranean, mă lovesc amintirile cu binele 
din primele iubiri. Și unde-s fiorii de nedescris, 
când închizi ochii și singurul lucru ce mai 
contează e doar respirația sorbită prin buzele 
iubitei.
     Îmi închipui de multe ori ascuns că poate, 
totuși, bătrânețile le voi petrece acasă undeva 
prin pusta bănățeană sau în răcoarea ușor 
sălbatică a pădurilor transilvaniei  și  voi  regăsi 
măcar fiorul locurilor în care am iubit. Dar mă 
mint probabil frumos.
     Viața, virusul sau anotimpurile ne așează în 
locul cel mai potrivit pentru noi. Nu-s eu prea 
dus la biserică, dar mă gândesc că universul are 
o logică atunci când ne aruncă în lumea asta. 
De cele mai multe ori, însă, nu conștientizăm că 
timpul e cu socoteala lui  și uităm că trebuie să 
profităm cât putem. Iar singurul lucru care e cu 
adevărat important, dincolo de munți, castele și 
culori e iubirea. Iubirea e peste toate și totuși 
cea mai sensibilă și mai ușor de pierdut, pentru 
că uneori ne aplecăm pentru o clipă, dar uităm 
sau nu mai putem să ne ridicăm , iar viața 
făra de iubire, e doar întuneric veșnic.
     Odată cu verdele nordului, ce-mi fuge pe 
lângă geamul deschis și aerul tare ce îmi aduce 
cantecul cocorilor din cer, apăs accelerația în 
blană și îmi promit că mâine, poimâine și-n 
toate zilele te voi căuta și te voi găsi pe tine, cea 
pentru care voi renunța la singurătate, până nu 
voi mai știi sensul acestui cuvânt!
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         Nostalgia poeziei în proză   

           ”Oh, mâna care simți, pipăi, apuci, te 
închizi, oh, degete și vârfuri ale degetelor, aspre 
și delicate și moi, piele vie, suprafața cea mai de 
sus a întunecimii sufletului, deschisă în mâinile 
ridicate! Întotdeauna a simțit în mâinile sale 
această pulsație ciudată, aproape vulcanică, 
întotdeauna l-a însoțit bănuiala că mâinile au o 
ciudată viață proprie, bănuială care îi 
interzisese o dată pentru totdeauna să pășească 
pragul cunoașterii, ca și când în această 
cunoaștere ar fi pândit o primejdie tulbure, iar 
când conform obiceiului său, cum a făcut-o și 
acum, își rotea inelul cu sigiliu, de o lucrătură 
fină și aproape puțin cam nebărbătesc din 
pricina acestei lucrături fine, aflat pe degetul 
dreptei sale, era ca și când astfel ar fi putut să 
alunge acea primejdie tulbure, ca și când ar fi 
putut astfel să potolească nostalgia mâinilor, ca 
și când ar fi putut astfel să le aducă un soi de 
autoînfrânare, domolindu-le spaima, spaima 
nostalgică a mâinilor de țăran, cărora nu le mai 
era îngăduit să apuce vreodată plugul, să atingă 

vreodată sămânța, și de aceea învățaseră să 
apuce ceea ce nu poate fi apucat, spaima 
presimțitoare a mâinilor, a căror voință de a da 
formă, răpită pământului, nu mai avea decât 
propria ei viață, în universul ce nu poate fi 
apucat, primejduită și primejduind, prinzând 
atât de adânc în neființă și prinsă de primejdia 
ei, încât presentimentul spaimei, ridicat 
oarecum deasupra lui însuși, devenea o trudă 
covârșitoare, truda de a menține unitatea vieții 
omenești, de a păstra unitatea nostalgiei 
omenești, pentru ca în felul acesta să 
preîntâmpine descompunerea lor într-o 
multitudine de vieți parțial înzestrate cu 
nostalgii mici, căci neîndestulătoare este 
nostalgia mâinilor, neîndestulătoare este 
nostalgia ochiului, neîndestulătoare este 
nostalgia auzului, căci îndestulătoare este 
numai nostalgia inimii și a gândirii în 
comunitatea lor, unitatea plină de nostalgie a 
infinitului univers lăuntric și exterior, privind, 
ascultând, înțelegând, respirând într-o unitate 
cu îndoită respirație căci numai ei singure îi e 
îngăduit să învingă orbirea tulbure lipsită de 
speranță a însingurării pline de spaimă, numai 
în ea se petrece desfacerea în două din 
rădăcinile de cunoaștere ale ființei, iar el 
presimțea aceasta, o presimțea întotdeauna- 
oh, nostalgie a acelui care e mereu numai 
oaspete, care poate fi mereu numai oaspete, oh, 
nostalgia omului - aceasta fusese întotdeauna 
ceea ce presimțise cu auzul, presimțise cu 
respirația, presimțise cu gândirea, auz, 
respirație, gândire topite în lumina fluidă a 
universului, în cunoștința inaccesibilă a 
universului, în apropierea niciodată deplină de 
infinitul universului, inaccesibilă până și în 
marginea ei cea mai dinafară, astfel că mâna ce 
râvnește cu nostalgie nu cutează s-atingă nici 
măcar pe aceasta.”
   (Hermann Broch, Moartea lui Virgiliu)

                    Via Maria Sava 

  Cititorilor noștri de aici și de 
acolo, răspândiți, uniți, îngrijorați și 
relaxați, avizi de pace, de libertate, 
căutând soluții, inventând sau 
contemplând, citind, discutând, 
răspândind idei și morală, iubire, 
grije, responsabilitate, crescând o 
familie, educând puii de om, 
mângâind un animal, hrănind un 
porumbel sau un elefant dependent 
de noi, iubind viața și cultura  … vă 
dorim SĂRBĂTORI MINUNATE 
cu S ĂNĂTATE, LUMINĂ, CĂLDURĂ...

        Editura SAGA -  2020
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  Cum putem  înțelege  noțiunea  
“Pisica lui  Schrödinger"? 

      Fizica cuantică descrie sistemele fizice în 
funcție de stările lor.  Starea unui sistem în 
fizica clasică este bine definită. De exemplu, o 
particulă punctuală din fizica clasică are o 
poziție bine definită și un impuls bine definit. 
În fizica cuantică, un sistem se găsește de obicei 
într-o așa-numită „combinație liniară” de stări: 
de exemplu, în loc să aibă o poziție unică bine 
definită, un electron poate fi puțin aici, puțin 
acolo și  puțin altundeva, toate în același timp. 
Acest lucru nu are sens (literalmente, nu este 
ceva ce putem imagina sau intui), dar 
observațiile noastre ne informează în mod 
constant că așa funcționează Natura. Este 
important să ne reamintim că Natura nu are 
nicio obligație să apeleze la intuiția noastră. Cel 
puțin, avem un lucru bun, și anume 
matematica, cu care putem modela sisteme  

fizice chiar dacă ne este greu să intuim sau să 
vizualizăm  ce ne propun acele modele. Oricum, 
având în vedere că starea cuantică a sistemului 
este în esență o medie ponderată a unui număr 
potențial infinit de stări posibile bine definite, 
următoarea întrebare este cum să descriem cel 
mai bine un astfel de sistem folosind limbajul 
matematicii. Această descriere vine sub forma 
funcției de undă, care atribuie practic o valoare 
sau o greutate fiecărei stări posibile în care 
poate fi sistemul. De ce se numește funcție de 
undă? Deoarece ecuația  care caracterizează 
această funcție este, de fapt, o ecuație de undă 
bine cunoscută (ecuația Schrödinger). O ecuație 
care descrie comportamentul unei unde. 
Acesta  nu este o funcție probabilistica deși 
poate fi de fapt folosită pentru a deduce 
probabilitatea rezultatului unui experiment 
atunci când facem ca sistemul cuantic să 
interacționeze cu un instrument clasic (o 
cameră, un instrument de laborator, o pisică, 
un om - nu contează, atâta timp cât este o 
entitate care se comportă, în general, conform 
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regulilor fizicii clasice). Este o abstractizare 
matematică care caracterizează starea unui 
sistemcuantic.
Care este exemplul mental propus de 
Schrödinger? Pisica într-o cutie!

        Pisica lui Schrödinger este un experiment 
mental, adesea caracterizat ca un paradox, 
imaginat de fizicianul austriac Erwin 
Schrödinger în 1935.
     Experimentul mental al lui Schrödinger a 
fost o urmare a discuțiilor despre paradoxul 
EPR, numit astfel după autorii săi Einstein, 
Podolsky și Rosen în 1935 . Articolul EPR a 
subliniat natura stranie a superpoziției 
cuantice. În linii mari, superpoziția cuantică 
reprezintă combinarea tuturor stărilor cuantice 
ale sistemului (de exemplu, pozițiile posibile ale 
particulelor subatomice). Interpretarea 
Copenhaga arată că superpoziția decade într-o 
stare definită exact în momentul în care are loc 
măsurătoarea cuantică.
     Schrödinger și Einstein au schimbat mai 
multe scrisori despre articolul EPR al lui 
Einstein, în cuprinsul cărora Einstein a 
subliniat că superpoziția cuantică a unui 
butoiaș instabil cu praf de pușcă va conține, 
după un timp, atât componente explodate cât și 
neexplodate.
       Pentru a demonstra incompletitudinea 
mecanicii cuantice, Schrödinger i-a aplicat 
principiile asupra unei ființe vii care poate avea 
sau nu conștiență. În experimentul mental 
original al lui Schrödinger, el descrie cum se 
poate, în principiu, transfera o superpoziție din 
interiorul unui atom către superpoziția la o 
scară mai mare a unei pisici vii sau moarte 
cuplând pisica și atomul cu ajutorul unui 
‘‘mecanism randomal’’. A propus un scenariu în 
care viața sau moartea unei pisici aflate într-o 
cutie închisă depinde de starea unei particule 
subatomice. 
      Conform lui Schrödinger, interpretarea 
Copenhaga implică faptul că pisica rămâne în 
același timp vie și moartă până la deschiderea 
cutiei.
     Schrödinger nu a dorit să promoveze ideea 
unei pisici moartă-și-vie concomitent ca pe o 
posibilitate serioasă; din contră: experimentul 

mental servește la ilustrarea ciudățeniei 
mecanicii cuantice și a matematicii necesare 
pentru descrierea stărilor cuantice.     
      Intenționând să aducă o critică interpretării 
Copenhaga - larg acceptată în 1935 - 
experimentul mental al lui Schrödinger rămâne 
o piatră de încercare pentru interpretările 
mecanicii cuantice; modul în care fiecare 
interpretare tratează problema pisicii lui 
Schrödinger este adesea folosit ca un mod de a 
ilustra și a compara fiecare caracteristică, 
solidă sau slaba ale diverselor interpretări ale 
mecanicii cuantice.
       Conform cu teoria colapsului obiectiv, 
superpozițiile sunt distruse în mod spontan 
(independent de observațiile externe) când 
anumite praguri fizice obiective (de timp, masă, 
temperatură, ireversibilitate, etc.) sunt atinse. 
Astfel, pisica se va afla într-o anumită stare cu 
mult înainte de deschiderea cutiei. Asta se 
poate exprima mai vag ca "pisica se observă ea 
însăși", sau "mediul înconjurător este cel care 
observă pisica".
      Teoria colapsului obiectiv necesită o 
modificare a mecanicii cuantice standard, astfel 
încât să permită ca superpozițiile să fie distruse 
de către procesul de "trecere a timpului".
În teorie, de vreme ce fiecare stare este 
determinată de o stare anterioară ei și aceasta 
de o altă stare anterioară, la infinit, pre-
determinarea fiecărei stări se va fi obținut în 
mod instantaneu în momentul zero al Big-
Bangului. De aceea stările pisică-vie și pisică-
moartă nu sunt determinate de către 
observator; ele au fost deja pre-determinate 
în momentele inițiale ale universului. 
Cred că avem la ce ne gândi câteva zile!  
    Viktor T. Toth,  AG,  Wikipedia

   

https://www.quora.com/profile/Viktor-T-Toth-1
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                   Baruch  Elron 
  

Alexandru  Cristian 

Ne întoarcem

A fost ceva uitat
Într-o lume apusă
Și de nimeni spusă
Un poet aparent ciudat

Care scria versuri și fraze
Pentru oameni și păsări
Nu mai este! ale soarelui raza
Îi scaldă mormântul, nori

Plini de regret deasupra
Țării mele, a pământului
Ce m-a plămădit din astre...
Auzi acel vers al Veșnicului!

Vers meschin

Lume ce te arunci în văpaie
Vorbe ce nu se sting, flăcări
Ce pe noi ne ating, gânduri
Ce rup inimi și vând suflete.

Am rupt tradiția, cultura
E cerșetorul tehnologiei
Zeul Internet ne-a pus pământ
În ochi, minte și pe frunte.

Unde ești tu scriitor
Ce din vechiul dor
Renaști și arunci steaua
Țării mele aruncând-o
În oceanul ce desparte
Lumea toată de mica țară.

Nu mai cânt, nu mai scriu
În mine se naște pustiu...
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      Ce-o fi asta gargoil ?  

       Gargoil  (din limba franceză 
gargouille) sunt ornamente, adeseori în formă 
de cap de animal fantastic, situate la capătul 
unui jgheab sau burlan, pentru scurgerea apei 
de ploaie de pe acoperiș. Animalele sunt 
reprezentate în general cu aripi, ciocuri și 
gheare puternice. Ele apar cu precădere în 
Europa  la catedralele gotice, castele medievale, 
foișoare de pază  etc . Expresivitatea acestui 
detaliu, compoziția sa neobișnuită (de fapt, o 
statuie) și neconcordanța evidentă dintre 
temele religioase ale ansamblurilor sculptură 
centrale ale bisericilor gotice au dus la atenția 
pe care gargoilurile au atras-o la trezirea 
interesului pentru  "medieval" apărut în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea. În 
Europa post-clasică, imaginile acestor elemente 
arhitecturale minore s-au dovedit a fi necesare 
ca o cheie pentru interpretarea arhitecturii 
evului mediu, cât și pentru toate tipurile de 
comparații semantice în contextul civilizației 
moderne.Deja în secolul al XX-lea, în domeniul 
științei și cinematografiei, și apoi în cultura 
colectivă, conceptul a fost reinterpretat în așa 
fel încât a devenit nu un element funcțional al 
structurii, ci un caracter, sculptat în piatră 
pentru a asigura o scurgere organizată a apei de 
pe acoperiș, și nimic în afara acestei funcții. 
Proiecția acestui punct de vedere este un 
amestec de concepte despre figura unei himere, 
precum și ipoteza falsă a existenței în sistemul 
de teratologia (știința devierilor anatomice și fizice 
la om) medievală vest-europeană a gargoilurilor 
demonice, ale căror imagini erau presupuse a fi 
așezate pe streșinile clădirilor, de exemplu, 

pentru a speria spiritele rele. În manifestările 
extreme ale acestei transformări semantice, 
care a câștigat teren odată cu răspândirea 
genului de  fanteziei, chiar și ideea legăturii cu 
prototipul sculptural poate fi pierdută. În 
literatura modernă, gargoyle înseamnă adesea
 creaturi demonice semi-antropomorfe (de 
obicei     cu aripi) care apar în nuvele fantastice 
și pot fi folosite ca o metaforă pentru 
deformarea fizică a unui personaj.
     

