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Editorial 

                 
          Kevin Prufer       Am votat  
 
Câinii au răsturnat coșul de gunoi  
carnea s-a vărsat afară 
câinele mai mare a mirosit-o 
câinele mic  a  așteptat  mârâind 
carnea risipită pe podea 
e veche și expirată 
grăsimea râncedă, verzuie 
toate acestea se petrec 
pe când stau la rând 
la mașina de votat care lucea în verde 
da da da ! am zis votului 
pe când câinele mare lingea carnea 
și o scuipa mestecată înapoi pe podea 
Hei America, am spus mergând spre casă 
te iubesc, sunt fiul tău… am votat 
și pe cei doi câini care dădeau târcoale dezordinei 
mârâind la țara mea frumoasă,  
un pistol cu cuie de oțel 
i-a redus la tăcere, fără dureri 
așa cum spune manualul pentru  
"Pistol de imobilizat turme,  fără dureri": 
Însemnați un X între ochi și coarne 
pe acolo cuiul va intra exact direct în craniu. 
 
Iar noi vom căpăta carne  
pentru familie, pentru țară 
pentru câinii care dau târcoale urnei de vot 
în care votez cu informațiile  
înfipte în craniul națiunii uluite 
a cărei carne are un miros suspect: 
câinele mic  scheaună 
câinele mare  mestecă  grăsimea  cu vadită  scârbă 
            
                              traducere: AG 
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 Editorial 

Paul Craig Roberts, 81 de ani,  adjunct al 
secretarului Trezoreriei SUA  în timpul 
președintelui Ronald Reagan:
  
    “Eu mă simt discriminat. Simt că țara mi-a fost 
furată sau că eu am fost răpit și dus într-un loc 
necunoscut unde nu mă simt acasă.
...Astăzi, daca ești mai longeviv, ajungi să asiști la 
moartea lumii tale. Îmi amintesc de vremurile 
când nu erau ambalaje antifalsificare, pentru 
siguranța copiilor. Asta era înainte de multicul-
turalism și de politicile identitare, când încă 
puteam avea încredere unii în alții, iar părinții își 
asumau responsabilitatea copiilor, fără să o 
paseze unor companii. Îmi aduc aminte de 
vremurile când nu existau venituri minime și 
nici taxe pentru vânzări. Statele își puteau înde-
plini responsabilitățile fara toate astea. Un 
timbru poștal costa un cent. O casă pentru clasa 
de mijloc era 11.000 de dolari, iar una mai bună 
era 20.000 de dolari. Un milion de dolari erau o 
avere. Nu existau miliardari. 
    Mulți dintre noi am crescut distribuind  ziarele, 
ca să facem rost de bani de buzunar. În liceu, 
într-o vacanță de vară am lucrat într-o filatură în 
schimbul unu, pentru un dolar pe oră. Și era 
muncă. După taxe, banii pe o săptămână de 
munca erau 33 de dolari. Când aveam cinci ani 
puteam veni în siguranță pe jos de la școală, 2 
kilometri, fără ca părinții să fie penalizați de Ser-
viciul pentru Siguranța Copilului pentru că m-au 
neglijat și m-au pus în pericol lăsându-mă 
singur. 
La școală puteam desena avioane de luptă, nave 
de război, arme, toate astea fără să fim priviți ca 
un pericol pentru colegii de clasă și trimiși la 
evaluare psihiatrică. Încăierările între băieți 
făceau parte din procesul de creștere. Nu era 
chemată poliția, nu erai încătușat și dus la închi-
soare. Acum, copiii care se joacă de-a hoții și 
vardiștii sau de-a cowboy-ii și indienii și se 
prefac că trag cu arma ajung în arestul poliției.     
       O bătaie între copii înseamnă acuzații și poate 
chiar dosar penal.
    Libertatea pe care am avut-o în copilărie nu 
mai există decât în cele mai izolate regiuni. Când  
mă gândesc la asta, mă întreb dacă copiii de azi 
își dau seama. Trăiesc într-o lume virtuală a 
monitorului și nu știu cum e lumeareală. Să 
prinzi pește într-un râu, să te joci împreună cu 

împreună cu ceilalți în spații de sute de metri, să 
organizezi meciuri între vecini. Toate astea sunt 
acum niște plăceri necunoscute. Când ploua, 
citeam. Copiii de 12 ani mai citesc acum? Oare 
literatura bună SF poate să mai concureze cu 
jocurile video? Îmi amintesc de vremurile în care 
un acord era pecetluit cu o strângere de mână. 
Azi, avocații  îmi spun că nici contractele “beton” 
nu se mai respectă. Am fost învățați să ne 
purtăm cum trebuie, ca “să te poți privi în 
oglinda”. Astăzi, nu te poți privi  în oglindă decât 
dacă ai înșelat sau ai profitat de cineva.  Carac-
terul este de domeniul trecutului, la fel și com-
portamentul care azi e socotit inadecvat. Ca să se 
facă mai bine înțeles, un om mai în vârstă punea 
mâna pe brațul celui mai tânăr. Fă asta azi, și te 
vei alege cu acuzație de agresiune sexuală. 
Ambele mele bunici ar fi astăzi acuzate de agresi-
une sexuală. Înainte era descurajat comporta-
mentul de informator, de turnător.   Acum acest 
comportament  este încurajat. 
Auzi asta de zeci de ori la aeroport. Vecinii vor 
chema Protecția Copilului ca să-i pârască pe alții 
pentru că și-au lăsat odrasla nesupravegheată la 
joacă.
    Îmi amintesc de vremea când afro-americanii 
spuneau că nu vor decât să fie tratați ca restul 
lumii. Asta era înainte de procentele rasiale din 
contractele guvernamentale de care beneficiază 
doar companiile deținute de oameni de culoare. 
Odată ce obții niște privilegii, nu mai vrei să fii ca 
ceilalți.
     Dacă părinții și bunicii mei ar învia acum, ar 
avea nevoie de un an de pregătire până sa iasă în 
siguranță în lume fără să fie arestați. Ar trebui să 
fie învățați să uite de comportamentul lor 
obișnuit, să uite de de expresii ce azi sunt neper-
mise. Le-ar fi greu să înțeleaga că acum sunt 
zone din oraș în care nu poți intra. Îmi amintesc 
cum puteam merge liber pe cheiurile de lângă 
Washington fără să pățesc nimic, când aveam 12 
ani. Proprietarii locuinței în care stau mi-au 
trimis ieri noile lor condiții. Sunt 89 de pagini de 
avertismente, definiții, explicații. Nimeni nu mai 
poate spune dacă ești sau nu asigurat.
     Am un Jaguar de 47 de ani, fabricat în urma cu 
54 de ani. Manualul de utilizare îți spune cum să 
folosești și să repari mașina. Un prieten mi-a 
arătat manualul unui Porsche vechi de doar  21 
de ani. Are mai multe pagini de avertismente  
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Editorial 