      

Sculptura 
“Nașterea  Lilithei” 
(Artist Miriam 
Gamburd ) a fost 
inspirată de gura 
de gargoil de la 
Catedrala Sf. Vitus 
din Praga, care ar 
fi scuipat, după 
legendă, apă si foc 
în public.
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     Moartea lui Emil Cioran   

      Gabriel Liiceanu este unul dintre ultimii 
care l-au văzut pe Emil Cioran. Filosoful 
rememorează acele clipe: ”Emil Cioran era un 
ipohondru. Toată viaţa şi-a pândit, sistematic, 
bolile. Mai mult, ca toţi ipohondrii, 
suspectându-se, îngrijindu-se şi citind despre 
boli, devenise competent şi avea voluptatea de a 
împărţi sfaturi medicale în dreapta şi în stânga. 
Scrisorile către fratele lui sunt pline de 
pedanterii medicale: de la cum să faci un ceai 
de plante ca să aibă efect, şi mai ales cum să-l 
bei (cu o mână ridicată!) şi până la prescripţii 
sofisticate şi nume exotice de medicamente. 
El însuşi se duce, după cum rezultă din 
corespondență şi din ”Caiete”, mai tot timpul la 
medic. Sala de aşteptare, scăldată în cuvintele 
bolnavilor care se mărturisesc povestindu-şi 
bolile, îl îngrozeşte, îl face să plece şi îi smulge 
reflecţii care intră sub formă de aforisme amare 
în cărţile sale.  Faptul nu-l împiedică, bântuit 
de spaima tuturor bolilor, să revină pentru a 
povesti din nou ce a simţit şi ce a văzut. În 
tinereţe visează să aibă sifilis, element 
obligatoriu în recuzita oricărui geniu, pentru ca 
apoi, la Paris, să-şi pândească nopţi întregi 
mişcările interioare ale trupului, să suprime 
sarea, să mănânce ani la rând ”legumes 
vapeur”. Acest balans permanent între 
psihologia marilor damnaţi romantici şi 
precauţia mic-burgheză îngrijorată de un 
strănut îi dă aerul simpatic de copil mare care 
trebuie iubit şi îngrijit. Ani la rând, Simone 
Boue (partenera lui Cioran) pleacă în fiecare zi 
din mansarda din rue de l’Odeon la ora 7 
dimineaţa; la 8 trebuie să fie la şcoala din 
Versailles unde predă engleză.

 

La 12, revine în locuinţa pariziană, pentru a-i 
pregăti lui Cioran legumele fierte în aburi. La 
ora 2 trebuie să fie din nou la şcoală… Iar 
Cioran, care nu a dormit noaptea din cauza 
furnicăturilor insuportabile din picioare, se 
trezeşte către prânz, mănâncă şi apoi scrie. 
Dacă e să ne gândim la rugămintea adresată 
Simonei Boue într-una din zilele ultimului an al 
vieţii sale (aproape nu mai vorbea) - 
”Supprime-moi!”(Omoară-mă) -, rezultă că a 
suferit enorm. În maladia Alzheimer uiţi 
lucrurile în ordinea inversă a deprinderii lor. 
În final, uiţi actele fundamentale ale vieţii: 
vorbitul, mersul, mâncatul. Boala începuse la 
scurtă vreme după ce, în 1990, terminasem 
convorbirea filmată cu el. Aflându-se la editura 
Gallimard, uită drumul spre casă. Doi ani mai 
târziu este internat la spitalul Broca din Paris, 
pierzând darul care nu ne este dat decât nouă, 
oamenilor, şi graţie căruia el supravieţuise: 
cuvintele.
      Într-o zi, pe vremea când încă nu pierduse 
mersul, ba chiar alerga pe culoarele spitalului, 
poposind pe neaşteptate într-unul sau altul din 
saloanele cu uşile deschise în care se auzea 
mergând un televizor – se instala în pat şi 
începea să privească atent, spre stupoarea sau 
panica ocupantei patului (pacienții erau cu 
precădere femei), -   Cioran a dispărut. 
Infirmierele l-au căutat vreme de ore, 
descoperindu-l în cele din urmă în dulapul din 
camera lui. Le-a mărturisit că e sfârşit de 
oboseală pentru că se plimbase ore întregi, 
printr-o noapte desăvârşită, într-un oraş 
necunoscut. L-am văzut ultima oară, la spital 
(eram cu Marie-France Ionesco, fiica lui Eugen 
Ionescu), în vara lui 1994. Între timp uitase 
mersul şi se afla într-un scaun cu rotile. Când 
am deschis uşa camerei sale, m-a izbit expresia 
lui: un chip golit, cu liniile feței deplasate, un 
Cioran stricat. Văzându-mă – nu ştiu dacă m-a 
recunoscut - (în final nu-i recunoştea decât pe 
Simone Boue şi pe fratele său, Aurel), s-a 
adunat oarecum, iar trasăturile chipului s-au 
recompus treptat şi s-au aşezat în imaginea 
unei blândeţi politicoase. Îi adusesem ultima 
ediţie a primei lui cărţi în română: ”Pe culmile 
disperării”.  A luat-o prevenitor şi a început să 
întoarcă filele cu o concentrare extremă, 
aducându-le foarte aproape de ochi. Ţinea însă 

http://www.istorie-pe-scurt.ro/moartea-lui-emil-cioran/emil-cioran-2/
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cartea pe dos. După o vreme, m-a întrebat în 
franceză, alegându-şi vorbele cu teribilă 
greutate:
-     Cine a scris asta?
-  E cartea dumneavoastră de debut, i-am 
răspuns. Aţi scris-o la 22 de ani. Și atunci, cu o 
neaşteptată izbucnire – că şi cum spiritul lui s-
ar fi ridicat brusc în picioare sau ca şi cum în 
acest dezastru un lucru de preţ ar fi rămas 
intact (codul umorului nu-l părăsise!) -, m-a 
întrebat, vorbind însă la fel de greu: ”Și înainte 
de asta ce făceam?” După care a râs. Tocmai 
primise în ziua aceea, de la Ion Iliescu, 
preşedinte, pe atunci, al României, o scrisoare 
pe care Simone Boue o adusese la spital. Mi-au 
dat să o citesc şi am parcurs cu glas tare 
rândurile acelea protocolare care exprimau 
compasiune şi “urări de sănătate”, fiind 
incapabil să-mi reprim stupoarea pe care mi-o 
stârnea gândul că omul care-i chemase pe 
mineri să măcelărească intelectualii 
Bucureştiului îi scria acum lui Cioran.

     Am terminat de citit şi am întrebat: “Și ce-o 
să-i răspundeţi?” Atunci, din gura Simonei 
Boue au ieşit cuvintele pe care pretindea că le 
învăţase primele în limba română, pe vremea 
când, la începuturile relaţiei lor, îl asculta pe 
Cioran vorbind în Jardin du Luxembourg cu 
prieteni români şi pe care, în plus, se laudă că 
le pronunţă cu accent ardelenesc: “Pupă-mă în 
courr!” Rostite fără conştiinţa deplină a 
semnificaţiei lor, în acelaşi timp şăgalnic, cu 
fermitate şi promptitudine, de către o 
pariziancă respectabilă şi care altminteri nu ştia 
o boabă româneşte, vorbele acestea căpătau un 
prestigiu neaşteptat şi provocau totodată, prin 
neașteptatul lor, un efect comic extraordinar. 

Am izbucnit toţi trei în hohote de râs. Cioran 
s-a oprit primul, s-a recules şi, cu o mimică 
spăşită, apăsând pe fiecare cuvânt, a spus:    
Nu, nu. Nu este frumos. Trebuie să găsim ceva 
mai nuanțat. După care şi-a reluat râsul, 
plimbându-şi privirea de la unul la altul, ca şi 
cum ar fi vrut să fie sigur că toţi cei de faţă 
fuseseră la înălţimea umorului său.

     

    De atunci nu l-am mai văzut. L-am păstrat în 
memorie cu acest râs care-i lumina faţa, un râs 
care dădea tonul şi care te îndemna să te 
contaminezi de bucuria lui, oarecum pe propria 
lui răspundere, calitatea produsului fiind 
garantată, de vreme ce purta marca Cioran. În 
momentele acelea era sigur fericit pentru că, 
râzând, redescoperea copilăria ca pe o garanţie 
a paradisului. De aceea ultima bucurie pe care a 
avut-o a fost legată de prezenţa fratelui său în 
spatele scaunului cu rotile prin curtea spitalului 
Broca. Asculta, cu faţă iluminată, poveştile pe 
care le trăiseră împreună pe “uliţa copilăriei” 
din Răşinari, în urmă cu 75 de ani.  Simone a 
venit la spital zi de zi. La un moment dat, 
spunându-i că urmează să treacă pe la 
“Ionești”, l-a întrebat într-o doară pe Cioran 
dacă are să-i transmită ceva lui Eugene. 
“Spune-i că ne-a făcut viața suportabilă”. Emil 
Cioran a murit în 1995, pe 20 iunie către ora 9 
dimineața. Simone stătuse cu el toată noaptea 
şi plecase acasă în zori cu gândul să revină la 
spital după un duș şi după o cafea băută în 
grabă. Se temea să nu moară în absenţa ei. 
Simone a revenit la spital către ora 10 şi a aflat 
că între timp Cioran murise. A fost 
înmormântat, două zile mai târziu, în cimitirul 
Montparnasse.   istorie-pe-scurt.ro

http://www.istorie-pe-scurt.ro/moartea-lui-emil-cioran/emil-cioran-4/
http://www.istorie-pe-scurt.ro/moartea-lui-emil-cioran/emil-cioran-5/


                                                                                       J.I.

                                       Jurnal  Israelian  No.  20 – 24 Decembrie 2020                                      Pagina 10

 Adrian George Sahlean *
 Hainele Împăratului

De ce este Eminescu (cel puțin în lumea 
anglofonă)  cel mai  necunoscut mare 
poet național european?
                -fragment-

      Scriu acest articol cu strângere de inimă, 
știind că se vor găsi destui care să-l interpreteze 
ca pe un atac la adresa celorlalți traducători 
eminescieni. Dar înțeleg abia acum, după peste 
trei decenii trăite în America, de ce traducerile 
în engleză elogiate de-a lungul timpului în 
România n-au avut niciun impact internațional 
și de ce Eminescu este practic necunoscut în 
lumea anglofonă. Un asemenea statut este greu 
de înțeles pentru români, dar explicabil. În 
timp ce recunoașterea celorlalte două mari 
icoane culturale, Brâncuși și Enescu, s-a 
produs firesc (sculptura și muzica nu au nevoie 
de traducere!), Eminescu nu există decât 
în Universul Limbii Române, inaccesibil unui 
străin necunoscător al acestei limbi. El trebuie 
tradus în limba lor, și pe limba lor, iar dacă în 
ultima sută de ani Eminescu nu a produs nici o 
scânteie în universul anglofon, asta nu se poate 
atribui poeziei sale, ci traducerilor care nu l-au 
prezentat Eminescu așa cum îl știm noi. 
Traducerile nu îl prezintă pe Eminescu – 
oricare tălmăcire făcută de traducător îl 
reprezintă pe...traducător.
        Subiectul nu a intrat până acum în 
preocuparea instituțiilor culturale și a 
fost abordat superficial și de oameni de litere. 
Statutul de „poet național" a creat, la români, 
percepții naive și nerealiste legate de 
acceptarea lui Eminescu de către anglofoni.      
De fapt, cei mai mulți nu cunosc decât 
superficial engleza, aceasta fiind o limbă 
„adoptată” relativ recent în România. Nivelul 
de competență prin echivalențe de dicționar nu 
permite sesizarea faptului că tălmacirile puse în 
circulație au o calitate mediocră, uneori chiar 
jenantă, nefiind, în niciun caz, la nivelul poetic 
care să  cucerească și să convingă. Românii îl au 
pe Eminescu „în auz”, îi știu unele poeme pe 
dinafară, îl îngână când este recitat, îi cântă 
versurile pe melodii, etc., dar străinii nu pot 
judeca poetul decât după traduceri, adică ce se 

spune de fapt în traducere! Traducerile 
mediocre lăudate reflex de români se răsfrâng 
pe nedrept asupra poetului – la fel cum o 
partitură excepțională poate fi luată în râs dacă 
interpretul („traducătorul”) cântă fals. Spus pe 
limba lui George Orwell, toate traducerile sunt 
egale, numai că unele sunt mai egale decât 
altele! Sunt destui care spun că Eminescu este 
intraductibil. Este descurajant când teza
intraductibilitătii este repetată și în mass-
media, de cele mai multe ori de către 
persoane care nici măcar nu sunt „de meserie”, 
mesajul lor, bazat pe ideea grandorii naționale,
fiind acela că străinii n-au cum să înțeleagă 
„geniul românesc”. Există și cei care (precum 
istoricul Lucian Boia) contestă universalitatea 
lui Eminescu cu argumentul că, în ciuda 
traducerilor oferite străinătății încă de la 
începutul secolului al XX-lea (prima antologie, 
din 1939, a inclus nu mai puțin de 19 limbi), 
impactul lor în alte culturi este minim. 
       Ceea ce „spune mai mult decât afișarea 
oficială a unei icoane culturale". Raționamentul 
este însă incomplet, putând fi asemuit cu cel al 
unui negustor care nu pricepe că lipsa de 
interes a clienților o poartă calitatea mediocră 
a mărfii puse la vânzare. Boia are însă dreptate 
când observă că ceea ce se pierde în traduceri în 
cazul lui Eminescu „chiar mai mult 
decât imaginile și ideile... /este/ rima  
și muzicalitatea, incantația de a spune cu voce 
tare...” El concluzionează (pesimist-resemnat) 
că „de fapt, poezia este intraductibilă” și că nu 
se poate face nimic: „ne-ar fi mai bine fără 
traduceri, care prezintă lumii un poet obișnuit - 
departe, foarte departe de ceea ce românii 
continuă să încerce să explice.” Optimist, ar fi 
putut spune că este nevoie de traduceri 
convingătoare!
          Desigur, văduvit în traduceri de 
muzicalitatea prozodiei, Eminescu pierde 
imens. În original, cantabilitatea este imediat 
evocatoare, ca atunci când îi citești 
pe Shakespeare cu voce tare, sau asculți muzică 
de Bach, Chopin sau Vivaldi. Nu întâmplător, 
românii au încercat, fără excepție, traduceri 
prozodice din Eminescu. Motivul este evident 
pentru un filolog clasic: ‘prozodie’, în grecește, 
înseamnă ‘cântec pe fond muzical’. Atracția 
către rimă își are rădăcinile în legătura genetică 
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dintre poezie și muzică. Limbajul uzual reflectă 
această înțelegere subliminală în expresii de 
tipul „sună bine” sau „ce frumos le zice”!    
        Sonoritatea conținutului este mult mai 
importantă decât se crede pentru oricare 
traducere prozodică. Boia deplânge lipsa 
cantabilității în traduceri, fără să înțeleagă că în 
retroversiunile prozodice făcute de români 
tocmai forțarea versului, încercarea, cu orice 
preț, ca acesta să „sune din coadă”, a dus la 
mediocrizarea conținutului! Dar dacă prozodia 
e de vină, cum se face că nenumărați poeți 
universali au fost traduși prozodic (din
engleză, franceză, germană, rusă) în română, 
fără ca prin aceasta conținutul să aibă de 
suferit? Răspunsul este simplu: au fost 
tălmăciți de scriitori și poeți performanți
în limba lor maternă, limba română. Am ajuns, 
de fapt, la veriga cea slabă din lanțul 
„intraductibilității” lui Eminescu. Explicația 
neplăcută pentru traducătorii angliști este că 
între competență lingvistică și performanță 
poetică există o diferență uriașă. Românii care 
au avut curajul să înfrunte „piatra-de-
încercare-Eminescu” traducând în engleză cu 
rimă și ritm au fost cu precădere angliști – 
Petru Grimm, Leon Levițchi, Andrei Bantaș – 
toți cu statut solid în cunoașterea limbii engleze 
și cu traduceri extensive absolut remarcabile 
din literatura engleză și americană în limba 
română. (Simpla menționare a integralei 
Shakespeare realizată de ei ne umple de 
admirație!)
       Dar...în ciuda expertizei, retroversiunile 
eminesciene făcute de acești angliști nu s-au 
ridicat la nivelul literar cerut unui poet nativ, 
nereușind să re-creeze versul eminescian ca 
poezie în limba lor secundară. Voi discuta mai 
încolo cazul traducătorilor fără pregătire 
anglistică, Dimitrie Cuclin și Corneliu M. 
Popescu. Diferența dintre competența 
lingvistică și performanța poetică este însă la 
fel de valabilă și în cazul tălmăcirilor făcute de 
englezi! Nativii care au tradus din poemele 
eminesciene aparțineau în majoritate cercurilor 
academice, dar nu erau nici ei poeți în limba 
lor, nici măcar cunoscători ai limbii române, 
folosindu-se de intermediari („negrișorii” care 
cunoașteau engleza foarte bine) și de 
dicționare!

                                         * * *  
      Doresc să vă ofer un exercițiu imaginar 
înainte de a discuta traducerile „consacrate” și 
felul în care Eminescu este promovat în lumea 
anglofonă și astăzi. Să ne închipuim că 
Eminescu nu ar fi român, ci „poetul național” al 
Scoției sau Irlandei, clasicul lor adorat.   
Versurile i-au fost puse pe muzică, le îngână 
orișicine, s-au scris mii de cărți despre el, există 
festivaluri și premii de literatură acordate în 
onoarea lui, etc., dar poetul este cvasi-
necunoscut pentru români, deși românii, 
cititori împătimiți, apreciază toți marii poeți 
romantici europeni. S-a auzit despre acest 
„Eminescu” cel mult printre universitari… 
poate! Să ne imaginăm acum că românilor li se 
oferă un prim volum cu mostre din poeziile 
acestui poet, declarat în țara sa drept „ultimul 
mare poet romantic european”. Deschidem 
cartea și dăm peste o poezie de dragoste care se 
numește … „Și dacă ramuri…”. Traducerea sună 
astfel:
    „Și dacă ramuri-n geam izbesc / Și plopii 
oscilează / E să mă facă să gândesc / Că vii la 
mine iară”/… „Și dacă stele-n lac lovesc / 
Și fundu-i luminează … „ Ș.a.m.d.
      
        Ce impresie credeți că ar face „poezia” de 
mai sus dacă ar fi într-adevăr o traducere din 
limba engleză în română? Este clar că orice 
poezie tradusă poate să ia forma unei creații la 
nivel literar sau al unui caraghioslâc! Vorbitorul 
nativ al oricărei limbi reacționează exclusiv 
prin prisma denotațiilor și conotațiilor 
cuvintelor alese în traducere. Ce să înțelegi 
despre un „geniu literar” ca Eminescu când 
citești poeme care se compară cu formulările 
hilare traduse în engleză de japonezi sau de 
chinezi pentru servicii hoteliere?
    Parodia inventată de mine pe o temă 
eminesciană ilustrează cum se poate „traduce” 
(adică trăda!) cu o crasă neînțelegere a 
conotațiilor. A fost lesne să „creez” poezie cu 
rimă în limba mea maternă, făcând versurile 
„să sune din coadă”, deși rezultatul e ridicol. 
Observați, de altfel, cât de des se pun în 
circulație la noi producții în care „glumețul” 
înlocuiește, ici și colo, un cuvânt dintr-o poezie 
clasică cu o rimă facilă și licențioasă! Aceasta 



                                                                                       J.I.

                                       Jurnal  Israelian  No.  20 – 24 Decembrie 2020                                      Pagina 12

dovedește că este mult mai ușor să rimezi în 
limba maternă decât într-o limbă secundară, în 
care disponibilitatea de vocabular și – în 
special – cea analogică (cea care leagă 
metaforic conotațiile întru poezie!) este mult 
redusă. E o realitate care a fost, de fapt, 
obstacolul major și în cazul angliștilor 
retroversioniști. Dificultatea imensă de a găsi 
rime adecvate în engleză și a le re-așeza ritmic 
poartă de departe vina pentru trădările de sens 
pe care le-au făcut toți traducătorii lui 
Eminescu. (Voi explica, mai jos, dificultățile 
speciale ale traducerii de poezie cu rimă și ritm 
în engleză).
      S-ar putea crede că românii nu au reușit 
variante performante doar pentru că engleza nu 
era limba lor maternă, dar motivul principal 
este altul: nu este suficient să fii cunoscător 
(nativ sau nu) al unei limbi pentru a scrie 
poezie prozodică bună sau pentru a face o 
traducere versificată. În ciuda zicalei, românul 
NU s-a născut poet – dar nici britanicul și nici 
americanul! Competența lingvistică nu se 
traduce automat în performanță poetică.
_______________________________
         
Note: *

         Născut în România, Adrian George 
Sahlean deține un master în filologie engleză 
și spaniolă (București, 1975) și psihanaliză 
(Boston, 1995).  Adrian Sahlean a publicat  trei 
volume de traduceri de poezie în limba engleză 
și  eseuri de traducere literară. Interpretările 
sale prozodice ale poetului „național” român 
din secolul al XIX-lea Mihai Eminescu (Anul 
UNESCO-2000-Poet-of-The-Year) i-au adus 
medalia de aur „Eminescu” și includerea în 
prestigioasa Uniune a scriitorilor români. 
Adrian George Sahlean este membru al 
‘LiterArt XXI’ (Asociația Int. A Scriitorilor și 
Artiștilor din România) din 1997 și membru al 
‘Uniunii Române a Medicilor Scriitori și 
Jurnaliști’, din 1999. A G Sahlean este co-
fondator și președinte al Global Arts (2005), o 
organizație non-profit care promovează 
literatura română, arta și muzica pentru  
publicul american.

   Lista de cumpărături a lui Michelangelo
         pentru ajutorii săi analfabeți  
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(poet din Alaska)
Lecția de dans

Fannie Akpik conduce grupul ei de dans
pe holul liceului din Utqiagvik.
Vocea ei limpede este chemarea unei rațe 
sălbatice, delicată, fragedă
ca în centrul cald al lagunei 
unde visele ies la suprafață.
Cântece au izbucnit din Quargi *,
fulgeră în întuneric,
bucata de lună mușcată,
aterizând pe vârful baghetei toboșarului.
Sub pielea de focă stau cei ce se roagă 
zvâcnind ca vântul 
ce alunecă peste glugile lor legate.
Balenierii vin acasă
chemați de vocile bătrânilor lor,
mâinile lor modelează gazonul și curăță căile 
înzăpezite, anunțând oamenii adevărați 
cu sunete care vibrează
prin tunelul dintre inimă și gât.
________________________________ 
 
  *  Quargi  este o casă comunitară semi-
subterană tradițională (sau „casă comună 
pentru bărbați, casă pentru bărbați, casă de 
dans, loc comun de adunare”  a triburilor 
Yup'ik și Inuit, din  Alaska), folosită pentru 
ocazii publice, ceremonii și ca reședință pentru 
bărbați. Qargi a fost locul în care bărbații 
și-au construit bărcile, și-au reparat 
echipamentul,    au educat băieții tineri și au 
găzduit dansuri comunitare. Aici oamenii și-au 
învățat istoria orală, cântecele și dansurile. 
Băieții și bărbații tineri au învățat să facă 

instrumente și arme în timp ce ascultau 
tradițiile strămoșilor lor. 

________________________________
 
bianca marcovici

Nu Știu cu cine te lupți

fiecare îi dă răului un nume...
poate îi atașează și un chip,
o vrăjitoare ceva...
o scorpie cu clopoței,
un turban precum o casă de melc 
răul e însa în noi
puterea de-al transforma
într-un gaz ne-toxic
ne dă vrajă și argumente!
*
chiloţi roz şi pălăria -clopot plus masca perfidă
în pas cu moda anului 2020
am băut suficient vin roşu  să mă simt bine 
şi să iert orice.
mai mult, nici un reproş nu-mi stă pe limbă,
chiar nu mă doare absolut  nimic. sunt perfectă.
mai am chiloţii roz în serverul laptopului 
ca o SCUZĂ!

                                    ** *

în spatele tabloului e foarte mult mucegai.
din când în când privesc pe fereastră
cum marea aruncă valuri sclipitoare care
nu mă orbesc.
îmi amintesc.... privite din avion,
valurile par franjuri înţepenite,
dantela de la rochia mea de mireasă.
m-aş plimba pe muchia de cuţit a valului.
muchia lucidităţii.

________________________

Ishmael Angaluuk Hope

https://poets.us20.list-manage.com/track/click?u=e329a0cb6f08842f08a05d822&id=860753f832&e=3a6091c3ab
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  "pentru Ludwig Wittgenstein” 
   de Chris Yu

       Traducere  și  adaptare  - AG

  

(1) Lumea e suma  faptelor toate,
  ceea ce înseamnă o slabă poveste despre    
                  om  și acțiunile lui:

(2) logica va împărți
         lumea, în atomi singuri, reci ca un  
                     părinte care a mințit.
 
(3) să percepi roșul din sânge înseamnă a
                            vedea.                          
        Acest caracter al întunericului mă               
                        distinge.

(4)    Așa cum vorbirea ne oferă mijloace          
                     insuficiente pentru a
              numi  situațiile noastre, a căror  
                      vină noi o purtăm
  
(5)   pentru înstrăinarea noastră de viața   
                        pe care o trăim:
                  undele sonore, mirosurile,  
                              greutatea, 
                      fața pe care o iubim ...

(6 ) Doar linia dintre noroc și rău
                 dezvăluie perspectivele amare            
                              sădite de bucurie.

(7) Cuvintele pe care mi le-ai lăsat în 
               ultima vreme să le repet
                      m-au învățat să fac din joacă 
                                                      un blestem.

  CARAS  IONUȚ- fotografie  
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Irezolvabila matematică a unei zi 
senine

Într-o problemă de geometrie rațională
arcul lui se curbă pentru o ucidere
prin aerul ceresc, de albastru impersonal
săgeata sosi 
înainte de a fi văzută sau calculată
un cerb căzu cu zgomot sec din aer 

de pe aurul altarului
femeia o luă la fugă 
cu cât mai repede 
cu atât ramâne pe loc
în sistemul de referințe
marcat de țăruși înfipți în nisip
de însuși Pitagora
sau de o firavă elevă a sa
ce încerca în zadar
să se cațere pe o
linie verticală
bine unsă cu ulei de cânepă

***
Rugi pentru un zeu egiptean

O zeu frumos fă-mi un templu !
mai luminos decât soarele
să lucească bronzul ca aurul
în lumina serilor de peste Nil
Fă-mi o caretă trasă de cai în susul râului
Știi că sunt obositul tău  fiu 
din a treia mea mamă
limba mea a gustat focul
cenușa mi-a crescut în cap, ca o piramidă
sclavele tale mi-au uns rănile cu salivă de 
șarpe
pe când tu dormeai zâmbind fericit în 
brațele zeițelor
cele mai rele minciuni au prăbușit sfinxul
prin curți trec vorbe rele și  vaci otrăvite zac 
în jurul palatului
sute de soldați se culcă flămânzi
fratricizii își ascut lănciile
evreii se pregătesc de exod

O bunule zeu construiește-mi un mormânt 
rece și sobru
dar somptuos,  să am ce lăsa istoriei care a 
trecut  

 AG
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Căderea zilelor

  Ovidiu Bufnilă

Ce să faci cu o zi? O zi e o zi ca oricare 
alta, gândi Rastolnikov coborându-se din 
nacela aerostatului vişiniu care care plutise 
pedeasupra mărilor vreme de o sută de zile. 

L-ar fi putut suna pe Milan, 
archebuzierul, să-l întrebe ce crede el despre 
trecerea zilelor. Milan gândeşte analitic, are 
simţ practic. Nu, Milan nu are răspunsul. 
Rastolnikov sorbi din cafea.

Trase perdeaua şi privi departe în zare, 
dincolo de coşurile de fum ale combinatului de 
utilaj greu. 

Departe în zare se ghicea ziua de ieri. Un 
nor plumburiu o trăgea după el, înspre 
Cercul Polar. Dar, ce grozăvie! Dintr-o da-
tă, Rastolnikov zări cum cade o zi peste altă zi. 
N-am orbu găinilor, e real, se strădui 
Rastolnikov să se convingă că totul e aievea. Păi 
cum altfel? Uite, femeia aceea blondă, care cară 
sacoşe galbene, nu era acolo, în stradă acum 
câteva minute. Nici aeroplanul care zbârnâie 
prin văzduh. Hotărât lucru, s-a produs un 
fenomen. 

Trebuie să fie opera văluritului, au şoptit 
în bărbile lor pline de cochilii, generalii 
prinţesei Walevska, îndrăgostită lulea de 
Rastolnikov.

El vălureşte realitatea şi ficţiunea 
construind istorii periculoase şi instrumentând 
periculoasele programe autoexecutabile!

Şi bătrânul împărat al oglinzilor de ape 
din Jabahab Ab Jabadah a auzit glasul 
dezmăţatelor furtuni oceanice după ce 
trecuseră deja cinci mii de ani de la 
metamorfoza văluritului, ce grozăvie.

Un astrolog s-a furişat într-o noapte 
ploioasă printre coloanele de ceaţă ale palatului 
imperial din Borobudur. S-a împiedicat în 
barba-i liliachie. Şi-a vălurit uşor mantia 
înstelată învolburând aerul cald. A tuşit uşor 
parcă nevrând să-l tulbure cumva pe bătrânul 

impară care trăgea înfrigurat cu urechea la 
palpitul universului plin de universuri în 
apropierea telescopului oficial. A dat să se 
întoarcă, speriat de gândul său nebun. Aflase că 
epocile se desfăşurau toate deodată şi că nu-şi 
urmau una alteia pentru că misteriosul vălurit 
construia ficţiuni cu o viteză uimitoare.

Noii savanţi de pe vechiul asteroid 
Kaoma Kuamani au descoperit principiul 
instantaneului acvatic bănuind prezenţa 
misteriosului vălurit din inima norilor în 
profunzimea matricelor virtuale care se 
desfăşurau toate deodată. Pe scurt, puteai fi 
oriunde, oricum, în acelaşi moment digital.

Rastolnikov zice, asta e. Scoate mătura 
din debara şi mătură uşor zilele băgându-le sub 
preşul vişiniu tras acum o secundă din nacela 
aerostatului vişiniu.
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O discuție  despre anarhism, cu    
Pierre  Rădulescu Banu (2016)

       M-am uitat pe blogul respectiv (revoluția 
anarhistă.wordpress.com)* cu mai multă luare 
aminte. Este într-adevăr un blog anarhist "pe 
bune". Nu știam că există și în România cercuri 
anarhiste. Cât mai este anarhismul de actual în 
ziua de azi? Îmi e greu să mă pronunț. Și-a avut 
în orice caz momentele lui de relevanță în 
vremea Războiului Civil din  Spania: anarhiștii 
din Catalonia au încercat să organizeze acolo un 
stat bazat pe ideologia lor, evident în opoziție 
cu comuniștii. Am găsit mai de mult un film 
(Living Utopia)***  despre momentul acela, pe 
care îl recomand:

https://www.youtube.com/watch?v=jPl_Y3Qd
b7Y&feature=emb_logo

     Merită să îl vezi, și te vei lămuri ce și cum cu 
mișcarea anarhistă, "sine ira et studio".  Pentru 
că anarhiștii au fost demonizați nu numai de 
către anticomuniști (lucru perfect explicabil), 
dar mai ales de către comuniști (iar perfect 
explicabil: și comuniștii și anarhiștii se luptau 
să obțină controlul asupra acelorași categorii 
sociale). Însă, repet, nu știu în ce măsură mai 
are anarhismul relevanță astăzi: stânga de azi e 
mai curând terenul diverselor organizații 
Podemos (Spania), Syriza (Grecia) și Occupy 
**, care desigur că au reținut destule de la 
bătrânii anarhiști, însă sunt mai curând, cred, 
un comunism dezbărat de tot soiul de lucruri 
învechite. Cum zic, e o diferența între comuniști 
și anarhiști, chiar dacă și unii și ceilalți se 
adresează muncitorilor (care muncitori în ziua 
de azi, a propos?). Acum, faptul că un blog în 
limba română se ocupă de popularizarea unor 
teme anarhiste nu este rău. Este bine să știm ce 
și cum și cu Sacco și Vanzetti, și cu ce s-a 
întâmplat  în Guatemala prin anii 50 și așa mai 
departe. Și cu cât avem la îndemână mai multe 
surse contradictorii, cu atât mai bine.