care să-l apere pe producător de orice revendi-
care decât are Jaguarul pagini legate de utilizarea 
mașinii. Astăzi, orice unealtă sau dispozitiv  cum-
peri  are mai multe pagini de avertismente decât 
de instrucțiuni. Mi-a sosit o scrisoare de la asi-
gurările medicale plină cu explicații despre asig-
urarea mea modestă și scumpă. Scria acolo că 
serviciile lor sunt explicate în spaniola, vietna-
meză,  rusă, arabă, haitiană, franceză, poloneză, 
portugheză, italiană, germană, japoneză, 
somaleză, greacă și că nu se face discriminare de 
sex, rasă, culoarea pielii, dizabilități, naționalitate. 
Era precizat și cui să te adresezi 
dacă te simți discriminat. Există 
și un număr de telefon unde să 
suni și să depui plângere pentru 
discriminare. Eu mă simt dis-
criminat. Însa nu e o discri-
minare acoperită de aceste asi-
gurări. Simt că țara mi-a fost 
furată sau că eu am fost răpit și 
dus într-un loc necunoscut unde 
nu mă simt acasă. Simt același 
lucru când primesc câte un apel 
pentru strângere de fonduri de la 
Georgia Tech și de Oxford Uni-
versity. Georgia Tech era o școală 
de băieți unde învățau în primul 
rând cei  din Georgia. Facultățile 
de la Oxford erau împărțite în 
cele de fete și cele de băieți, iar 
marea majoritate a studenților 
erau britanici. Acum, în materi-
alele care-mi sunt trimise de la 
Oxford și Georgia Tech apar 
foarte rar bărbați albi. Văd multe 
femei și multă diversitate rasială 
și mă întreb ce facultate este asta. 
Indiferent ca este o îmbunătățire 
sau nu, ele nu mai sunt școlile din 
amintirile mele. Școlile pe care le 
știam au dispărut. Acum, acolo 
este altceva. Poate că așa a fost 
dintotdeauna, însă astăzi, daca 
ești mai longeviv, ajungi să asiști 
la moartea lumii tale. Prietenii 
mor și nu mai are cine să-și 
amintească, în timp ce tu privești 
cum lumea ta dispare în niște 
răstălmaciri care să slujească 
noilor agende politice”.
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Traduceri din B. Fondane 

*   Într-un timp…
 Fundoianu-Fondane
P E T R E   R Ă I L E A N U

Despre sine și despre lume

“N-am cunoscut literatura franceză așa cum o pot 
cunoaște pe cea germană – am trăit-o.”Imagini și 
cărți din Franța, 1921
       “Mitul e o sărbătoare a instinctului. E exalta-
rea și depășirea vieții de fiecare zi, «o criză de 
senzualitate, de eroism și poezie». Viața industri-
ală a Europei și industria ei repede au omorât 
mitul. Un miting, un scrutin politic, o grevă sau 
un concurs de aviație – iată evenimentele care 
lovesc mai izbitor imaginația colectivă, ca vechile 
mituri, prea bătrâne, sosite din Asia, cu la mère 
l’oie.” Rampa, 1921
     “Clasicismul e triumful inteligenței asupra sen-
sibilității.” Rampa, 1921
   “A fi excesiv: iată singura putință de a fi nou.” 
Sburătorul literar, 1922
    “Cărțile vechi trebuiesc recitite. Cărțile noi sunt 
trenuri pentru Europa și pentru prezentul prea 
zgomotos și febril.
     Ar trebui căutate câteodată trenurile care duc 
în trecut. Sunt epoci și sunt cărți în care e nece-
sară diligența, voiajul e greu și drumul se des-
curcă dificil printre șoselele nepietruite; printre 
pădurile cenușii și printre mlaștinile trântite în 
drum ca niște bivoli.” Rampa, 1921
   “Dacă aș fi convins, de-o pildă, că mediul social 
influențează profund opera de artă, aș susține 
încă contrariul. Sunt idei periculoase pentru 
creațiunea operei de artă.” Rampa, 1921
  “Un scriitor reprezintă o națiune – indiferent 
dacă republicană ori monarhică, învinsă ori 
victorioasă. Reprezentanții patriei (o ficțiune 
legală) sunt numai jandarmii, diplomații, monar-
hii. Dacă aș vrea ca arta să nu iasă din sufletul 
națiunilor, aș vrea totdeauna să treacă peste bari-
erele patriilor.” Sburătorul literar, 1921
   “Știința-panaceu este obligată să rezolve și să 
inventeze tot ce este mai agreabil speciei-om. 
Într-o zi, nutriția noastră se va strâmtora la 
câteva pilule, vom comunica de la o cameră la 
alta prin telegrafia fără fir și casele se vor 

deplasa pe roți mobile, pentru ca să putem gusta 
singura cu adevărat fericire: nemișcarea. Inven-
tatorul piramidonului n-are încă o statuie: o va 
avea. Lumea de ecuații și de curbe a lui Einstein 
rămâne în afară însă de geometria creierului 
obișnuit.” Rampa, 1922

“... într-un timp în care nu mai există timp”

Fondane în Franța
După mai mulți ani de ceea ce el numește cu o 
metaforă biblică vaches maigres, indigență iner-
entă condiției de exilat – solitar, marginalizat, 
confruntat cu o altă limbă decât cea maternă și 
cu un context social și cultural diferit – revine la 
literatură, mai întâi prin forma deturnat-experi-
mentală din Cinépoèmes, 1928, trei scenarii “im-
posibil de turnat” și apoi prin marile poeme din 
Ulysse, 1933, și Titanic, 1937. Alte două cicluri la 
care a lucrat în ultimii ani de viață vor fi publi-
cate postum: L’Exode. Super flumina babylonis, 
1965, și Le Mal des fantômes, editat în 1980. În 
paralel, scrie și publică Rimbaud le Voyou (Rim-
baud Golanul), 1933, un comentariu polemic și 
subversiv îndreptat împotriva celor două tend-
ințe de interpretare a poetului vizionar, una din 
perspectiva catolicismului, cealaltă dinspre 
suprarealism. Apoi, Faux traité d’esthétique 
(Fals tratat de estetică), 1938, în care sunt 
adunate reflecțiile lui despre artă în general și 
poezie în special, considerate simultan drept 
autonome și ca fapt social. “Fals tratat”, pentru 
că este scris din perspectiva poetului și nu a filo-
sofului, asumându-și deschis “scandalul” subiec-
tivității. Eseul literar Baudelaire et l’expérience 
du gouffre (Baudelaire și experiența abisului) 
va fi publicat postum, în 1947. Dealtfel, lista 
aparițiilor postume este cel puțin egală cu aceea 
a cărților antume, confirmare tragică a versurilor 
scrise în 1943: “Timpul s-a terminat. Începe/ o 
altă călătorie. Numai că acum călătorim împre-
ună/ într-un poem al cărui pilot sunt eu/ într-un 
timp, într-un timp în care nu mai există timp.” 
O puternică tensiune a negației domină scrierile 
franceze ale lui Fondane, reperabilă atât în 
poezie, cât și în eseurile și comentariile literare 
sau pe teme filosofice, tensiune care se manifestă 
prin procedeul reducerii la neant. Eseul despre 
Rimbaud este scris cu intenția de a-l amputa pe 
poet de componenta vizionară, partea cea mai  
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rezistentă a creației sale, singulară revoluție a 
limbajului poetic, pentru a-i prefera faza de 
după, tăcerea, aventura existențială, insignifi-
anța. De același tratament au parte Dada și 
suprarealismul, principalele mișcări literare și 
artistice din primele decenii ale secolului XX. 
Din perspectiva în care se plasează Fondane, 
Dada constituie un răspuns adecvat, oricât de 
incomplet și fulgurant ar fi el, la “criza de reali-
tate”, simptomul acestei modernități polimor-
fe care se instituie ca dominantă a secolului. 
Fondane acceptă mișcarea Dada ca stare de 
spirit, ca insurecție radicală lipsită de finali-
tate împotriva predominanței rațiunii, tocmai 
pentru că, pe celălalt versant, al creației, este 
proclamat neantul absolut: “Acești poeți afir-
mau că s-au instalat cu bună știință în condiția 
din care vidul nu putea genera decât vid, un fel 
de zero înmulțit cu el însuși” (Signification de 
Dada). Suprarealismul este “calul de bătaie” al 
lui Fondane în combaterea căruia mobilizează 
toate energiile. Inclusiv fizice, ca în episodul 
relatat într-o scrisoare din 1930 către Claude 
Sernet: “m-am bătut cu Breton, personal”. 
André Breton se dusese, însoțit de Aragon, 
Éluard și alții, într-un bar botezat Maldoror, 
pentru a protesta vehement împotriva a ceea 
ce el considera un rapt și o deposedare abuz-
ivă: “Eu sunt invitat de contele de Lau-
tréamont, această casă ne aparține”. Ca și în 
cazul Dada, Fondane se folosește de o demon-
strație în doi timpi pentru a reduce suprareal-
ismul la neant. Da, scrie el în Faux traité d’es-
thétique (Fals tratat de estetică), suprarealis-
mul reprezintă “gândirea epocii noastre în ma-
terie de artă”. I se reproșează însă angajamen-
tul politic, “exploatarea rațională a iraționalu-
lui”, refuzul transcendenței. Fiecare aserțiune 
ar merita o analiză nuanțată și documentată.
Rămâne Poezia. Poezia, după Fondane, ar 
trebui să-şi recapete caracterul de “experiență 
a realului” pe care-l avea la “primitivi”. Ea şi-ar 
recupera astfel capacitatea de a acționa asupra 
realului ca și cum ar fi unul din elementele 
acestuia, manifestându-se ca o funcție natu-
rală, fără scop și fără conștiință de sine, ca în 
exemplul păianjenului: “Cunoașterea tehnicii 
după care își construiește pânza ar constitui 
pentru păianjen o serioasă piedică în executar-
ea ei”. (Faux traité d’esthétique/Fals tratat de   

de estetică). 
“ ... delectabila angoasă/ de a irosi eternitatea/ 
pentru un lung și plin minut de neant.// La 
cinci minute de sfârșitul lumii/ orchestra atacă 
Tunetul.../ Frumusețea moare de epuizare/ pe 
genunchii spectatorilor/ mișcați de această 
Noapte mai savuroasă decât toate...”Titanic, 
1937. traducere de Petre Răileanu.

Ca și voi am citit toate ziarele toate cărțile,/ și 
nu am înțeles nimic despre lume/ și nu am 
înțeles nimic despre om,/ cu toate că mi s-a 
întâmplat nu o dată să afirm/ contrariul./ Și 
când moartea, când moartea a sosit, poate/ să 
fi pretins că știu ce e cu ea, dar, de fapt,/ pot să 
vă spun în momentul de față,/ ea toată a intrat 
în ochii mei cuprinși de mirare,/ mirați de a nu 
înțelege –/ ați înțeles voi mai bine decât 
mine?” L’Exode. Super flumina babylonis, 
1942, traducere de Petre Răileanu

 * Fragment preluat din rev. Luceafarul de 
Dimineață no. 10-2020

Traduceri din B. Fondane 
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Centenar Paul Celan 

Andrei Corbea              FEMEI *

    
    Poate că nu mai este decît o chestiune de 
timp pînă cînd va apărea o carte în care 
autorul se va fi dedicat reconstituirii 
prezen¬ței feminine din jurul lui Paul 
Celan. O sumedenie de amănunte biogra-
fice, ieșite la lumină mai ales prin publicarea 
sistematică a corespondenței lui Celan cu 
numeroși prieteni și numeroase cunoștințe, 
au corectat imaginea întreținută decenii 
după dispariția sa, cea a unei exemplare 
vieți de familie, în centrul căreia s-ar fi situat, cu 
statutul de “icoană“, soția legitimă, Gisèle 
Celan-Lestrange. Marele succes de public al 
apariției scrisorilor către și de la Ingeborg Bachmann, 
ca supliment la cele două volume conținînd 
schimbul de epistole între soții Celan, are valoare 
simbolică din acest punct de vedere. Chiar dacă 
poetul i-a rezervat Gisèlei un rol special în viața 
lor comună la Paris, căci, în ciuda tuturor crizelor 
dintre ei, a privit-o mereu ca pe sprijinul cel mai 
stabil al propriei existențe – neezitînd s-o afirme 
nu o dată,  apar mereu alte nume de femei care, în 
diferite momente, au părut să însemne foarte mult 
pentru el (precum, pe lângă Ingeborg Bachmann, 
cel al Ilanei Shmueli), dar și indicii ale unor liai-
sons, înainte și  după căsătorie. Interesul pentru 
acest complex biografic nu trebuie să denote 
neapărat o aplecare spre “trivial“, deoarece 
nimeni nu se îndoiește astăzi că meandrele senti-
mentale din cotidianul lui Celan și-au găsit 
expresia, într-o formă sau alta, în operă; expe-
riența erotică a fost însoțită în multe cazuri și de 
un fructuos dialog intelectual cu noile iubite. O 
paralelă cu legendara viață amoroasă a lui Brecht 
pare inevitabilă; rămîne doar de văzut dacă 
privirea severă a biografei Hiltrud Häntzschel 
asupra omului Brecht în conduita sa față de femei 
se justifică în privința lui Celan, deși  atitudinea 
ambivalentă față de convenția căsniciei “bur-
gheze“, ar merita comparația.La reflecția în acest 
sens îndeamnă două cărți foarte diferite în sine. 
Una dintre autoare este bine cunoscută specialiș-
tilor în problematica bucovineană: Edith Silber-
mann (1921-2008), care s-a impus în Germania 
și prin traduceri din literatura română (Arghezi, 
Mircea Eliade), s-a născut la Cernăuți într-o faimi- 

lie evreiască germanofonă, a trăit acolo pînă la 
sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, după
care a plecat în România, la București, s-a aflat

până în 1947 în cercul de apropiați 
ai tânărului Paul Antschel, cu care 
s-a reîntâlnit abia în anii ’60, după 
emigrarea ei, alături de soțul Jakob 
Silbermann, în Germania occiden-
tală. Amintirile ei despre prietenia 
lor, care, la un moment dat, a evolu-
at către o relație de dragoste recip-
rocă, a fost aluziv evocată de autoare 
deja într-o carte anterioară. 