     Să trec acum la situația clasei de mijloc din 
Elveția. Pentru orice anarhist, capitalismul e o 
crimă, iar averile s-au format prin jaf 
sistematic. Îmi este greu să îi contrazic, însă aș 

vrea să discut lucrurile acestea în perspectiva 
istorică, și să țin seama de prezent. Dacă despre 
clasa de mijloc ne vom mărgini doar la 
perspectiva anarhistă (orice bogăție e un furt, 
orice bogătaș e un criminal, și atenție, nu 
numai marii bogătași ci și micii bogătași: 
industrialistul, dar și patronul unei cizmării - 
aici anarhiștii sunt paradoxal aproape de ideea 
lui Lenin, că mica proprietate produce spontan 
și în proporții de masă capitalism - paradoxal, 
pentru că Lenin, ca orice marxist, era contra lui 
Bakunin, atunci nu vom înainta prea mult. Nu 
putem discuta în 2016 doar cu ce știam în 1910. 
Nu putem să uităm că de fapt noi toți tindem să 
fim clasa de mijloc. Un profesor cu un salariu 
de căcat vrea cu tărie să se creadă clasa de 
mijloc. Un muncitor șomer speră că odată ce își 
va găsi bicicleta furată va deveni clasa de mijloc 
pentru că va putea să lipească afișe (Hoții de 
biciclete). Spune-i eroului lui De Sica, "băi, ești 
un bou, eroul este cel care ți-a furat bicicleta, 
acela e un revoluționar, tu ești orbit de 
ideologia burgheză"). Da, poate suntem toți 
orbiți de mirajul capitalist, pentru ăia mai 
săraci asta înseamnă visul să ai o bicicletă, 
pentru ăia mai de doamne ajută, visul că ți se 
mărește pensia sau salariul, sau că dai niște 
meditații și ajungi să te duci într-o excursie. 
Dar dacă ne refuzăm visul ăsta, mă întreb ce 
logică mai are să ne închipuim că vom amâna 
bătrânețea și moartea până dincolo de orice 
limita?
            Bun, cred că am epuizat pe moment 
subiectul anarhismului. După ce vezi filmul 
"Vivir la utopia", poate că mai discutăm. 
Însă linkul pe care mi l-ai trimis circulă mult 
zilele astea în România. Și este destinat nu 
celor care vor să înțeleagă ideologia anarhistă, 
sau să înțeleagă istoria.
     El este destinat să sădească ideea că "în 
Occident copiii sunt răpiți de un stat criminal", 
nu în 1910, nu în 1880, nu în 1946, ci azi, acum. 
Este legat de cazul familiei Bodnariu
din Norvegia și de Barnevent. Acest link circulă 
pentru a induce ideea că orice occidental e un 
criminal, și orice stat occidental este un stat 
criminal. 
       Împreună cu multiculturalismul, cu 
corectitudinea politică, cu minoritățile sexuale, 
cu musulmanii, cu FMI, asupra tuturor să avem 
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o perspectiva cât mai departe de adevăratele 
provocări ale prezentului. 
        Hai să închei un mesaj prea lung. Doar 
două cuvinte despre Bodnariu și Barnevent. 
Evident că se fac abuzuri și în Norvegia, și 
evident că situația copiilor Bodnariu poate fi un 
abuz. Dar de aici până la a face legătura: 
Bodnariu-Barnevent-Norvegia  = stat fascist 
finanțat de Soros și de iudeo-americani, păi e 
cam la fel cu legătura fotografii și mărturii din 
Elveția la  începutului sec XX: "clasa de mijloc 
elvețiană de azi, Elveția stat fascist, Soros, 
iudeo-americani, musulmani, homosexuali...". 
Punct și de la capăt.  Pierre

Note  pentru  anul 2020
 
*   Blogul nu mai există azi în 2020.
**   Mișcarea Occupy este o mișcare social-
politică progresistă internațională care exprimă 
opoziție față de inegalitățile sociale și 
economice și față de lipsa „democrației reale” 
din întreaga lume. Scopul său este în primul 
rând să promoveze justiția socială și economică 
și noile forme de democrație. Mișcarea a avut 
multe domenii diferite, deoarece grupurile 
locale au avut adesea interese diferite, dar 
preocupările sale principale au inclus modul în 
care corporațiile mari (și sistemul financiar 
global) controlează lumea într-un mod de care 
beneficiază în mod disproporționat  o 
minoritate, subminează democrația și provoacă 
instabilitate.

*** Living the Utopia (Vivir la Utopía), este un 
documentar TV spaniol realizat în 1997, scris și 
regizat de Juan A. Gamero, care combină 
fotografii și filmări originale din războiul civil 
spaniol cu interviuri luate în zilele noastre 
vechilor militanți. Este narațiunea de război a 
anarho-sindicaliștilor, care, desigur, o face 
extrem de controversată, deoarece fiecare 
tabără are o viziune foarte diferită asupra a 
ceea ce s-a întâmplat atunci. Mulți au 
considerat că războiul civil spaniol este   lupta 
dintre republicani și naționaliști. A fost mult 
mai complicat: diferite organizații republicane 
pretindeau fiecare că reprezintă adevărul 
exclusiv, în timp ce îi denunța pe ceilalți.    
 

         

     ♥   Au trecut numai patru ani plus o 
bucățică de proteină  indestructibilă, au 
schimbat radical lumea noastră. Anarhismul 
avea un scop declarat, un manifest… azi vedem 
conduceri haotice, lipsa de coordonare globală, 
și o goană după îmbogățire a industriilor de 
medicamente.
       Brusc am devenit vulnerabili, falimentari, 
șomeri, cu școli închise,  cultura redusă la zero,
fake news și vești apocaliptice care produc 
panică și sinucideri. Filmele SF au imaginat 
dezastre mondiale, ciocniri cu asteroizi sau 
tzunami care inundă continentele toate. Ba 
chiar și extratereștrii cu armele lor cumplite, 
erau respinși și goniți de eroi locali. Iată 
cum un virus invizibil ne arată că realul întrece 
uneori, orice imaginație.  AG  

                   

                     O provocare !

          Va rugăm să reacționați

              la această afirmație:

  NEW WORLD ORDER
The real goal of all of this is total 
control. Absolute domination of 
human beings, transformed into 
guinea pigs and slaves, violating 
sovereignty and free will.   

   Contact: gadrian40@gmail.com
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       Doi Urşi
 Omul de tip Nou. Răzbunare şi violenţă. 
 Nu se poate face literatură cu minciuni.
  O carte semnată  de Meir Shalev  - Israel 
 
 
       Dacă vom citi cartea scrisă de apreciatul 
autor Meir Shalev, mulţi vor vedea şerpi, de 
fapt vipere care au muşcat recent şi fatal un om. 
Din statistici aflăm ca şerpii atacă zeci 
de persoane pe an fără rezultate letale. 
       Va fi muşcată de un şarpe veninos, 
această nenorocire se întâmplă Netei fata 
Rutei, personaje din  romanul "Doi Urşi " 
recent lansat  de  editura israeliană  Am  Oved.
Stilul lui Shalev este inconfundabil, dar această 
carte ne poartă pe câmpiile nebuniei, ale 
extremei violenţe care cu greu îţi iese din cap.   
Se moare mereu, participăm la crime, vendete 
şi psihoză, chiar şi la răzbunare divină. Shalev 
admite că este vorba de o carte complet diferită 
de cele precedente. " La început am vrut să fie 
plăcută dar totodată înfricoşătoare, pentru 
mine este un teritoriu nou, o naraţie de alt gen, 
atmosferă şi decor". Cartea este plină de crime, 
să fie aici o încercare de a parafraza violenţa şi 
agresivitatea societăţii noastre?  Zilnic suntem 
martori a zeci de ofense, violuri, înjunghieri, jaf 
armat, accidente de drum etc, fără să mai 
numărăm ameninţările teroriste, jihadiste.
       "Roman Rusesc", prima carte a lui Meir 
Shalev discută actul răzbunării ideologice. Într-
un sat oarecare bunicul este ros de dorinţa de 
răzbunare bazată pe tensiunea dintre pionerii 
sionişti care întemeiau ferme . În loc de 
agricultură şi cultivarea paşnică a pământului 
primeau morminte în acest pământ visat. 
Shalev este atras de actul răzbunării, este un 
sentiment puternic, emoţional şi existent în 
orice om. Din fericire nu toţi îl trăim explicit 
dar sentimentul este latent înşurubat în noi. 
Caracterele lui Shalev sunt impredictibile ca şi 
autorul însuşi. Shalev intră într-o cafenea 
purtând ochelari rotunzi şi o pălărie albă, aici 
arată ca un  autor clasic. În altă ocazie îl putem 
întâlni omorând şerpi sau şoareci care se 
întâmplă să nimerească în curtea sa din Emek 
Izrael. Îi  omoară cu mâna liberă. Are o 
fotografie cu o viperă prinsă în casa sa. Şarpele 
se zbate, este încă viu, Shalev zâmbeşte calm 

spre camera de luat vederi. Este simplu să 
omori un şarpe, spune, să-l prinzi viu este mult 
mai complicat.
 
Elementele groazei

      În toate cărţile sale există violenţă, dar nu 
groază şi oroare. Shalev s-a născut în 1948, 
prima sa carte Roman Rusesc o lansează la 
vârsta de 40 de ani. Au urmat Essau, Singur în 
deşert, Fontanella şi Băiatul şi Porumbiţa. 
Timp de 7 ani nu a mai publicat nimic. Dar a 
scris memorii (Bunica şi Aspiratorul ei 
American) şi o carte de comentarii biblice: " 
Reflexii despre primele intrigi" . Despre ultima 
sa carte "Doi Urşi" autorul admite că i-a fost 
greu să o digere şi că a avut nevoie de pauze de 
odihnă între un capitol şi altul. Cartea este 
dedicată editorului sau Avraham Yavin. Cei doi 
bărbaţi sunt legaţi printr-o amiciţie afectivă. Un 
editor trebuie să fie cult, citit, experimentat, 
dotat cu o bună memorie şi o minte ascuţită ca 
un brici. Avraham de la editura "Am Oved "este 
omul potrivit cu Shalev, răspunzând la toţi 
aceşti parametrii. Yavin este un editor legendar 
în Israel. Yehoshua Kenan, Haim Beer, Shalev 
sunt permanenţii lui. Shalev adăugă: "Am Oved 
este o editură excelentă şi îmi face plăcere să 
lucrez cu cei care l-au publicat şi pe tatăl meu, 
la vremea lui".
      Viaţa lui Shalev s-a modificat în ultimii ani. 
A divorţat de prima soţie, acum trăieşte cu 
Ayelet Sade, cu 19 ani mai tânără, graficiană, 
proprietara unui studio în Ramat Hasharon. 
Shalev îi repară textele plasând o corectă 
punctuaţie ebraică. "Îi vocalizez ambalajele, 
spune Shalev, asta ştiu să fac cel mai bine ". 
Aflăm că Shalev are un hobby: florile . De peste 
10 ani colecţionează flori şi seminţe rare de flori 
sălbatice.  Din lămâile din grădina sa face 
limoncello, cam 10 litri pe an. Este un produs 
care ajută scrisului şi sufletului. Să revenim la 
cei  "Doi Urşi". Romanul este axat pe machoism 
şi răzbunare. Autorul  se alătură  bărbaţilor 
care ştiu să circule în deşert, ştiu cum se 
curtează o femeie, ei te fac să râzi, ajută un 
tovarăş , ştiu să facă foc şi chiar omoară un 
duşman când e nevoie.
     În anul care a trecut Shalev pierde doi buni 
amici, pe cardiologul Eli Landau şi Gadi Giladi 
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care trăieşte în străinătate. În timpul scrisului 
aceste evenimente îl deranjează intens. Ştie că 
erau oameni de nădejde pe care se poate conta. 
Spre diferenţă de femeile care sunt axate pe 
candoare şi încredere reciprocă. Cu bărbaţii te 
împrieteneşti mult mai greu din cauză că sunt 
competitivi şi teritoriali. Shalev doreşte un 
roman al masculinităţii. În cărţile precedente 
naratorii erau bărbaţi care depănau scene 
romantice, dar acum naratorul este o femeie 
care povesteşte despre bărbaţii din familia sa. 
Shalev: "Ea este a 7-a povestitoare în cărţile 
mele şi cea care îmi seamănă cel mai bine".
 
Bărbatul, o specie inferioară
 
Majoritatea bărbaţilor în carte nu depăşesc 
standardul Omului Nou, naratoarea, Ruta 
Tavori, ridiculizează studiile făcute în jurul 
noţiunii "sexul aplicantului".  Ea are opinii 
critice, ea nu acceptă separaţia care se face 
între sexe, cuvântul ebraic folosit este migdar 
(de la gender în engleză), el nu este legat de 
sexul persoanei ci are în rădăcina  cuvântul 
ebraic gader, adică gard, separaţie, cea care este 
folosită de religioşi în a separa cele două sexe, 
ţinând femeile deoparte, în toate împrejurările 
majore. Ruta  îşi bate joc de acest ancestral 
şovinism.  De fapt femeile din roman au o şi 
ceva masculinitate. Dar să nu generalizăm, 
Shalev atribuie importanţă  individului. Când 
descrie un anume bărbat nu îl încarcă cu toate 
păcatele bărbaţilor. Când se ocupă de o anume 
femeie, ea este atent descrisă şi căpătăm opinia 
autorului despre acest personaj. O mie de femei 
pot fi similare  şi o altă mie complet diferite. 
Ruta Tavori nu aparţine grupului numit "fete" 
dar nici " femeilor". Ea este o tânără cu 
idei  neînfricată şi independentă. Are limbajul 
liber, deschis şi autorului i-a luat timp să 
cristalizeze vocea personajului, ea trebuie să 
facă greşelile limbii curent vorbite , dar ca 
profesoară de Tanah în liceu, se exprimă ca 
atare. Chiar titlul cărţi în ebraică "Shtaym 
Dubim" este gramatical incorect, dar pentru că 
aşa apare în Biblie, este acceptat a fi 
corect.  Biblia este plină de greşeli în ebraică, 
adăugă Shalev. Şi atunci care ar fi numele 
cărţii? Doi Urşi? Două Ursoaice? Cine caută 
cuvintele Shtaym Dubim în Biblie le va găsi în 

Regii 2 - povestea profetului Elisha.  Acolo, 
copii sunt omorâţi de animale rele. Nu este clar 

de ce D-zeu ia această decizie. Elisha era pe 
drum între Iericho şi oraşul Bet-El. Ajuns la 
Bet-El copiii oraşului fac haz de chelia 
profetului strigându-i să plece din oraş. Elisha 
îi blestemă în numele D-lui. Când un profet 
blestemă D-zeu ascultă. Biblia conclude astfel: 
Doi urşi au ieşit din pădure şi au ucis 42 de 
copii. Shalev se revoltă:  "Ce se întâmplă? Cum 
poate participa D-zeu la acest măcel? Îl urăsc 
pe Elisha !"
Dar violenţa este adânc înrădăcinată în 
întâmplările Bibliei. Alt profet, Eliahu, ucide 
450 de profeţi care credeau în Baal, dar în acest 
caz violenţa religioasă este îndreptată contra 
idolatriei politice practicată de triburi deviante. 
În viaţa sa personală Eliahu nu este  un violent. 
Biblia spune că el urcă la cer într-o furtună şi 
lasă întreaga sa putere magică ca moştenire 
elevului său Elisha care din prima zi ucide pe 
cei 42 de copii care îşi bat joc de el. Apare aici o 
problemă etică, Elisha foloseşte puterile 
dobândite în scop personal şi  nu ideologic. 
Comentatorii consacraţi nu se simt comod cu 
această poveste. Ei susţin că  întâmplarea nu 
este reală şi de aici provine expresia larg 
folosită " lo dubim ve lo yaar"  adică nici urmă 
de urşi şi de pădure… nimic nu este adevărat.
Ruta Tavori, profesoara de Biblie, spune că o 
revoltă de actul de cruzime în care un animal 
omoară un copil. Ea vrea să înţeleagă ce 
semnificaţie are acest fapt. Ea discută cu D-zeu: 
"Au trecut zilele în care leii şi urşii populau 
meleagurile noastre, de ce faci cu mine aceste 
vechi trucuri? Un şarpe? ce va urma ? vei 
rostogoli peste mine stânci din cer ?" Ruta este 
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o femeie religioasă dar aceste chestiuni nu au 
nimic legat de credinţă ci se aseamănă cu 
neliniştea lui Iov care caută să înţeleagă ce se 
întâmplă. Povestea lui Elisha este crudă şi 
inutilă, se simte că femeia, profesoara de 
Tanah, percepe alt mesaj în miezul lucrurilor.
Shalev foloseşte muşcătura de şarpe ca un 
element care ne trimite înapoi la baza existenţei 
umane în această lume: "Omul preistoric este 
activ şi prezent în poveste". Soţul Rutei, Eitan şi 
bunicul ei fac o impresie proastă. Bunicul este 
un tip oribil deşi este iubit de nepoţi, care 
sesizează că este totuşi o fiinţă umană. Autorul 
îl tratează ca pe un Don Corleone al familiei, 
toţi îl iubeau pe bătrânul Vito, deşi ştiau cu ce 
crime se ocupă. Încet, cartea demonstrează 
ruperea dintre sexe, ceva la baza relaţiei bărbat-
femeie a dispărut sau s-a modificat complet. 
Lucrurile se complică în timp dar nu toţi se 
adaptează la noile norme. Şi totuşi nu vom găsi 
în carte  violuri sau abuz sexual. Dar Shalev nu 
ignoră nevoia atavica de a fi violent. Ba 
chiar  omoară cu plăcere insectele care îi 
penetrează spaţiul. Fiecare bărbat are nevoie 
din când în când să ucidă ceva, altfel vom 
înnebuni, ne explică.  Omorul provine de la 
experienţele avute în familie, spune Ruta. 
Fratele ei are fantezii eroice dar nu face nimic, 
iar soţul Rutei, care este un asasin plătit care 
execută (fără sadism) cea ce conştiinţa îi cere - 
colectarea sângeroasă a unei datorii. Apoi va 
apare bunicul, care e un psihopat. Asta se poate 
spune despre toţi bărbaţii. Chiar dacă nu eşti 
psihopat te poţi răzbuna pe un datornic, iar 
femeile merg adesea până la capăt când vor să 
lichideze pe cineva.  Shalev expune ambele 
trăsături. Ca şi Ruta are sentimente amestecate, 
uneori bărbăteşti, alteori femeieşti. Autorul 
urăşte oamenii grosolani, duri, pe de altă parte 
detestă pe cei care se scuză şi îşi pleacă capul în 
faţă presiunii sociale. Detestă orice ideologie, 
indiferent dacă este vorba de comunism, 
fascism, rasism , religie sau vegetarianism.