În schimb, numele Brigittei Eisenreich  cunoscută 
în cercurile pariziene de antropologi sub numele 
de Britta Rupp-Eisenreich (1928-2017) a vorbit 
pentru prima oară în public despre relația ei 
secretă de dragoste cu Paul Celan în noiembrie 
2007, relație care a durat aproape zece ani: l-a 
cunoscut pe tînărul poet în 1952, puțin după întâl-
nirea de la Niendorf a Grupului 47, prin fratele ei, 
scriitorul austriac Herbert Eisenreich, și s-a 
despărțit de el la începutul anului 1963, după 
prima lui internare (de care nu aflase) într-o 
clinică psihiatrică. De altfel, Brigitta Eisenreich 
s-a hotărât să rememoreze acest capitol de viață 
abia când a aflat că în arhiva Celan depusă la Mar-
bach se găsește o mapă ce-i poartă numele, în care 
se păstrează câteva din scrisorile ei, ca și poezii 
scrise de ea în acea perioadă. Toate acestea, 
împreună cu alte urme, puține, ale lui Celan în 
propria arhivă (texte, variante și scrisori) și în cea 
a fratelui ei, precum și cu pasaje privitoare la ea 
din jurnalul nepublicat al Gisèlei Celan-Lestrange, 
au fost publicate (și cu consimțămîntul lui Eric 
Celan) ca anexă la cartea ei de amintiri.  Volumul 
îngrijit de nepoata lui Edith Silbermann, germani-
sta americană Amy Colin, adună, de asemenea – 
pe lângă o versiune a amintirilor mai sus amintite 
despre Celan și un text polemic, cu titlul Mythen 
in der Celan-Forschung –, 22 de poeme manu-
scrise, din cele timpurii (tipărite în alte ediții) ale 
lui Paul Antschel, pe care acesta le a dăruit priete-
nei de la Cernăuți în timpul războiului și pe care ea 
le-a păstrat cu devotament peste ani și spații, dar 
și corespondența purtată după emigrarea familiei 
Silbermann în Germania în 1963. Spre deosebire 
de proiectul cărții Brigittei Eisenreich, cel al lui 
Edith Silbermann a fost însoțit de turbulențe: 
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planurile acesteia, datând deja din anii ’80 ai se-
colului trecut, de a edita un volum conținînd 
poemele timpurii ale lui Celan, pe lângă core-
spondența sa cu prietenii din tinerețe Erich Ein-
horn și Gustav Chomed, au întîmpinat opoziția, 
divers motivată, atît a moștenitorilor lui Celan cât 
și a editurii Suhrkamp; abia în 2007, Eric Celan a 
autorizat această ediție, pe care Amy Colin a 
dus-o la capăt după moartea lui Edith Silbermann.       
   Ambele volume de memorii actualizează odată 
mai mult dilema exegezei celaniene, atât de bine 
exprimată de Peter Horst Neumann în interogația 
“Ce trebuie să știu, ca să înțeleg?“.   Dar de aici nu 
trebuie să se înțeleagă că între viața artistului și 
arta lui trebuie neapărat să domnească dezacor-
dul. Un asemenea antibiografism n-ar constitui 
decît locul comun pe dos al celui mai “vulgar 
biografism“ –, Brigitta Eisenreich își declară per-
plexitatea în fața unor comentarii despre Celan 
care îi provoacă impresia că tratează despre 
“cineva mie complet necunoscut“, căci “ceea ce 
afirmă ele nu se suprapune deloc cu amintirile 
mele”. Cuvinte și mai aspre găsește Edith Silbermann 
în critica ei la adresa “fanteziei unor critici literari 
și filologi”, ce conduce la “speculații și judecăți 
false” în interpretarea liricii celaniene. Convingă-
toare este mai ales descrierea precisă de către 
Amy Colin a manuscriselor celaniene păstrate de 
Edith Silbermann, prin care se completează în 
mod esențial și se corectează totodată aparatul 
critic al volumul I din ediția Celan inițiată la Bonn 
de Beda Allemann și cel al ediției operei timpurii 
(Frühwerk) îngrijite de Barbara Wiedemann – o 
legitimă interogație, motivată filologic, se ridică 
aici față cu hățișul variantelor din diferitele mape 
alcătuite de Celan în anii 1944-1947: “Care este 
poemul pe care îl citim, atunci când îi citim aces-
tuia opera timpurie?“. Brigitta Eisenreich evită 
subtilitățile filologice și declară că nu face decît să 
urmeze indicațiile primite de la Celan însuși, 
atunci cînd, în calitate de martoră a genezei 
multor poeme și traduceri celaniene, încearcă să 
le explice pornind de la “realitate“, de la ceea ce 
„m-a marcat personal“. Nuanța pe care o intro-
duce, aceea că „poemele lui Celan se află întot-
deauna aproape de realitate, dar nu trebuie înțe-
lese ca autobiografice în sensul propriu al cuvân-
tului“, are rolul de a cenzura însăși înclinarea ei  

subiectivă de a pune în legătură texte ale lui 
Celan cu momente trăite în comun, ca mesaje 
despre sau referințe la ele. Numeroasele detalii 
din poezii, pe care Brigitta Eisenreich le apropie 
de asemenea clipe, sunt însă emoționante: 
precum “steaua desenată cu creta (”Kreide-
stern“) prin care Celan își semnala prezența la 
ușa ei, din poemul À la pointe acérée, versul în 
idiș din Benedicta: “’s muss asoj sajn“, amintind 
de o placă de vinil cu melodii idiș ascultată 
împreună la picupul care, stricat, făcea ca 
secvența să se repete obsesiv, sau poemul Radix, 
Matrix, inspirat de un episod din copilăria ei pe 
care i l-a povestit, cînd i-a trecut prin fața 
ochilor un tren cu internați evrei de la Mauthau-
sen, transportați la cotidiana muncă silnică. Din 
punct de vedere filologic,  variantele  din  Radix, 
Matrix  și   Mandorla, primite de la Celan și 
păstrate, sînt de  tot  interesul. Legătura  lui  
Celan cu Brigitta Eisenreich a fost întreținută nu 
doar de “puternica atracție fizică” resimțită 
pentru ea, ci și de prietenia intelectuală care s-a 
înfiripat între ei. Și au împrumutat și dăruit 
reciproc cărți (Celan i-a lăsat, de pildă, un exem-
plar din Holzwege a lui Heidegger cu dedicația 
autorului, sub cuvînt că “nu dorește să-l 
păstreze“), au citit împreună (de exemplu, din 
Kleist sau Emily Dickinson), au ascultat muzică, 
au vorbit despre literatură și (nu întotdeauna 
“de bine“) despre autori cunoscuți, dar mai 
importantă decît orice a fost participarea reci-
procă la travaliul literar al celuilalt: pe când 
Celan a examinat traducerile Brigittei din poetul 
rus Tiutcev sau propriile ei poeme, ea a revăzut 
unele dintre traducerile sale din franceză, 
engleză sau rusă (Mandelștam și Esenin, mai cu 
seamă); urme ale acestor “convorbiri de lucru“ 
(precum asupra poemului  Schuttkahn, a cărei 
construcție lexicală din titlu ar fi fost  sugerată 
de ea) și a colaborării intensive – ce duc cu 
gîndul la relația Elisabethei Hauptmann sau a 
lui Ruth Berlau cu textele lui Brecht – au rămas 
(pînă acum) anonim consemnate de manuscri-
sele din arhiva lui Celan.
   Acea “charismă“ a lui Celan, sub al cărei farmec 
s-a găsit multă vreme Brigitta Eisenreich, a 
funcționat pare-se, după Edith Silbermann, de 
foarte devreme, și nu doar la prietenele de tine-

Centenar Paul Celan 

 Nr. 15, 19 Noiembrie 2020 pagina 8

1

Adonis



rețe îndrăgostite de el, care, precum ea însăși sau 
Ruth Kraft, i-au purtat manuscrisele decenii de-a 
rîndul peste diferite granițe, ci, în sens intelectu-
al, și la unul precum bine educatul și lucidul 
avocat Jakob Silbermann, viitorul soț al lui 
Edith, care, în 1944, la Cernăuți, a îngrijit prima 
versiune dactilografiată a poeziilor lui Paul 
Antschel, fundamental pentru viitorul operei 
sale. În ciuda deosebirilor considerabile de origi-
ne și destin între Edith Silbermann și Brigitta 
Eisenreich, care, în cărțile lor, se ocupă oricum 
de intervale diferite din viața lui Celan, portretul 
poetului schițat de ele apare unitar în esența lui, 
nu doar pentru că ambele observă sur-
prinzătoare asemănări în obiceiuri și comporta-
ment – de la semnalul fluierat de “recunoaștere“ 
dintr-o melodie a Simfoniei neterminate de 
Schubert sau preferința sa pentru intonarea unor 
cîntece “anarho-comuniste“ ori “soldățești“ (din 
folclorul mercenarilor secolelor al XVI-lea și al 
XVII-lea, ca Flandern in Not) până la capacitatea 
de a frecventa concomitent cercurile cele mai 
diverse sau de a întreține în paralel relații cu mai 
multe femei –, ci și pentru că se poate extrage din 
amintirile lor un sâmbure “identitar“ al poetului 
independent de vârstă: pentru Brigitta Eisenre-
ich convingerea că “doar poezia poate elibera 
Eul, individul, cu tot cu destin și loc”; după Edith 
Silbermann, el obișnuia să-i trimită din lagărul 
de muncă iubitei sale Ruth Kraft poezii în loc de 
scrisori, ceea ce, pentru el, se va transforma mai 
tîrziu, în anii ’60, într un explicit semn de egali-
tate între existența sa ca Poet, ca Evreu și ca Om. 
Desigur că   amintirile, dar și dicțiunea autoare-
lor dau ocazia unor constatări interesante despre 
natura complexă a relației fiecăreia cu Paul 
Celan. Chiar dacă amîndouă veneau dintr-un 
mediu burghez, ale cărui convenții Celan le va 
disprețui de foarte devreme, ele au reacționat 
diferit la maniera sa de a concepe sentimentele și 
dragostea. Edith Silbermann nu l-a putut uita pe 
elevul Antschel care i-ar fi spus odată,  că el “con-
sumă femeile ca pe țigări”. Actrița de succes de 
mai târziu, care povestește două episoade de 
amor între ei, la Cernăuți și București, s-a simțit 
părăsită când el a trecut singur granița Ungariei, 
în 1947, și, drept urmare, a recurs la “siguranța“ 
unui mariaj burghez. Brigitta Eisenreich, care a 
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plecat la Paris pentru a fugi de mediul provin-
cial-catolic al Austriei superioare, s-a lăsat, la 
rândul ei, “vrăjită“ de Celan, deși de la bun 
început a presimțit că, a luat asupra ei o “grea și 
dificilă povară” .  De dragul “fericirii” unei relații 
de dragoste ce i se părea liberă de “presiunea 
posesiei” și de “încărcătura cotidianului”, a fost 
dispusă să accepte multe și, înainte de toate, 
“legea tainei”, deloc ușor de suportat, căci ea 
presupunea conștiința vieții sale paralele de 
familie și în alte “lumi trăite” concomitent și 
ascuns. Teama amândurora de “sentimentalism”
n-a scutit-o pe Brigitta Eisenreich de dezamăgi-
ri, precum aceea de a se afla singură pe un peron 
de gară pariziană, întoarsă din Germania după o 
întrerupere de sarcină, operație, de altfel, plătită 
de Celan; suferința interioară s-a manifestat 
printr-o luciditate a privirii ei asupra lui, până 
cînd a înțeles că între ei “ceva s-a rupt“ și că 
viețile lor trebuie să continue definitiv 
“despărțite”. În vreme ce Edith Silbermann a 
luptat decenii întregi pentru recunoașterea 
“părții” ce-i revenea din destinul uman și poetic 
al lui Paul Celan – inclusiv în această carte, unde 
Amy Colin se străduie, nu fără iscusință, să 
demonstreze grafologic că anumite texte în po-
sesia mătușii ei, cunoscute ca fiind copiate de 
mîna lui Ruth Kraft, erau, de fapt, scrise de 
poetul însuși – devotamentul dezinteresat al 
Brigittei Eisenreich a continuat 50 de ani după 
ce, înainte de a se despărți de Celan, i-a scris:   
“Fă cum îți spune inima, va fi, într-un fel sau 
altul, o poruncă pentru mine“, și a mers până la 
a include în propria carte notițele pline de 
amărăciune și disperare ale Gisèlei, din perioada 
cînd aflase deja de relația dintre cei doi și, cu 
toate acestea, în care ar fi dorit să-i spună: “Fais 
ce que tu veux, fais ce que tu sens, vis , aime, vas 
où bon te semble, je t’aimerai toujours…”.

 
* Fragment din volumul “Nu vrea/cicatrice”.   
Studii despre Paul Celan la împlinirea a 100 de 
ani de la nașterea poetului.

                    via Observatorul Cultural 



Jazz /Rock 

Liviu Antonesei
                                 Chitara cosmică

      Atunci cînd chitara este topită de flăcări –
de câte ori am revăzut aceste imagini –îmi 
aminteam mereu o celebră girafă incendiată de 
un nebun, un geniu nebun, dar focul chitarei a 
provocat felurite ecouri, de la extaz aproape 
orgasmic la grele insulte, dar deloc nu s-a arătat 
nepăsarea de gheață…
    Nu, Jimi n-a avut niciun merit și nicio vină,
chitara a vrut să scape de degetele lui vrăjite
flăcările au explodat singure, dinăuntru –griful 
ardea, corzile plesneau de tot muzicale corpul 
poleit gemea, sfîrîia și pocnea armonic.
Girafa e și acum aici, cu picioarele lungi înfipte 
în nisipul roșu, coama mereu în flăcări…
     Cu ultima suflare, chitara s-a înălțat în cer, a 
ieșit din atmosferă ca o rachetă interstelară, cu 
o coadă lungă și luminoasă ca o cometă –
de undeva, plânsul ei, tânguirea, dorul nesfârșit
emană peste lume adevărata muzică a sferelor.
                                      **
   Jimi a întâlnit-o pe Linda Keith în 1966, 
după ce aceasta l-a invitat să bea un pahar la 
masa ei după un show suținut de el și trupa The 
Squires la Cheetah, cel mai căutat local dansant 
din New York-ul acelor timpuri. Linda era un 
top-model de succes la Londra și era și iubita 
lui Keith Richards de la Rolling Stones. Aflată 
la New York, cu ocazia unui turneu al celor de la 
Rolling Stones, Linda a fost atât de impresion-
ată de Hendrix încât a dorit să-l cunoască per-
sonal… Cert este că Linda a crezut cu tărie în 
geniul lui Hendrix și a făcut tot ce i-a stat în 
putere să-l ajute să se lanseze în lumea celor 
mari, având grijă să nu rănească firea lui sensi-
bilă și înclinată spre a se lăsa ușor cuprinsă de 
descurajare la orice refuz. Nu avea deloc încre-
dere în el însuși, era mereu nehotărât  și simțea 
nevoia să fie stimulat, deși afișa un soi de bra-
vură ostentativă care nu păcălea însă pe nimeni 
care îl cunoștea cât de cât. I-a aranjat o audiție 
cu Andrew Loog Oldham, producătorul și ma-
nagerul celor de la Rolling Stones și un bun pri-
eten al ei. Pentru ca el să se prezinte onorabil în 
fața lui Oldham, Linda nu s-a sfiit să ia una din