 Poveşti pentru copii
 
      Shalev se pune în pielea celor descrişi, 
încercând să trăiască situaţiile lor complexe. 
"M-aş răzbuna ca Eitan care comite o crimă 
sângeroasă". Ce mă reţine de la actul real este 

frica de lege, nu vreo morală. Astfel se explică 
respectul legii şi al ordinei. Când îţi dai seama 
cu ce uşurinţă poţi pierde pe cineva apropiat 
accepţi legea, poliţia, curtea de justiţie. 
Trei crime se petrec în carte, dar Shalev nu e 
capabil să le comită (el însuşi) în orice 
circumstanţă.  În contrast cu crimele, romanul 
alternează cu poveştile pe care Ruta le scrie 
fiicei sale moarte, Netei. Poveştile nu sunt rele 
de loc, editura Am Oved este supărată pe autor 
că a minat şansa de a le publica separat.

        Cărţile lui Shalev au fost traduse în 26 de 
limbi. Este văzut la acelaşi nivel cu Amos Oz, 
David Grossman şi A.B Yehoshua. Este foarte 
suspicios când discută politizarea literaturii. 
El admite că a evitat să fie un promotor politic. 
Se simte bine că nu a luat poziţie pentru vreun 
lagăr sau altul sprijinind astfel demagogia şi 
ipocrizia.  Preferă  arta  sa   şi  jurnalismul  care
îl face pentru ziarul Yediot Ahronot.   Pe când 
aflat în străinătate i se pun întrebări politice, 
răspunde succint apoi cere să se întoarcă la 
cartea în discuţie. Shalev are vederi de stânga, 
antiimperialiste, dar are şi o enormă nevoie de 
pace şi linişte. Tot el descoperă că există cineva 
care nu-i va da pace şi linişte: el însuşi . "Cu 
mine trebuie să fiu împăciuit, spune Shalev, 
personalitatea mea îmi face adesea necazuri, 
dar ea este în totală concordanţă cu integritatea 
mea internă. E greu pentru un scriitor să se 
întreţină din minciuni."  Şi pentru că ajunge la 
acest punct  Shalev recunoaşte că e greu să te 
întreţii din scris chiar dacă eşti un nume bine 
cotat. Deci scrie în ziar, săptămânal, pentru un 
supliment pecuniar. De la prima sa carte şi 
până azi, încasările autorului au scăzut cu 
70-80% . Cele două reţele de vânzare din 
Israel,  Steimatzky şi Tzomet Sfarim pot ridica 
sau distruge un scriitor. Guvernul nu 
arată compasiune pentru situaţia noastră. 
"Totul se face lent şi cu multă slăbiciune. Se ştie 
că guvernul se teme de taicuni, de companiile 
de gaz, de cei cu influenţă, dar în cazul cărţilor? 
de cine exact se tem?"
 
       Adrian Grauenfels
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Acmeistul  sau  Poetul de lemn
   Yigru  Zeltil  

În ciocolată
Auzi
Cum se gudură, cum toarce
Nodul gordian.

***

N-am nevoie de tine, femeie.
Decât dacă ești de apă.
Și adu un aragaz
Care să mă înghețe.

***

Dar am greșit
Ridicând un castel sub unghie.
Mai primesc premiul cel mare??
Ziceți da, am mai multe chipuri.

***

Aer de lemn.
Beau un ceai de lemn.
Am gânduri de lemn.
Poemul se prelinge.

***

Pădurea a crescut pe străzi.
Eu mă ascund de mine.
Presez o frunză între coperțile inimii.
Se face albă ca cerul.

***

Recolta de lacrimi de zmeură
Și cea de guri înflorite.
Unde-s?
Le-am aruncat în mare.

***

Nu mai topiți oglinda.
Îngrijiți-o ca pe voi înșivă!
Niciodată nu veți ști
Dacă sugeți lapte de la ea.

Poate că mă ascund sub căni.
Am tot dreptul!
E lumea mea
Și fac ce vreau cu ea! Dar nu știu...

***

Ce vroiam să spun
Voi putea spune doar când
Mă voi compara cu roșia
Și mustățile ei ce deschid jocul.

***

Între un lac și o mare
Am trăit dintotdeauna.
Am construit o mină de lapte
Pe această țâță de nisip.

***

Literele sunt răsturnate.
Eu i-am spus
Că există și formația asta imaginară.
Literele le-am atins.

***

Câmpia din spatele casei,
Vidul în varianta pentru copii.
Noaptea, luminile or să mă prindă
Când mă transformam în altceva.

***

Eu i-am spus să nu cumpere
Lumină de la vaci
Și cerneală de la stele.
Acum crede că în America e noapte.

***

Nu ies niciodată din casă
Fără prietenii mei de gașcă:
Bricheta sacră, scândura de lemn,
Norul pe roți și căpșuna albastră.

  

https://www.poezie.ro/index.php/author/0025976/Yigru_Zeltil
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     Despre posesii și posedați 

    O femeie evreică s-a măritat cu un bărbat 
străin care a divorțat-o, interesat numai de 
banii ei. Braha îi spunea el, dacă nu te oprești 
din  a- ți cumpără mereu toalete scumpe vom 
divorța ca să evităm să fim evacuați din casa 
asta sărăcăcioasă. În clipa în care a terminat de 
vorbit, Braha a scos o țigară și a murmurat ceva 
pe când fumul îi țâșnea prin nas și prin gură. În 
final au divorțat. Apoi el a murit. Mai încolo a 
murit și Braha. Bărbatul nu era tatăl meu și nu 
avea copii. Tatăl meu este înmormântat la 
capătul pădurii într-un cavou ales de celălalt fiu 
al său. Sub braț omul divorțat ține urna de 
bronz cu cenușa celei de-a treia soții, pentru 
eternitate. La recepția somptuoasă, de după 
înmormântare și citiri triste de kadishuri am 
sorbit vicios patru pahare de punci cu lămâie și 
gin. Când omul care nu era tatăl meu a divorțat 
de femeia care nu era mama mea, am încetat 
orice rudenie cu ei. Chestiile astea încâlcite 
sunt complicate, spune Talmudul. Nu pot 
demonstra că el a murit. Nu există un certificat 
de deces. Aceste probleme sunt complicate au 
zis cei de la Hevre Kadishe, încearcă   la 
ministerul sănătății au zis și mi-au ștampilat 
pașaportul. Numele decedaților a rămas grefat 
pe certificatul de proprietate al casei. Care nu 
este bântuită, este doar posedată de fantome. 
Când voi muri, voi ateriza repede și în picaj. Mă 
voi împrăștia aleatoric pe terenul de tenis. Să 
nu fie nicio confuzie. Morții îmi vor face 
imediat loc între ei.    AG
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Cine a fost de fapt Einstein?
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Beatrice Bernath
Dublu artist

ascult pietrele 
în coapsa generoasă a pământului 
cum se trezesc din amorțirea 
caldă a verii
născând furtuni bolborosite în alge astringente 
și nisip supărat. 
valurile aleargă 
înnebunite 
mânate de un vânt străin
rătăcit din deșert urlând într-o singură direcție 
neștiind de 
se vor sparge cu capul de stânci 
sau vor renaște din propria matcă 
într-o nouă luptă sisifică. 
palmierii și ei
dau din brațe de parcă-mi fac semn 
s.o.s. !
fă cumva să putem alerga 
să fugim din zarva asta rece
înapoi 
în încremenirea verii. 
ne-au proțăpit decor de mal 
lângă mare 
fără să ni se fi cerut părerea. 
iar norul ăla negru care-i mult prea 
aproape 
părând și el extrem de supărat 
face pe balena
dar e doar un nor sărat 
ce se va risipi
în primii stropi de ploaie noroioasă 
ce îmi vor roade mașina până la fier
și știu:
numai piatra 
și eu 
suntem staticii timpului care trece
contemplativ. 
@bb
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    Sofia Gelman 

Oameni suntem

      Am fost invitată la o petrecere virtuală – 
prin nesuferitul zoom, la ziua de naștere a unei 
prietene. Date fiind condițiile deosebite, 
trimisesem un buchet de flori prin rețeaua 
Zer4U, cu urările de rigoare, multă sănătate, 
bucurii, la mulți ani – până la 120 ! Reuniunea 
s-a petrecut într-o maximă atmosferă plăcută – 
pe cât se poate într-un cadru virtual – am aflat 
reciproc noutăți despre membri familiei 
fiecăreia dintre noi, mai cu seamă despre 
nepoți și nepoate; a sosit și momentul 
felicitărilor, pe rând, ne-am adresat sărbătoritei 
cu dorințele de a o vedea sănătoasă și în viitor. 
„Opriți-vă – spuse sărbătorita – mă bucur că v-
am văzut, dar ignorați vă rog cu desăvârșire 
faptul că este ziua mea ! Nu am de gând să 
adaog încă o cifră la vârsta pe care o am, Covid 
19 mi-a furat un an de existență, ca atare rămân 
la vârsta pe care o avusesem anul trecut pe 
vremea asta !”  

Scrisoare din Australia
Ben TODICA: Dragi prieteni…

       Vine Crăciunul și sunt foarte trist și 
dezamăgit, deznădăjuit de starea lucrurilor și a 
omenirii. Mă doare sufletul că familia mea și 
toți cei dragi care mi-au adus fericire se află în 
această situație de parcă eu sunt vinovat că au 
ajuns aici și pentru că am avut curajul și 
îndrăzneala să cred și să visez la stele, că bunul 
și frumosul vor învinge, deasemeni omenia și 
dragostea… și ca un laș mă resemnez cu faptul 
că sunt bătrân și voi muri, că nu mai e treaba 
mea, că noi ramoliții nu mai înțelegem 
vremurile și să lăsăm totul pe seama copiilor să 
le rezolve. E timpul lor!

Sunt întrebat: ce-am mai făcut? Am descoperit 
cât de singur sunt, că totul e un univers care va 
muri o dată cu mine. Și iar visez. Eram în 
întuneric, în universul fără stele. Întunericul 
strălucea în jurul unui mare nevăzut. 
„Revelează-Te, Doamne!”, L-am rugat. „Tu nu 
ești pregătit pentru intensitatea iubirii mele 
fiule”, mi-a răspuns. „Am nevoie de iubire, 
Tată. Ce poate fi mai înălțător decât 
binecuvântarea SUFLULUI Tău, Părinte ceresc. 
Fă-mă să înțeleg, Tată!” „Cadoul iubirii e 
creația, e momentul  culminant, apogeul actului 
împreunării cu ființa iubită… Când se produce, 
te crezi în ceruri. Imaginează-ți acest zenit 
multiplicat o dată, de două ori, însutit, înmiit, 
infinit. La această intensitate a bucuriei 
exprimate prin toți porii ființei tale, te 
evaporezi, devii mumie, o umbră, apoi dispari. 
Te descompui, devii iubire. Ești 80% apă, Mai 
vrei să mă vezi?” Am rămas pe gânduri. „Și 
totuși acesta e scopul călătoriei tale Ben. Mulți 
din fii/fiicele mele ajung la mine construind 
platoșe și dăruind iubire. Nu ați avut încredere-
n Epistole și ați rămas de atunci terorizați de 
frica morții.”
       Am spinarea plină de pumnale căci asta se 
cultivă azi – jupuitul. Sunt înconjurat de 
vânzători, asemenea lui Iuda și aștept 
Crăciunul. Aceiași securiști și trădători KGB-
iști din vremurile comuniste ne urmăresc și azi 
prin întreaga lume. A devenit o modă și o 
stăpânire cu sete criminală, un masochism care 
numai așa poate fi hrănit, prin vrajbă și 
instigare. Să-ți iubești țara și părinții e subiect 
și  sentiment tabu. Pe nesimțite Crăciunul 
ceaușiștilor te izbește ca o nălucă 
Shakespeariană cu gloanțe, cu brazi împodobiți 
de covizi, globulețe de toate culorile, cu țipete 
de niciunde și nici măcar nu am fost în 
România atunci… Mă trezesc căutând o funie 
de un metru, poate doi prin garaj dar dau peste 
o pereche de pantofi vechi cumpărați din 
America. Au tălpile găurite însă fețele sunt ca 
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noi din piele neagră de porc. Am și niște 
pingele noi tot negre, proaspete, aduse din 
China de soție și cred, simt că ar fi bine să 
practic pingelitul; nu că aș fi sărac sau zgârcit, 
ci de dragul practicii acestei îndemânări 
învățate de la nenea Ghiță cizmaru, care locuia 
în blocul C. El lucra noaptea cu tata în minele 
de uraniu, iar ziua repara încălțăminte ca să-și 
câștige existența. Iar eu acum ca să mă 
echilibrez. De la el am învățat atunci când mă 
trimitea tata să ne pună blacheuri la sandale, să 
ne țină mai mult și îl urmăream cu pasiune cum 
bătea cuie în pantofi. Prietenia e cel mai 
important lucru din viața unui om. Eu și azi 
după 50 de ani îi scriu celui mai drag învățător 
al meu care mi-a dăruit dragostea pentru film, 
nenea Watzi Josef: „Dumneata ai fost 
întotdeauna cinstit și drept, nu ai făcut 
discriminare între adult și copil, m-ai tratat 
mereu de la egal la egal și mi-ai dat sfatul întreg 
și potrivit la orice întrebare de copil. M-ai tratat 
cu seriozitate de ceas elvețian. Nu am să uit 
niciodată clipa în care mi-ai arătat la 
magnetofonul TESLA pe care îl aveați, că 
nivelul de înregistrare optim este la 7 și 
jumătate la butonul de volum și apoi, m-ai 
sfătuit să am grijă ca ochiul magic să nu-și 
suprapună aripioarele de fluture.” Asta se 
întâmpla prin 1964. În 1994 am terminat, cu 
diplomă și lauri Institutul de Ingineri de sunet, 
din Melbourne. Lui îi mulțumesc, așa cum îți 
mulțumesc ție dragă Vasilica pentru dragostea 
de a scrie. Am fost întotdeauna curios și mi-a 
plăcut să învăț. Vedeți ce înseamnă să dăruiți 
dragoste pentru ceva unui copil? Eu de atunci 
tot dărui și îmi descoper sufletul. Dacă nu vă 
întâlneam pe dumneavoastră, pe toti acei ce cu 
drag dăruiți, poate azi, eram doar un robot. 
Dumnezeu vă privește prin ochii mei și a celor 
care mă privesc!
Iubiți-vă ! Nu vă trădați sufletul.
Sărbători fericite!