chitările lui Keith Richards, un Fender Stratocast-
er alb, nou-nouț și să i-o dea lui Hendrix, care 
demult visa la o astfel de chitară. Chitara a 
rămas pentru totdeauna la Hendrix, iar Keith 
Richards n-a băgat niciodată de seamă că-i 
lipsește. Hendrix nu l-a impresionat deloc pe 
Oldham care nu înțelegea ce găsește genial 
Linda Keith la acest tânăr, nevăzând în el 
decât un nebun fără de har. După acest refuz, 
ea a trebuit să-l consoleze mult timp pe sensi-
bilul Hendrix care căzuse într-o pasă gravă de 
neîncredere în sine. A urmat apoi Seymour 
Stein, un alt om important din domeniul mu-
zical, tot prieten de-al Lindei care, ca și 
Oldham, a zis un mare nu. 

Linda Keith (born 1946) is British fashion 
model, best known for her work for Vogue 
Magazine during the 1960s as well as her 
involvement in the rock music scene. NR
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Sofia Gelman - Oameni suntem

       Există situații în viața cotidiană când este indi-
cat să  fim atenți la pericolele iminente ce se 
ascund în relațiile diferitelor aspecte ale  lucru-
rilor care ne vizează în mod direct. De pildă, nepo-
trivirea medicamentelor poate avea deznodământ 
fatal în cazul în care contraindicațiile nu sunt sufi-
cient de clare, sau sunt ignorate. Un alt exemplu  
poate fi o transfuzie; în ipoteza în care apare o 
neconcordanță între  grupele sangvine, rezultatul 
tratamentului poate fi de-a dreptul tragic. Este 
vorba despre termenul de  incompatibilitate, 
un concept absolut, fără posibilitatea unei inter-
pretări flexibile, interpretare care ar putea dimi-
nua diferența dintre extremitățile celor doi poli 
opuși. Ei se exclud reciproc ! Vă voi deconspira 
motivul care m-a determinat să scriu despre acest 
subiect : presupun că veți fi de acord cu mine în 
constatarea potrivit căreia două noțiuni antago-
niste precum democrația și cultul personalității  
sunt incompatibile prin definiție…      



Eseu 

     ● Când e vorba de literatură, Borges preferă 
pasiunea pentru subiect goanei după stil. Atunci, 
de ce detesta Borges tangoul? Cum poți să 
prețuiești pasiunea în literatură și să bombăni tan-
goul? Cu atât mai misterioasă această știută anti-
patie a lui Borges pentru tango, cu cât îi plăcea 
milonga  și adesea amintea cu mândrie că a și scris 
versuri pentru anumite milongas. Recoltez, din 
câte pagini scrise de Borges îmi vin în minte, cîteva 
motive pentru care Borges detesta tangoul. 
Primul, vulgaritatea. Tangoul e un produs de 
bordel (Borges amintește undeva cît de ridicoli 
erau bărbații din Buenos Aires care dansau la colț 
de stradă tango între ei, pentru că greu puteau găsi 
o femeie care să accepte să danseze acel dans de 
curve), iar senzualitatea sa e nerușinată. Al doilea, 
violența. “Tangoul cuțitelor”. Tangoul are ceva 
umbros-amenințător. Cineva din apropiere își 
poate pierde mințile în pasiunea aceasta tumul-
tuoasă și poate deveni violent. În fine, al treilea 
motiv e și paradoxal, tangoul este o suprimare a 
masculinității, a machismului. Borges spune 
undeva că un “compadrito” care se respectă nu 
admite o asemenea dependență și nu se vulnerabi-
lizează sufletește în asemenea hal față de o femeie.
    În 1965, Argentina întreagă aștepta cu sufletul la 
gură rezultatul primei colaborări dintre scriitorul 
ei cel mai important, Jorge Luis Borges, și com-
pozitorul ei cel mai important, Astor Piazzolla. A 
rezultat un disc, El tango, găsibil și azi, pe care vă
las să-l judecați singuri. Și o polemică între cei doi 
titani, care nu s-au înțeles deloc. Interesant este că 
fiecare îl acuza pe celălalt de același lucru: de 

surzenie. Piazzolla a spus despre Borges că a scris 
versuri splendide (”niciodată nu am citit ceva mai 
frumos”), dar că în materie de muzică era de-a 
dreptul surd (”nu știe nimic, nimic și nici nu-l 
interesează muzica deloc... nu face diferența între 
Beethoven și Juan de Dios Filiberto”). Borges, la 
rîndul lui, a spus despre Piazzolla că “nu are auz 
deloc – e singurul om pe care l-am cunoscut în 
viață la care surzenia muzicală se conjugă perfect 
cu surzenia poetică”.
       ● Cu mulți ani în urmă, Andrei Pleșu  a publi-
cat o carte intitulată Despre îngeri. Cartea a avut 
mare succes. Cînd a fost lansată la Cluj, eveni-
mentul s-a petrecut la Universitate, într-un amfi-
teatru plin de oameni. După ce autorul a vorbit 
despre carte și despre îngeri, publicul a fost invitat 
să pună întrebări. Din sală, cineva, probabil 
preocupat mai mult de imaginarul medieval decât 
de teologie, a întrebat: „Ce legătură vedeți între 
îngeri și eter?”. Andrei Pleșu nu a înțeles bine și a 
întrebat la rândul lui: “Între îngeri și etern?”. 
“Nu”, a răspuns spectatorul, „între îngeri și eter”, 
a precizat acesta silabisind pentru claritate. 
“Aha”, zice Andrei Pleșu lămurit, “între îngeri și 
eter, deci. Era mult mai interesantă întrebarea 
despre îngeri și etern...”Mi-a venit în minte acest 
incident citind un fragment dintr-un dialog purtat 
de Borges cu Willis Barnstone. Barnstone: „Când 
Hart Crane a scris la mașină «această mare aripă 
(wing) a eternității» și-a dat seama că a bătut din 
greșeală «această mare clipă (wink) a eternității» 
și pentru că suna mai bine a lăsat-o așa.” Borges: 
„«Clipă» sună mai bine decît «aripă»? Nu, nu 
cred. Nu sînt de acord. Cum să poți prefera 
«clipă» în loc de «aripă»? Nu, nu poți continua 
așa.” Barnstone: „În orice caz, Hart Crane a greșit 
fie bătînd la mașină, fie compunîndu-și poemul și 
întrebarea mea este dacă greșelile pe care le 
facem...” Borges: “Eu prefer «aripă» în loc de 
«clipă»...” Barnstone: “Greșeli personale, profe-
sionale, literare. Unele ne aduc dezastrul, altele 
numai lucruri bune.” Borges: “Viața mea este o 
enciclopedie de greșeli. Un adevărat muzeu.”
      ● În 1955, la 56 de ani, Borges a orbit. Era anul 
în care Argentina scăpa de Peron, ceea ce l-a 
bucurat pe Borges. De asemenea, era anul în care 
a fost numit director general al Bibliotecii Națio-
nale, un vis împlinit pentru el. Și-a pierdut 
vederea treptat, lent, ca o înserare lină, de la an la 
an. Știa că va orbi, pentru că tatăl său orbise, 