 Cleopatra LORINȚIU
”Oraș greu e Ierusalimul”:
Lumea  poeziei  lui  Menachem M.Falek

    Poezia lui Menachem M.Falek a fost pentru 
mine, o revelație: când l-am întâlnit întâia oară, 
la Tel Aviv, și a înșirat pe masă o sumedenie
de plachete în ivrit și printre ele una, rătăcită, 
în românește, publicată la Casa Cărții de 
Știință, (!) sincer nu aveam nici o presimțire 
despre ce pepită se ascunde acolo. A trecut ceva 
vreme și am deschis cărțulia. Voci din 
camera răcoroasă. Am citit o poezie. Apoi 
am mai citit una. Am terminat cartea lăsând la 
o parte tot ce aș fi avut de făcut. Funcționara 
banală și deseori frustrată care eram, lăsa loc 
poetei din mine care se bucura de descoperire. 
Căci poezia ”se simte ”! Într-o foarte frumos 
închegată și argumentată prefață, Mihai Barbu 
ni-l descrie pe autor, traseul lui de copil evreu
bistrițean care face Alia împreună cu părinții 
lui pe când avea vreo unsprezece ani. Cum 
ajunge el la Ierusalim, face școli și se 
înamorează de orașul-cetate de piatră alburie, 
orașul-centru al lumii și frământării... de când 
lumea. Cum se îndrăgostește el pe viață de 
acest oraș și  cum devine Ierusalimul fundalul 
lumii sale poetice. Orașul ”cu fața bătrână, 
cu riduri peste riduri, cu cărări și case care 
au încărunțit.”
     Adevărul este că M.M Falek are capacitatea 
de a ne arăta o lume a lui, o lume poetică. Nu 
prea e nimic ”în plus” în ceea ce scrie. Convinge 
fără risipă de mijloace dar convinge imediat : 
”Zilele nevinovăției / Fug una după 
alta/Copilărie solară/Pe care nu știi să o 
prețuiești./Și în zilele cărunte/Pline de 
amintiri/Vrei numai să revii/ În trecut./Dar 
picioarele refuză/Să mai fugi/Înainte./Nu ai 
altăalegere,/Și poate bucuria/Va fi la
următoarea ta întâlnire cu un doctor/Ce-ți va 
elibera  rețeta cea  nouă./ Îngrijorarea  că
ai o durere.” ( etc..) E o poezie a unui timp al 
vieții, a unei vârste conștientizate, fapt de 
natură să transforme în semn și sens de preț, 
orice amănunt, orice imagine, totul. Există o 
pudoare a tragismului existențial (în fapt, 
traklian) în aceste versuri și cred că tocmai asta 
”răpune” emoțional cititorul. Firescul 
comunicării. Unele poeme par a fi jurnal 
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(jurnal de spital), de alfel abundă imaginile, 
reperele medicale, săli de operație, 
anestezii,cauterizări dar totul se salvează în 
puritate lirică atunci când cade câte o întrebare 
ca un semnal muzical: ”Oare  venit-a 
ora?//Poate în teritoriul înzăpezit/Îl va lăsa 
pe cel/Ce nu mai poate ajuta tribul /Drumul 
spre zero absolut/Și chiar sub el.”
      Aprehensiunea persecutoare cum poate ar fi 
spus Maurice Blanchot, e prezentă, e obsesivă. 
Dar cu câtă eleganță și pudoare!”În cărțile 
vechi /Mai sunt versete ce spun/”nu uita de 
bătrâni”./Dar am uitat de mult unde se 
află/Acele versete.” Într-adevăr autenticitatea e 
calitatea dintâi a acestei poezii despre viața 
de toate zilele, ritualurile ei, despre familie 
și copii, despre amintiri.”Să vorbească 
cu morții  știa./ Fiecare adresă, fiecare nume./ 
Pași în crescendo./Se apropia de lespedea din 
marmură sa gri/ Și fața i se lumina/ să 
vorbească cu morții lui îi
plăcea.” 
        Cred că poetul ar fi surprins să afle câte 
afinități există între lumea poeziei lui și a unor 
poeți de seamă din România precum Florin 
Mugur, AdrianPopescu sau Ileana Mălăncioiu!    
       ”Acolo, în ulițele strâmte/La trecerea 
încurcată dintre casa unuia și a altuia/Reușea 
să treacă repede./Știa să îndepărteze 
frunzele veștede/Cu o creangă adunată de 
pe pământ. La casele celor iubiți,
ultima lor casă/Ultima privire./ Și la 
sfârșit despărțirea/Pe încă nu știu câte zile./ 
Până când va ajunge în oraș ,în cartierul 
fără vise./Până la monologul viitor.”
     Menachem Falek scrie în ebraică și 
în română, ceva din modul sentențios al scrierii 
într-o limbă sintetică cum este ebraica se 
transmite în caracterul sentențios al unor 
spuneri.
      ”Pe străzile negre/Se învârt caractere 
întunecate.” scrie el într-un poem amplu 
Tranziții, un poem social-politic-istoric cum 
vreți să-i spunem, un poem despre țara în 
care trăiește și furtunile ei.”Împotriva tăcerii 
” este un alt poem din această zonă 
a responsabilizării ca cetățea. Faptul că poetul 
trăiește în filozofie și adesea în existențialism, 
nu înseamnă că nu e atent și prezent. Așa cum 
își iubește cu disperare locul în care trăiește     

      ”Asta-i partea de pământ/Pe care o 
sfințești/În amintirea liniștii/Predării/Ca să 
mai viețuias-că/Încă vreo câțiva ani de 
minute/ Și când vor ajunge/La porțile 
cerului/Vor privi cu ochii aburiți pentru /că nu 
vor înțelege întrebările /Îngerilor/Pentru că 
au uitat înțelesul cuvintelor/al virgulelor /și 
al punctelor.: ”Da, un poet care-și pune, 
câteodată, inima lui la încercare.”

Tel Aviv, 21 martie 2020

              Baruch Elron - acuarela
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     Liviu Antonesei in revista   
TIMPUL
Lecturi pandemice: Întoarcerea 
lui Marius Ghica

     
Marius Ghica este unul dintre cei mai 
substanțiali eseiști, critici și teoreticieni literari 
ai generației mele, înzestrat cu o curiozitate și o 
mobilitate intelectuale peste normă și o 
pasiunne a explorării de nimic oprită. Marius a 
fost printre cei puțini care au înțeles că, în 
înțelegerea și intrepretarea literaturii, nu sînt 
suficiente instrumentele filologice. Pînă acum 
zece ani, cînd a apărut o pauză pe care nu mi-o 
puteam explica prin nimic, nici măcar prin 
adăugărea unor asociate, precum semiotica, 
poetica și poietica. Ci este necesar apelul la 
filosofia limbii și la filosofie în general. Și a 
pocedat în consecință. De la Facerea 
poemului din 1985, amplă exegeză care însoțea 
traducerea integrală a poeziei lui Valery, 
realizată de Doinaș, și pînă la volumul din 
2008, Geneza operei literare,  Marius Ghica a 
publicat zece volume de autor și încă pe atîtea 
volume traduse și ediții îngrijite. Derrida sau a 

gîndi  altfel, din 2010, este o reeditare revăzută 
a cărții bilingve din 2000. Fie și din evocarea 
acestor titluri, este limpede că Marius nu a ales 
calea ușoară, subiectele abordate de el au fost 
cu adevărat dificile și complicate. Și după o 
activitate atît de intensă, de mai bine de 
douăzeci de ani, vine o tăcere absolută de un 
deceniu. Nu știam motivul, nu răspundea nici 
la mailuri, de-abia acum vreun an, am aflat de 
la un prieten comun drama, tragedia prin care a 
trecut. Cînd, dintr-un accident în care sînt 
implicate două mașini aproape pline, te trezești 
singurul supraviețuitor, de bună seamă că nu-ți 
mai arde nici de arte, nici de exegeză, nici de 
nimic, măcar o bucată de vreme. Marius a 
revenit după zece ani, cu o carte și o expoziție 
de pictură,  pentru că în lunga sa tăcere a 
descoperit farmeul tăcut al plasticii.
Cosmopolis. Eseuri și tălmăciri despre noi și 
viața în Cetate  (Editura Aius, Craiova, 2020) 
este și nu este o reeditare a volumului cu același 
titlu din , dar o carte vie peste care nu se văd 
cele două decenii care au trecut. Poate și pentru 
că nu este o construcție unitară, ci un veritabil 
puzzle tematic și ca manieră de redactare. Mi-
ar fi plăcut s-o citesc la vremea conceperii sale, 
dar sînt bucuros că am citit-o atît de repede și 
pasionat și după aîta vreme… Cred că e o bună 
reîntoarcere a acestui autor atît de intersant. 
Aproape din oricare secvență s-ar putea porni 
la drum pentru o carte nouă. Aș fi bucuros ca 
măcar o parte dintre ele să aibă acest destin. 
Știu eu? Monografii Valery sau Derrida, o carte 
despre Europa noastră…
Cum spuneam, în ultima vreme, Marius Ghica a 
descoperit pictura. În octombrie, a avut 
vernisajul expoziției Cocoșii, cuprinzînd peste 
60 de lucrări, ulei pe pînză și tehnică mixtă, 
toate portrete de cocoși. Cu prilejul 
vernisajului, a fost lansat și volumul recent 
apărut. De ce cocoși? Din foarte multe motive; 
o parte le veți putea afla din acest scurt film 
de  la vernisaj și lansare, în care, pe lîngă 
Marius, veți recunoaște și un prieten comun, un 
poet pe care îl regăsiți uneori și la Cercul 
Poeților Apăruți… Bineînțeles că despre Nicolae 
Coande este vorba! În noiembrie, evenimentele 
au fost realizate și la Calafat. Coloristica 
tablourilor mă trimite cumva spre Chagall, 
Rousseau Vameșul și Țuculescu, dar nu de 
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influențe vorbsc, ci despre un aer de familie, o 
famile extinsă, cu membri foarte diferiți, de 
altfel!

     _________________________

Despre Cecilia Payne 
  „De la moartea sa din 1979, femeia care a 
descoperit din ce este făcut universul nu a 
primit o placă memorială. Necrologiile ei din 
ziare nu menționează cea mai mare descoperire 
a ei. […] Fiecare elev de liceu știe că Isaac 
Newton a descoperit gravitația, că Charles 

Darwin a descoperit evoluția și că Albert 
Einstein a descoperit relativitatea timpului. Dar 
când vine vorba de compoziția universului 
nostru, manualele spun pur și simplu că cel mai 
abundent atom din univers este hidrogenul. 
Și nimeni nu se întreabă niciodată de unde știm  

_________________________

     Numai în Israel e posibil
Un tovarăș de idei scrie redacției :

     Fiul meu Amichai  i-a oferit inelul de 
căsătorie  logodnicei sale Neta Dagan
într-o pajiște frumoasă sub un cer înstelat
 Iată ce mi-au relatat:
"Deodată din pădure au apărut doi soldați 
purtând aparate stranii.
- Noi suntem din ZAHAL (armata Israelului)
 și ne antrenăm cu aparate de vedere  bazate 
pe imagini termice.  Am văzut ca oferiti un inel 
logodnicei și ne-am gândit să vă oferim pozele 
luate ca să aveți o amintire a acestei fericite 
ocazii".
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Alexandru CETĂȚEANU (CANADA) 

               DIVA  VIRGINIA  ZEANI 
                   la 95 de ani spre 105!

     În anul 1925, pe 21 octombrie, se năştea în 
comuna Solovăstru (la 7 km de Reghin)  o fetiţă 
care a fost botezată... Virginia. Oare bănuia 
cineva că acea fetiţă de la țară va deveni cea mai 
mare și cea mai frumoasă soprană a Planetei? 
Aşa a fost să fie, şi pentru România, este o 
mândrie naţională, așa cum a fost și este Emma 
Albani (1847-1930) pentru Québec (considerată 
„fleur nationale”). Mă consider un mare 
norocos că, acum vreo 20 de ani, am avut şansa 
să cunosc aşa personalitate de talie mondială şi 
chiar să ne împrietenim. Anul acesta, pandemia 
m-a împiedicat să mai merg în Florida la 
căldură şi la prietenii mei dragi – Virginia 
Zeani, Netuța Matasa, Ted Herrmann (dentist 
foarte cunoscut şi apreciat în Miami) și la 
Costel Răuță (om de știință la NASA 
și...condamnat la moarte în RSR), care  m-a 
invitat să locuiesc la el acasă, în Hallandale, pe 
malul lacului ce comunică spre Ocean. Dragul 
meu prieten Costel a plecat spre Eternitate pe 
12 iunie 2020.  Ce rău îmi pare că nu l-am mai 
revăzut! Am dezbătut împreună subiecte  foarte 
interesante  mulți ani, față în față, ultima oară 
în 2019 şi prin el şi cu generalul Mihai Pacepa.  
Dumnezeu să-l ţină printre arhanghelii sau 
serafimii Lui!  Am pierdut ocazia să o vizitez şi 
anul acesta pe draga mea prietenă Virginia, dar 
am vorbit la telefon de mai multe ori şi, 
bineînţeles, am sunat-o să-i spun cele cuvenite 

pe 21 octombrie. Iată cum s-a desfăşurat 
discuţia: 

- La mulţi ani şi sănătate, de la Alex din 
Montreal, scumpă prietenă!

- Alex..., mă bucur să te aud. Dar de unde 
ştii că-i ziua mea?

      -     Vorbeşte lumea...am glumit eu. La mulţi 
ani, Virginia! Te îmbrăţişez cu drag, de aici, de 
la Montreal!
      -      Nouăzeci şi cinci de ani...frumoşi!
      -      Exact! 95 de ani pentru bucuria 
Planetei...
       -     Da, dragul meu, dragul meu...a fost o 
viaţă foarte interesantă, plină de studiu, plină 
de amor pentru Operă şi trebuie să spun că eu 
mi-am iubit publicul şi...am fost foarte 
mulţumită şi fericită. Acuma pot să şi mor 
liniştită...
        -     Să nu te gândeşti, să nici nu te 
gândeşti la aşa ceva...
        -      Nuuu, nu mă gândesc. Mă gândesc să 
ajung la 105...
        -      Exact...
        -      De la 95, e numai un pas până la 105... 
(şi a izbucnit în râs)
         -     Absolut. Absolut! Abia aştept să ajung 
în Florida să te văd, abia aştept...
         -     Bravo! Mi-ar face mare bucurie.
         -     Mi-e tare dor, mi-e tare dor să te 
văd...
      -        Şi mie, mi-ar face o plăcere imensă... 
români scumpi ca voi (s-a referit şi la Netuţa 
Matasa, pentru că  am fost de multe ori 
împreună să o vizităm) sunt greu de găsit!
      -        Îţi doresc în continuare o seară 
plăcută şi... ţinem legătura.
       -       Sigur dragul meu, sigur că da. Noapte 
bună, somn uşor şi... vise plăcute!
        -      Mulţumesc Virginica! La fel! Te 
îmbrăţişez!
         -     La revedere!
         -     La revedere!
     Ce prietena scumpă – şi câtă modestie la un 
asemenea om faimos! Virginia Zeani este o 
mare personalitate, o legendă vie, cunoscută de 
o planetă întreagă, în ciuda încercărilor mass-
mediei oficiale (fake mass-media – cum bine o 
numeşte preşedintele Donald Trump) şi a unor 
„muzicologi renumiţi” de a fi făcută uitată! Cum 
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adică, o româncă să fie mai valoroasă și un 
model demn de urmat pentru noile talente, 
mult mai bun decât cel al Mariei Callas? Hai să 
o „îngropăm”! Cu certitudine... și plecată spre 
alte lumi după 105 ani (cum îi dorim din suflet) 
va rămâne nemuritoare. DIXIT!