 Nr. 15, 19 Noiembrie 2020 pagina 11

Borges, surzenie și orbire
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bunicul său orbise și străbunicul său orbise. A 
primit orbirea ca pe un privilegiu. Relația lui 
cu lumea nu s-a schimbat prea mult, semn că 
își construise totul, în interior și în exterior, 
așteptând momentul întunecării. Orbirea a 
îmbogățit, totuși, relația lui Borges cu lumea, 
căci Borges a început să vadă cu mintea. 
“Uneori, văd o carte închisă pe o masă și îmi 
spun că aș putea citi acea carte, dar ceva în 
interiorul visului meu îmi spune că este 
imposibil și atunci am grijă să nu o deschid.” 
Ca într-un faimos vers eminescian, închiderea 
ochiului din afară a deschis ochiul din interior.
     Borges a scris poeme memorabile despre 
orbire. Unul dintre ultimele, scris în 1975, 
este, cred, și cel mai faimos dintre ele. Se 
cheamă chiar așa, „El ciego” (”Orbul“). Struc-
tura sa (trei strofe, primele două de cîte patru 
versuri, a treia de șase versuri) este englezeas-
că, shakespeariană mai exact, ceea ce trimite 
nu doar la pasiunea pe care Borges a avut-o 
pentru acest gen de poezie, ci și la rigoarea 
învechită care domină universul unui orb. 
Poemul vorbește despre un bătrîn care 
privește o oglindă: “Nu știu care este fața care 
mă privește / când privesc fața din oglindă...” 
Începutul poemului este, așadar, abrupt. Sub 
titlul “Orbul”, primele două versuri induc ime-
diat tema ambiguității oglinzii. „...nu știu ce 
bătrân îmi apare în reflexia ei / cu tăcută și 
deja obosită furie”. Cum poate un orb să 
privească o oglindă? Și ce “răspuns” poate da 
oglinda unui orb? Borges a spus cu alt prilej: 
“Orbirea nu este o situație vrednică de milă, 
este un mod de viață”. Dar să nu mergem ime-
diat în direcția în care pare că ne cheamă ideea 
și să spunem că toți oamenii sunt într-o anu-
mită măsură orbi. Nu că nu ar fi adevărat, dar 
e banal. Pe cît de tragic, pe atît de banal. 
Iar lui Borges îi repugna banalul.

Foto: Jorge Luis Borges (wikimedia com-
mons)    ADEVARUL.RO

Aventuri  în capcana scrisului

Sergiu Dan   născut  Isidor Rotman
(1903-1976)

   Viitorul scriitor s-a născut în orașul Piatra 
Neamț, fiul lui Simon Rotman. Primii săi pași 
în jurnalismul cultural au avut loc înainte de 
1926, când era afiliat la ziarul Cugetul Româ-
nesc; primele sale poezii au fost publicate în 
reviste culturale precum Chemarea și Flacăra, 
iar o nuvelă de debut, Iudita și Holofern   a fost 
tipărita în 1927. Fratele lui Sergiu Dan, Mihail 
Dan, era și el jurnalist, cunoscut pentru tra-
ducerile sale din autorul sovietic Vladimir 
Mayakovsky.  La sfârșitul anilor 1920, Sergiu 
Dan și prietenul său Romulus Dianu se aflau la 
București. Aici Dan s-a alăturat cercului literar 
condus de Camil Petrescu și a participat la dis-
putele literare ținute la restaurantele Casa 
Capșa și Corso.  Până în 1928, el a fost înde-
părtat de  Petrescu: ridiculizând proiectul filo-
sofic “noocratic” conturat de Petrescu și 
numindu-l pe autorul său “nebun și fricos”. 
Ulterior, el și-a exprimat regretul pentru inci-
dent, menționând că a fost amuzat în special 
de excentrică decizie a lui Petrescu de a-și 
păstra manuscrisul filosofic în Biblioteca Vati-
canului.  
Dan și amicul sau Dianu au fost, cooptați de 
Ion Vinea în diversele sale proiecte jurnalis-
tice, începând cu recenzia literară de stânga și 
modernistă Contimporanul, unde au publicat 
proză și poezie avangardistă cu un subtext po-
litic. Textele sale au fost prezentate în diverse 
alte publicații: Vremea, Revista Fundațiilor 
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Regale, Universul Literar   și Bilete de Papagal 
(ziarul satiric al poetului Tudor Arghezi).  În 
această perioadă, Dan a urmat o pregătire 
formală în economie, absolvind Școala Comer-
cială din București. Cu Dianu (care și-a făcut 
debutul), Dan a fost coautor al unei biografii 
romantice a poetului-povestitor din secolul al 
XIX-lea Anton Pann: “Viața minunată a lui Anton 
Pann”  1929 —Această piesă de ficțiune a fost 
reeditată în 1935 ca ”Nastratin și timpul său” . În 
acest context, Dan s-a alăturat clubului Sburător-
ul, format în jurul revistei omonime a teoreticia-
nului literar Eugen Lovinescu, ca unul dintre 
scriitorii evrei pe care Lovinescu i-a acceptat în 
mișcarea sa. 
      În perioada de la Contimporanul, Dan s-a 
angajat într-un conflict cu grupul suprarealist și 
de extremă stânga la UNU, revista poetului Sașa 
Pană. Această controversă a reflectat discrepan-
țele majore dintre Contimporanul și alte grupuri 
de avangardă. Până în 1930, fratele lui Sergiu, 
Mihail Dan, părăsise Bilete de Papagal și se impli-
case în UNU, la care mai târziu a fost redactor șef. 
Cu toate acestea, documentele făcute publice 
pentru prima dată în 2008, arată că a fost în 
secret un informator pentru agenția de informații 
a Regatului României, Siguranța Statului, cu mi-
siunea de a supraveghea flirturile în desfășurare 
ale revistei UNU cu comunismul.  Mult timp, a 
fost suspectat de acest lucru de către societatea 
literară de la Sburătorul. Tot în 1930, la scurt 
timp după întoarcerea forțată la tron a regelui 
român Carol al II-lea, Sergiu Dan lucra, în calitate 
de redactor politic, la  Dreptatea, platforma Parti-
dului Național al Țăranilor . Potrivit relatării ulte-
rioare a jurnalistului comunist Petre Pandrea, 
Dan și Vinea au furat împreună proiectul original 
al unui articol al economistului Virgil Madgearu 
și l-au falsificat în așa fel încât să facă să pară că 
Madgearu era un anticarlist; au vândut apoi o 
copie rivalului lui Madgearu, teoreticianul corpo-
ratist Mihail Manoilescu. Manoilescu i-a dus o 
copie a acestui document regelui Carol, discredi-
tându-se atunci când falsul a fost expus.  Pandrea 
a susținut că, între ei, Dan și Vinea au plecat cu 
150.000 de lei din afacere, în timp ce victima lor 
Manoilescu a căzut într-o permanență în 
dizgrație. 
      Debutul editorial al lui Sergiu Dan a venit în