     Cu puțin timp în urmă, cunoscutul designer 
montrealez Marc Marinescu-Constantin m-a 
sunat să-mi spună o ciudăţenie, pe care mi-a 
venit greu să o cred. Se afla într-un anticariat, 
unde răsfoia o carte „de 5 kilograme” numită 
OPÉRA – Compositeurs - Œuvres – 
Interprètes (tradusă din germană în franceză) 
şi nu găsea niciun cuvânt, bun sau rău, despre 
Virginia Zeani. L-am rugat să cumpere cartea şi 
acum, când scriu aceste rânduri, o am în faţa 
ochilor. Este grea ca un ceaslov, cântărind 
3,655 kg (să fiu precis) și a fost publicată în 
anul 2000 în condiţii grafice excepţionale, jos 
pălăria!  Volumul a fost coordonat de un 
muzicolog maghiar, profesor la Liszt Academy, 
şef de catedră şi autor al mai multor cărţi, pe 
nume Andràs Batta. Se găsesc în carte peste 
2500 de nume de interpreți, compozitori, 
dirijori etc. Le prezint pe cele românești:  
Mezzosoprana Livia Budai – Batky (mai puțin 
româncă), soprana Ileana Cortubaș (!) şi la altă 
pagină  Ileana Cotrubaș (cum se scrie corect), 
soprana Angela Gheorghiu (de trei ori), Andrei 
Șerban, Pop Marian (bariton), Corneliu Murgu, 
soprana Elena Moșuc, George Enescu, Daniel 
Paul, Cristian Badea... dar nu este scris absolut 
nimic despre Virginia Zeani. Greu de crezut.  
Mai este  prezent în carte şi baritonul Nicola 
Rossi Lemini (corect este Lemeni) soţul 
celebrei noastre compatrioate, dar... repet – 
nimic despre cea mai distinsă și fermecătoare 
soprană din toate timpurile (fapt pe care 
nimeni  nu-l poate contesta ), care a cântat pe 
toate marile scene ale lumii în 69 (!) de roluri, 
iar în Traviata (Violetta) de peste 640 (!) de 
ori, record mondial absolut.  Oare chiar s-a 
uitat că în Italia, țara muzicii,  era numită 
“L’Asolluta” și că a umplut sălile spectacolelor 
de operă 32 de ani?  Devenise atât de renumită, 
încât tatăl lui Pavarotti a rugat-o  să-i ajute 
băiatul, talentat dar „timid, ghinionist și 
frustrat”. Se știe că după ce l-a luat să cânte cu 
ea, abia atunci Luciano Pavarotti a devenit 

cunoscut și a luat avânt spre gloria mondială, 
de care se bucură și astăzi. 

În anul 2006, cu ocazia evenimenteler 
muzicale de la Sibiu dedicate Virginiei Zeani, 
renumitul Andrea Bocelli a transmis iubitorilor 
de operă din toată lumea un clip, în care, 
acompaniidu-se  la pian,  i-a mulțumit artistic 
Maestrei, pentru lecțiile (master class) din 1993 
de la Torino, pentru „curajul și entuziasmul” pe 
care i l-a transmis. A declarat că îi este atât de 
recunoscător și a fost atât de impresionat de 
marea  noastră româncă, încât i-a pus fiicei lui 
numele... Virginia. 

      Dacă în privinţa vocii, se susţine că Maria 
Callas ar fi fost mai dotată decât Virginia Zeani 
(fapt care mie, după urechea mea muzicală, nu 
mi se pare adevărat - și mai sunt mulți ca 
mine... ), în privinţa frumuseţii și a prezenței 
scenice, repet, nu există contestatari. Să nu 
uităm că din 1955, când a debutat la Opera din 
Roma, special pentru ea, diva absolută, s-au 
montat două spectacole importante, anume 
Alzira de Verdi și Othello de Rosini, niciodată 
montate în secolul al XX-lea până atunci. Se 
știe că tot anume pentru Virginia Zeani 
compozitorul Francisa Poulenc a creat o operă, 
fapt care nu mai necesită niciun comentariu. 
Soprana româncă a urcat pe marile scene ale 
lumii de la Metropolitan House din New York 
la Teatrul Balșoi din Moscova, de la Covent 
Garden din Londra la Opera din Berlin și la 
Teatro alla Scala din Milano. După un spectacol 
cu Traviata în Anglia, “The Manchester 
Guardian” comenta sub impresia copleșitoare a 
succesului pe care l-a repurtat Virginia Zeani: 
„Cântă precum Melba, joacă precum Sarah 
Bernhardt.” Nu este deloc întâmplător faptul că 
în 2011 Regele Mihai I al României i-a acordat 
Decorația Regală “NIHIL SINE DEO”. Atunci, 
inegalabilul critic muzical Costin Popa, care și-a 
dedicat viața detectării și consemnării în 
articole de presă a valorilor artei vocale 
românești afirmate în lumea largă, a scris 
cronica intitulată Virginia Zeani, fermecătoare 
alura hollywoodiană, unde amintește emoția 
cu care în 1965 o ascultase pe Virginia Zeani 
interpretând la Opera Română din București 
rolul Violetei din Traviata. Atunci el s-a  decis 
să nu mai asculte această operă mulți, mulți 
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ani, ca să nu altereze impresia de neșters pe 
care i-a lăsat-o soprana. Iată cum apare în 
volumul Opera divina (Editura Pegasus Press, 
2012 București) la p. 87-88 emoția lui neuitată 
de 46 de ani:”După ce look-ul imperial al divei, 
ținuta, eleganța gestului m-au impresionat 
profund, șocul auditiv a fost la fel de puternic. 
Un timbru fascinant, consistent colorat, cu 
armonice bogate, o înzestra pe eroină cu 
nemaiîntâlnită senzualitate expresivă.”. La 
reuniunea internațională a Cenaclului “Destine 
Literare” din octombrie 2020, când 
participanții au ascultat dialogul meu de 
felicitare aniversară cu diva prietenă, 
universitara Anca Sîrghie i-a semnalat la 
telefon această cronică muzicală necunoscută ei 
și i-a arătat volumul menționat mai sus cu 
fotografiile pe care Virginia le făcuse la 
București în mai 2011, stârnindu-i o reală 
emoție cu o asemenea amintire. Noi toți cei 
vreo 50 de participanți la reuniune am trăit o 
imensă încântare să-i auzim divei  de 95 de ani, 
cuvintele de mulțumire. 

       Iar în privinţa calităţilor morale şi 
a  aportului pe care l-a adus pentru opera 
mondială (24 de ani a fost - începând din 1991, 
profesoară de canto- Distinguished Professor-  
la faimoasa Jacobs School of Music de la 
Indiana University din Bloomington /SUA și a 
ținut master classes până  nu demult - cu 
tenorul Romeo Saleno în 2016, de exemplu), 
este departe -  nu se poate asemăna regretata 
Maria Callas (2 dec.1923-16 sept. 1977 - 53 de 
ani!), cu Virginia Zeani. Nici dacă ar fi trăit mai 
mult, nu cred că ar fi realizat mai multe în 
viață…dar nu este deloc sigur; Maria Callas era 
capricioasă și instabilă, iar vocea începuse să-i 
facă figuri. 

      De ce afirm aceasta?  În avionul de la 
Beijing la Montreal, în noiembrie 2018, s-a 
întâmplat să văd un alt film despre marea Divă 
grecoaică-americană, realizat de actorul şi 
regizorul Tom Volf, lansat cu aproape un an 
înainte în Franța; se numeşte Maria By Callas. 
Nu m-a impresionat filmul şi nici bine 
cunoscuta viaţă aventuroasă, cam ciudată, a 
cântăreţei. Totuşi, cu o publicitate eficientă, 
filmul acesta a adus producătorului un venit 
brut de peste un milion de dolari.  I-am povestit 

Divei Virginia Zeani despre film şi nu voi uita 
niciodată răspunsul ei: „Alex, fiecare cu norocul 
lui. Nu a existat și nu există invidie între noi. 
Eu am 93 de ani și Maria a murit la 53 de ani.     
Am cunoscut-o bine, dar nu am fost 
prietene…”. Bine a zis – i-am dat perfectă 
dreptate prietenei mele. Nimeni nu s-a 
învrednicit până în prezent să realizeze un film 
cu viața uluitoare ca strălucire și rodnicie a 
Virginiei Zeani. Dar niciodată nu este prea 
târziu…

     Știind că vorbesc des la telefon cu Virginia  
Zeani, redactorul-şef al revistei „Destine 
Literare”, doamna Dana Opriță, mi-a trimis un 
fragment din articolul pe care i l-a cerut 
muzicologului Adriana Rogovschi. S-a gândit 
că, auzind aceste cuvinte, distinsa noastră 
compatrioată se va bucura să știe că nu este 
uitată. Era vorba despre rândurile în care se 
relata convorbirea cu doamna Anda Louise 
Bogza, prim soprană a Operei de Stat din 
Praga, episod detaliat în revista “Destine 
Literare“, numărul din noiembrie 2020 
(www.destine-literare.com):

........... „În urmă cu ceva timp vorbeam la 
telefon cu doamna Anda Louise Bogza, prim 
soprana a Operei de Stat din Praga. Domnia 
sa și-a amintit de participarea la una dintre 
edițiile importantului festival Maggio Muzicale 
Fiorentino: fusese invitată să susțină rolul 
TOSCA din opera cu același nume de Giacomo 
Puccini și, sosind la prima repetiție, a fost 
întâmpinată de ansamblul din Florența și 
maestrul Zubin Mehta, numit încă din 1985 
dirijor principal al strălucitoarei manifestări. 
Pe dată cei doi, solistă și dirijor, și-au 
împărtășit impresiile legate de compatrioata 
Andei: soprana VIRGINIA ZEANI, cea care a 
interpretat rolul Toscăi pe toate meridianele 
lumii. Cu tonu-i curtenitor bine știut, maestrul 
Mehta și-a amintit de vocea acestei cântărețe 
desăvârșite, dar și de ochii ei ca două 
smaralde. Bineînțeles că Anda și-a exprimat 
întreaga sa admirație pentru această 
muziciană elevată în spirit și voce.

 

about:blank
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Petruț Călinescu este fotograf independent, reprezentat de agenția britanică Panos Pictures și 
co-fondator al Centrului de Fotografie Documentară. A studiat jurnalism și a lucrat o bună 
perioada că fotojurnalist pentru principalele cotidiane din România anilor 2000. Pentru el 
fotografia este biletul de intrare în lumile care îi stârnesc curiozitatea. Printre proiectele cele mai 
recente se numără The Black Sea, Mândrie și Beton și Periferia B. Mai multe dintre imaginile lui 
pot fi văzute la : www.petruț-călinescu.com

http://www.panos.co.uk/
http://www.cdfd.ro/
file:///C:/Users/Adrian/Desktop/High%20quality%20Jurnal-%20Isr/Petrut%20calinescu/www.petrut-calinescu.com
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75 de ani de la procesul din Nürnberg 

      La 20 noiembrie 1945 a început procesul de 
la Nürnberg, primul proces în care persoane, 
nu țări, au fost judecate pentru crime de război. 
Procesul a fost condus de judecătorul american 
Robert Jackson, de la Curtea Supremă a SUA, și 
judecătorul britanic Sir Hartley Shawcross, iar 
pe banca acuzării se aflau 22 de demnitari 
naziști de rang înalt. Deoarece Hitler și Joseph 
Goebbels s-au sinucis, dintre conducătorii 
supremi ai Germanei naziste în fața 
tribunalului s-a aflat Hermann Göring, al doilea 
om al Reichului. Condamnat la moarte, înainte 
de a fi executat s-a sinucis și el. Cei 22 de 
acuzați reprezentau eșalonul superior al puterii 
naziste, inclusiv trei generali care au condus 
războiul – Alfred Jodl, Karl Dönitz și Wilhelm 
Keitel. Patru dintre acuzați – Keitel, Jodl și 
Ribbentrop, fostul ministru de externe, și 
Göring – au fost condamnați la moarte, restul a 
primit condamnări de la închisoare pe viață 
până la 10 ani. Adolf Eichmann, unul dintre 
organizatorii Holocaustului, a reușit să fugă, 
dar mai târziu a fost capturat de agenți 
israelieni, judecat la Ierusalim și executat. Deși 
acesta nu a fost procesul Holocaustului, pentru 
prima dată o mare parte a publicului din 
întreaga lume a aflat despre atrocitățile comise 
împotriva evreilor. În aprilie 1946 a fost audiat 
ca martor Rudolf Höss, fostul comandant al 
lagărului de la Auschwitz. Ziariștii care s-au 
aflat la proces au relatat că acesta a explicat cu 
sânge rece, cum a ales să folosească Zyklon B, 

deoarece nu credea că monoxidul ar fi destul de 
eficient pentru a omorî un număr mare de 
persoane. Un șoc similar a produs și 
mărturia lui Otto Ohlendorf, comandantul 
Eisatzgruppen D, grup paramilitar care 
organiza și finaliza execuțiile în masă. El a 
recunoscut că între 1941-42, în campania din 
Ucraina, a omorât 90.000 de evrei, inclusiv 
copii și un număr mare de comisari sovietici.    
Deși la Nürnberg cei doi au apărut ca martori, 
mai târziu au fost judecați și executați. Au 
existat și critici ai procesului, dar opinia publică 
mondială, mai ales cei ce au suferit de pe urma 
atrocităților celui de-al Doilea Război Mondial, 
au considerat că s-a făcut dreptate. În acest fel 
trebuie apreciat și astăzi, după 75 de ani, 
procesul de la Nürnberg. (E.G.)

                                  ***

Apel comun al președinților 
Israelului, Austriei și Germaniei 
pentru combaterea urii 

     Într-o înregistrare video comună, realizată la 
comemorarea „Nopții de Cristal” și difuzată pe 
social media, președintele Israelului, Reuven 
Rivlin, președintele Austriei, Alexander Van der 
Bellen, și președintele Germaniei, Frank-
Walter Steinmeyer, au lansat un apel pentru a 
combate ura sub toate formele, a informat „The 
Times of Israel“. „Au trecut 82 de ani de la 
Noaptea de Cristal și umbrele întunecate ale 
trecutului nu au dispărut de pe străzile noastre. 
Ne vom uni împotriva urii. Ne vom ridica 
împotriva rasismului, antisemitismului. Ne 
vom opune împreună la Viena, la Ierusalim și la 
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Berlin. Niciodată să nu se mai repete înseamnă 
niciodată. Să fie lumină”, au rostit, pe rând, 
fiecare dintre cei trei președinți. Mesajul 
comun a fost lansat cu prilejul unui eveniment 
global de marcare a 82 de ani de la „Noaptea de 
Cristal”, desfășurat la reședința de la Ierusalim 
a președintelui Israelului. În luna ianuarie a.c., 
cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la eliberarea 
lagărului de exterminare de la Auschwitz, de 
Ziua Internațională a Holocaustului, șefi de stat 
și de guvern din peste o sută de țări au 
participat la o comemorare organizată la 
Ierusalim, în cadrul căreia cu toții s-au 
pronunțat împotriva discursului de ură, a 
xenofobiei, antisemitismului și s-au angajat să 
ia măsuri în țările lor pentru stârpirea acestui 
flagel. Din partea României a participat 
președintele Klaus Iohannis, însoțit de 
deputatul Silviu Vexler, Înalt Reprezentat 
al Parlamentului pentru combaterea 
antisemitismului. (E.G.)

                                          ***

    Răzvan Voncu 
despre scriitorii 
evrei din cultura 
română
          La Editura Hasefer a 
apărut recent lucrarea 
„Scriitori evrei în 
cultura română”, de 
Răzvan Voncu, conferențiar 
universitar doctor la 
Facultatea de Litere a 
Universității din București. Intenția autorului 
nu a fost să realizeze o istorie a evreimii literare 
românești, întrucât a considerat că, în peisajul 
istoriei și al criticii literare, încă lipsesc unele 
instrumente de cercetare a istoriei 
intelectualității evreiești din România. Lucrarea 
nu se constituie nici într-un dicționar literar ori 
într-o culegere de analize critice. Autorul 
propune o sinteză care acoperă perioada 
aproximativă a ultimilor o sută de ani de 
prezență a evreilor în scrisul românesc. 
Argumentul valorii operei, decisiv în includerea 
autorilor evrei în acest volum, permite 
extinderea perspectivei asumate de prezenta 

sinteză, de la una literară la una culturală. 
Astfel, lucrarea este structurată în patru părți: 
(1) poeți, prozatori, dramaturgi, memorialiști; 
(2) savanți, ebraiști, critici, eseiști; (3) memoria 
scrisă a Holocaustului; (4) traducători, ziariști, 
editori. În prima parte întâlnim nume ca Felix 
Aderca, Mihail Sebastian, Benjamin 
Fundoianu, A.L. Zissu, Radu Cosașu, Emil 
Nicolae. Pledoaria în favoarea unei perspective 
culturale a cărții justifică prezența, în acest 
capitol, a unor personalități ca Dan Mizhrahy, 
Alexander Hausvater, Andrei Cornea, Octavian 
Sava, consacrați în domenii precum muzică, 
regie, filosofie, respectiv scenaristică, și cărora 
le sunt analizate memoriile, respectiv volumele 
de beletristică. De asemenea, criticul literar își 
susține convingerea conform căreia „cea mai 
bună literatură română care se scrie în afara 
granițelor României se scrie în Israel”. El 
argumentează că aici se întrunesc condițiile 
necesare alcătuirii unei literaturi (altfel, ar 
rămâne un fenomen izolat, așa cum se întâmplă 
în cazul altor scriitori români din Diaspora): 
acoperirea tuturor genurilor literare, un număr 
însemnat de scriitori buni și foarte buni, 
existența unor instituții și a unei vieți literare. 
De aceea, un loc de prim rang în această carte îl 
ocupă scriitorii israelieni de limbă română, ca I. 
Schechter, Carol Feldman, Riri Sylvia Manor, 
Harry Bar-Shalom, Madeleine Davidsohn, 
Shaul Carmel ș.a. În a doua categorie se înscriu 
personalități ca Ovid S. Crohmălniceanu, Paul 
Cornea, Ștefan Cazimir, Solomon Marcus, 
Andrei Oișteanu, Carol Iancu, Lucian-Zeev 
Herșcovici. La acesta din urmă se face referire 
în calitate de traducător al lucrării „Palmierul 
Deborei”, a cabalistului Moise Cordovero, căci 
„și traducerile fac parte din literatură”. În 
partea a treia sunt privilegiate mărturiile 
evreilor români despre Holocaust. Sunt 
semnalate și valorizate lucrările memorialistice 
ale supraviețuitorilor Liviu Beris, Sonia Palty, 
Alexandru Marton, Aly Steinmetz, Rózsa 
Ágnes, Peter Herzog, mărturii precedate de 
evenimentul literar al publicării celor două 
volume de „Memorii & jurnale” semnatede 
Wilhelm Filderman, luptător pentru drepturile 
evreilor români cu mult înainte de tragedia 
Holocaustului, el însuși radiat din Baroul 
București și deportat în Transnistria. În ultima 
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categorie, a traducătorilor, ziariștilor și 
editorilor, sunt grupate nume ca Antoaneta 
Ralian, Martha Izsak, respectiv Camelia 
Crăciun (prin editarea antologiei de teatru idiș 
De la „Dibuk” la „Lozul cel mare”, proiect care 
precedă colecția „Biblioteca de literatură idiș” 
de la Editura Hasefer). Cartea lui Răzvan Voncu 
se dorește a fi și un efort în direcția 
realsemitismului, concept definit de dr. Nicolae 
Cajal ca relevare a contribuției evreilor din 
România la dezvoltarea literaturii române 
moderne. Prin prisma valorii operelor 
scriitorilor evrei care au fost supuse analizei 
criticului român, aș afirma că scopul cărții a 
fost atins.   CLAUDIA BOSOI

                                          ***

Videogramă  Victor Brauner la ICR 
Tel Aviv 

         Reușind să capteze interesul publicului 
israelian pentru cultura română, ICR Tel Aviv a 
realizat, în seria „Portret de artist”, o incursiune 
în lumea lui Victor Brauner. Moderatoare - 
directorul adjunct al ICR Tel Aviv, Cleopatra 
Lorințiu. 
Invitați – autorii unor cărți-albume dedicate 
pictorului avangardist „evreu român francez 
european”: poetul, muzeograful, istoricul de 
artă, pietreanul Emil Nadler, concetățeanul 
său; eseistul, poetul, traducătorul israelian din 
Aliaua română, Adrian Grauenfels, director al 
Jurnalului Israelian și al Editurii Saga. 
Cercetarea lui Emil Nadler a pornit de la 
centenarul pictorului. Providențială a fost 
întâlnirea cu Amelia Pavel, autoarea unui 
album „Victor Brauner” – 1999. Deși au fost 
făcute demersuri la Ministerul Culturii, 
contactate muzee din țară, albumul a fost 
realizat 50% pe bază de colecții particulare. A 
ales titlul „La izvoarele operei”, fiindcă 
perioada românească era mai puțin cunoscută. 
A punctat, cu trimitere la relația memorie 
afectivă timpurie - operă, via Proust, ecouri din 
copilărie transfigurate artistic: urletul lupilor 
auzit iernile în apropierea locuinței, cometa 
Halley din 1910. I-a subliniat inaderența la 
clasicism, „fracturile stilistice”: perioadele 
cézanniană, suprarealistă, constructivistă. În 
albumul său, „Pe urmele lui Victor Brauner”, 

Adrian Grauenfels l-a poziționat în istoria 
avangardei, bazându-se pe capitolul dedicat lui 
de André Breton în „Suprarealism și pictură”. I-
a evidențiat tehnici proprii de creație: tehnica 
straturilor de ceară, desenul bidimensional. 
Pornind de la „Autoportret cu ochiul scos” din 
1931 (accident devenit fapt real în 1938), a 
relevat importanța premoniției, laitmotivică în 
operă. Rezultatul artistic al refugiului la 
Marsilia în anii ocupației naziste, după 
stabilirea în Franța din 1938, a fost pictarea, cu 
alți artiști „indezirabili”, a unor cărți de joc, cu 
reguli proprii de folosire. Atracția pentru 
gândirea mistică, alchimie l-a condus spre 
reprezentări hieroglifice. Factorul coagulant al 
videogramei au fost intervențiile Cleopatrei 
Lorințiu despre curentele artistice și prieteniile 
stimulative: Voronca și fondarea împreună cu 
el a revistei 75 HP, unde-și publică credoul, 
„Pictopoezia” și „Supraraționalismul”, 
Giacometti, Naum, Fondane, Yves Tanguy, 
Brâncuși, inițiatorul lui în arta fotografică; 
colaborările la revistele avangardiste Unu, 
Contimporanul; expozițiile personale de la 
București și Paris, renumele european de după 
război; „umorul tragic” definitoriu. 
IULIA DELEANU

Coperta la cartea “Amintiri despre evrei”- cu 
un desen de Victor Brauner - Saga 2019
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O istorie apocrifă, dar cu tâlc a 
Israelului - Răzvan Voncu

      Unul dintre privilegiile pe care deschiderea 
de după 1989 și globalizarea comunicațiilor le-
au adus literaturii noastre a fost posibilitatea de 
a citi, în limba română și la noi acasă, cărți 
despre o altă realitate decât cea românească. 
Cărți – de ficțiune sau memorialistice – scrise 
nu de călători în goana autocarului, ci de 
intelectualii trăind de decenii întregi în această 
realitate, cum este Țara Veche-Nouă a 
poporului evreu, în care și evreii originari din 
România ocupă un loc de onoare printre 
întemeietori, constructori și oameni de succes. 
Cea mai recentă apariție, din această serie de 
cărți de mare interes pentru oricine dorește să 
cunoască Israelul și istoria cotidiană a evreilor 
români întorși în țara străbunilor lor, este 
Povestiri din Țara Făgăduinței, aparținându-i 
scriitorului David Urs. Alcătuită din 30 de 
texte, culegerea conține, în realitate, mult mai 
multe povestiri, căci autorul are harul 
narațiunii și știința de a trece de la o istorie la 
alta, într-un itinerar care are mereu tâlc. Genul 
lui David Urs nu este, însă, nici umorul de 
dragul umorului (deși multe dintre istoriile de 
viață sunt pline de haz), nici moralizarea. În 
realitate, la finalul lecturii, înțelegi că toate se 
împletesc strâns, într-o reflecție serioasă (deși 
scrisă spumos, cu vădită plăcere, într-o 
impecabilă limbă română contemporană) pe 
tema Țării Sfinte. Cu complexele ei legături 
între sectoare: evrei așkenazi și evrei sefarzi, 
laici și religioși, arabi creștini și arabi 
musulmani, druzi și circazieni. Cu problemele 
ei (unele, asemănătoa & re cu ale oricărui stat 
modern și dezvoltat, altele, specifice) și cu 
splendidele ei realizări în toate domeniile. Ca 
pasionat de Israel, am citit cu delicii cartea lui 
David Urs, care îmi oferă o perspectivă 
distinctă de a mea, profundă, încărcată 
deopotrivă de iubire și de luciditate. Îmi place 
în scrisul acestui prozator (și iscusit gazetar, 
totodată) echilibrul cu care știe să construiască 
un peisaj viu al societății israeliene, pornind 
„de la firul ierbii”, nu de la clișeele obișnuite. 
Un peisaj care este autentic tocmai prin simțul 
nuanței, prin capacitatea de a evidenția ceea 

cee excepțional (și sunt destule lucruri 
excepționale în Israel), fără a cădea în 
encomiastică, și de a sublinia ceea ce e de 
îndreptat, fără a cădea în defăimare. Căci rostul 
prozei sale este cel de a fi un instrument al 
cunoașterii, de a-l ajuta pe cititor să înțeleagă, 
fie și de pe malul Dâmboviței, complexitatea 
problemelor cu care se confruntă cetățeanul și 
statul israelian și, totodată, să se înțeleagă pe 
sine, prin raportare la această problematică. 
Remarcabil mi se pare și faptul că această 
„istorie apocrifă” a societății israeliene de azi 
reușește să sublinieze, simultan, unicitatea 
Israelului (ca unic stat al poporului evreu) și 
universalitatea experienței sale de viață, ca 
parte fascinantă a spectacolului lumii. 
RĂZVAN VONCU 

* David Urs – Povestiri din Țara Făgăduinței, 
Editura Hasefer, București, 2020
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               Albă ca Zăpada a existat! 
A trăit la 1750, în Germania. Piticii erau copii-
mineri, căutători de aur în Bieber!  Faimoasa 
poveste a Fraților Grimm, ”Albă ca Zăpada” se 
trage dintr-o istorie reală. Maria Sophia von 
Erthal este prințesa alungată de mama vitregă, 
după o ”discuție” cu o oglindă vorbitoare, ce se 
păstrează la Muzeul Spessart, din Lohr am 
Main. Piticii erau copii-mineri care scotoceau 
după aur, în Bieber Considerată de mulți drept 
una dintre cele mai interesante povești scrise 
vreodată, ”Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” 
este plăsmuirea Fraților Grimm, prima apariție 
fiind, în germană, în 1812. Inclusă, la început, 
într-un volum de istorioare pentru copii, la 
poziția a 53-a, avea să fie definitivată, complet, 
în 1853, urmând a fi tradusă, imediat, în toate 
limbile Pământului.  După ani de căutări s-a 
stabilită că Albă ca Zăpada a existat, la fel și 
”oglinda vorbitoare”, pădurea în care fata 
se va refugia, dar, surprinzător, și piticii! 
Și nu este o glumă!

 

    Castelul Rieneck devenit, între timp, muzeu. 

Pe 25 iunie 1728, Maria Margaretha Catharina 
von Erthal se naște în castelul Rieneck, din 
Lohr, Germania actuală, aproape de Frankfurt. 
Tatăl e un conetabil respectat, Philipp 
Christoph von Erthal, om cu relații în cercurile 

înalte. În 1741 mama Mariei moare. Părintele se 
recăsătorește, pe 15 mai 1743, cu Claudia 
Elizabeth Maria von Venninge, contesă 
imperială, care-i devine Mariei mamă vitregă.

OGLINDA ”VORBITOARE”
În castel se află ”Oglinda Magică care vorbește”. 
Așa e cunoscută. Manufactura de cristal din 
Lohr, apărută pe la 1698, a donat oglinda lui 
Philipp. E fină, are 1,60 m., geamul vine din 
Spania, din Alicante. Are proprietăți ”acustice”, 
în sensul că vorbele rostite de cineva aflat în 
fața ei, reverberează. Se păstrează, și azi, la 
”Spessart Museum” din Lohr am Main.

PĂDUREA ȘI MUNȚII
Vorbim despre codrul din Spessart. Cei șapte 
munți peste care trece ”Albă ca Zăpada” în fuga 
sa există. Este faimosul drum din Hohenweg, 
menționat în scrierile din secolul al XIV-lea.

PITICII
Pentru că lucrau în minele de argint și cupru 
din Bieber, minerii erau de statură mică. 
Specialiștii spun că ar putea fi vorba și despre 
copii-miner.Conform documentelor păstrate, în 
1750 aici trebăluiau 500 de mineri. Din cauza 
sărăciei, aceștia purtau haine ponosite, rupte, 
precum și tradiționalele pălării, apropiate, ca 
desig, de ceea ce cunoaștem noi din desenele 
animate produse începând din 1937 încoace.

MĂRUL
Pare greu de crezut, dar și mărul otrăvit a 
existat! Jumătate din el a fost cufundat în 
mătrăgună, plantă din pădurile din Spessart. 
Chiar și în ziua de azi se mai folosește, în 
medicină, pe post de anestezic. Dă senzația că 
pacientul a decedat, dar, pe parcurs își revine. 
Și povestea pare să fi avut un iz de adevăr. 
Sarcofagul de sticlă a fost prelucrat la fabrica 
deja amintită. Locuitorii din zonă au iubit-o 
enorm pe Maria, descrisă drept ”o fire nobilă, 
un îngeraș coborât pe pământ”. Conform celor 
care au investigat, faima Mariei crescuse enorm 
către anii 1800. Frații Grimm locuiau la o 
distanță mică față de Lohr, în Steinau, povestea 
era știută de toți, așa că este credibil ca ei să o fi 
cules în 1812."



                                                                                       J.I.

                                       Jurnal  Israelian  No.  20 – 24 Decembrie 2020                                      Pagina 46

 

     ,,DANSUL BUCURIEI”, 58 pag., de 
Melania Rusu Caragioiu. Carte pentru copii, 
feerie, pentru grupa de vârstă 2-6 ani. 
Copertele plus 58 pagini sunt tablouri- pIcturi 
acoperind paginile în întregime. Paginile au 
suprapuse, cu alb,  scurte versuri din poezia ,, 
Dansul bucuriei”- o poveste mirifică petrecută 
în pădure.  Fiecare tablou-pictură reprezintă o 
scenă din pădurea fermecată cu zâne și pitici. 
Ultimele două pagini cuprind pozele color a 7 
din cărțile pentru copii apărute ale autoarei. 
Coperta și ilustrațiile acestei cărți sunt de pe 
internet. Web.revistasingur.ro.  Volum apărut 
în cadrul Asociației ,,Grup Media Singur, 
Alianța artelor din care face parte și autoarea. 
Carte deosebit de atractivă pentru toate 
vârstele. 
 

    ,,GLIA DE AUR”, 166 pag., de Melania 
Rusu Caragioiu, Cartea conține poezii și poeme  
pentru România, limba română și eroii săi. 
Carte bibliofilă, pe copertă Stema Moldovei sub 
Ștefan cel Mare, stemă existentă pe zidul porții 
de la Mănăstirea Putna. Cartea are volume 
numerotate de la 1 la 100, copertă cu clapete, 
numerotarea pe prima clapetă într-un chenar 
mic de ,,exlibris” artistic. Există  exlibris de 
posesor pe pagina de titlu, același desen. Toate 

paginile în chenar. În partea superioară a 
paginilor chenar simplu, în partea inferioară a 
paginilor chenar cu arabescuri, încluzând 
artistic în mijloc numărul paginii. Tiparul în 
litere cursive. Pe clapeta II este poza color a 
statuii lui Mihai Eminescu lângă care stă 
așezată autoarea cărții, Melania Rusu 
Caragioiu. Pe coperta IV este imprimată poezia 
autoarei, ,,Dor de plai și dor de grai, poezie 
pentru care i s-a decernat autoarei Premiul 
I Internațional în 2013, STARPRESS-
Internațional. Cartea conține și Lista cărților 
autoarei, apărute între 2006 - 2015. Cartea este 
apărută sub egida ,,Asociația Grup Media 
Singur” din care face parte și autoarea. 
Copertele cărții prezintă în desfășurare 
continuă imaginea plaiului carpatin românesc, 
zona cu creste domoale. Cartea este alcătuită 
sub influența benefică a directivelor Scriitorului 
Corneliu Leu, care m-a acceptat în calitate de 
colaborator la poezia închinată României. 
Scriitorului Corneliu Leu autoarea i-a dedicat 
Capitolul: ,,Addenda”, cuprinzând: ,,Imnul 
Limbii Române”, ,,One spirit in language - One 
homeland in heart”, ,,Subtitrarea Filmului de la 
Sfinx, 2013 în limba engleză”,  Ultimul mesaj” 
primit de autoare de la Corneliu Leu, înainte de 
moartea sa. 
                     Contact: mel_rus@hotmail.com
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