1931, când Editura Cugetarea și-a publicat 
romanul “Dragoste și moarte în provincie”.  În 
1932, Dan și dramaturgul George Mihail Zamfires-
cu au împărțit premiul anual al Societății Scriito-
rilor din România, la care amândoi au devenit 
membri. În 1932, Sergiu Dan s-a alăturat echipei 
gazetei Facla a lui Vinea, unde lucrau Ion 
Călugăru, poetul N. Davidescu, scriitorul-re-
gizor Sandu Eliad și jurnaliștii profesioniști 
Nicolae Carandino și Henric Streitman. Dan și-a 
reluat cariera de scriitor la Arsenic, publicat de 
Cultura Națională în anul 1934 și “Surorile Veni-
amin” Editura Vatra, 1935. În 1934, Dan a fost 
unul dintre cei 46 de intelectuali care au semnat 
un apel în favoarea normalizării relațiilor dintre 
România și dușmanul ei comunist din est, Uni-
unea Sovietică - baza unei asociații culturale și 
politice, Amicii URSS, care era controlată în 
secret de către Partidul Comunist Român pe 
atunci în afara legii.  
   Sergiu Dan devine victima represiunii 
antisemite în primele etape ale celui de-al doilea 
război mondial, când regimurile autoritare și 
fasciste au preluat controlul. A  fost expulzat din 
Societatea Scriitorilor. În iulie 1940, scriind 
pentru Universul Literar, autorul fascist Ladmiss 
Andreescu a propus un boicot al operei lui Dan 
și o interdicție generală asupra literaturii evrei-
ești. Sub statul național legionar, unii autori 
care simpatizau cu Garda de Fier au sărbătorit 
aplicarea cenzurii ca o revoluție împotriva lite-
raturii moderniste. În revista lor Gândirea, Dan 
a fost denumit exponent al “morbidității 
iudaice”.  Dan a scăpat de Pogromul din ianuarie 
1941, ascuns și protejat de prietenul său Vinea.  
Mai târziu, noul guvern dictatorial al Con-
ducătorului Ion Antonescu l-a catalogat pe Dan 
drept unul dintre autorii evrei interziși , pus pe o 
lista  speciala cu circulație la nivel național. Dan 
s-a numărat și printre evreii care au fost depor-
tați în lagărele de concentrare din Transnistria 
administrată de România.  Bolnav, în cele din 
urmă a fost eliberat și s-a putut întoarce la 
București .
      În legatura cu deportarea sa transnistreană, 
scrie romanul “Unde începe noaptea”   publicat 
de Editura Națională Mecu în 1945.  Cartea, 
scrisă ca răspuns la primele semne ale negării 
Holocaustului,  a fost scoasă din circulație din 

Jurnal Biografic 

 Nr. 15, 19 Noiembrie 2020 pagina 13



Analiză politică 

motive necunoscute; s-a sugerat mai târziu că 
deranja  Partidul Comunist, într-un moment în 
care România se afla în comunizare rapidă.  
Doi ani mai târziu, Editura Mecu a lansat un alt 
roman pe temă de război al lui Dan, 'Roza și 
ceilalți". După 1948, opiniile politice ale lui 
Sergiu Dan    au iritat  regimul comunist român 
și în cele din urmă a fost arestat. Se pare că 
Dan ar fi atras pentru prima dată persecuții 
politice asupra sa când, în 1947, a vorbit în ca-
litate de martor al apărării la procesul priete-
nului său, jurnalistul Nicolae Carandino. 
Poliția secretă a Securității i-a confiscat 
lucrările în desfășurare, care ar fi făcut parte 
dintr-o arhivă secretă. Condițiile noii detenții 
ale lui Dan au fost caracterizate de istoricul 
literar Henri Zalis drept “sălbatice”. El a fost în 
mod special reținut, împreună cu multe alte 
personalități publice din diferite medii, la 
închisoarea Aiud.   Petre Pandrea, el însuși 
întemnițat acolo după o epurare interioară a 
partidului, l-a inclus ulterior pe Dan pe lista sa 
de scriitori, intitulată cu umor “Uniunea scrii-
torilor din Aiud” - spre deosebire de Uniunea 
scriitorilor din România, controlată de comu-
niști.  Dianu, care a lucrat cu Vinea și contro-
versatul jurnalist Pamfil Șeicaru în anii război-
ului, era, de asemenea, în custodie până în 
1950, fiind unul dintre jurnaliștii acuzați că a 
pătat „luminoasa transformare a lumii pe calea 
către cel mai drept regim din istoria omenirii. 
Dan a fost în cele din urmă eliberat în jurul 
anului 1955, când, potrivit lui Zalis (martor 
personal al evenimentelor, alături de roman-
cierul Zaharia Stancu), el a mărturisit colegilor 
membri ai Uniunii Scriitorilor despre timpul 
petrecut în închisoare. Ulterior, Uniunea l-a 
expus pe Dan la sesiuni de “autocritică”, 
obligându-l să respecte cerințele realismului 
socialist.   
     În 1970, Editura Minerva a republicat Roza 
și ceilalți și Arsenic, în timp ce Cartea 
Românească  a tipărit ultimul volum, “Din-
tr-un jurnal de noapte".  În același an, în semn 
de protest împotriva cenzurii comuniste, Dan a 
refuzat să accepte medalia Meritul Cultural. 
     De asemenea, s-a concentrat asupra activi-
tății de  traducător, fiind remarcat pentru  

interpretarea lui Madame Bovary și 
Salammbô, operele clasice ale romancierului 
francez Gustave Flaubert.  Contribuția sa gen-
erală acoperă, de asemenea, versiuni în limba
română ale operelor lui Louis Aragon, Michel 
Droit, Maurice Druon, Anatole France, Boris 
Polevoy, Elsa Triolet și Voltaire.  
Opera sa a fost redescoperită și reevaluată 
după Revoluția din 1989.
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Alexandru Cristian 
Hegemonie sau declin ? 

Viitorul puterii americane

    Am observat dezbateri multiple în ultima 
perioadă despre puterea americană. Am auzit 
cuvinte precum hegemonie, declin, pierderea 
puterii, ruinarea influenței, balansarea spre 
China. Analizând cu atenție și lucid am constatat 
că puterea americană nu este în declin, nu are o 
hegemonie totală, nu este ruinată sau nu a pier-
dut în fața Chinei.
     Statele Unite ale Americii sunt într-o lume în 
care alți competitori doresc să preia frâiele. 
Puterea Americii este  una de tip smart power, 
cu elementele de hard power și de soft power 
ce se combină extrem de subtil. Mai exact 
puterea militară și proiecția acesteia se combină 
cu puterea culturală și dau un amestec inedit de 
influență.
    Așadar cum este puterea americană astăzi ? 
Este o putere în plină transformare, este o 
putere transformațională. Trecerea de la unipo-
larism la uni-multipolarism a reprezentat mai 
mulți pași, iar Statele Unite ale Americii i-au 
făcut în mod direct și lucid. O putere transfor-
mațională este un stat care își adaptează 
instrumentele și resursele de putere la ultimele 
evoluții pe scena lumii. Statele Unite ale Amer-
icii sunt cea mai mare putere transformațională 
a lumii. Hegemonul american își redimen-
sionează diferite resurse de putere  pentru a 
intra în competiție directă cu anumiți competito-
ri. De asemenea hegemonul american nu își 
epuizează toate resursele ci le dozează în mod 
eficient.



  Istoria lumii a fost marcată de o anume 
ciclicitate  a faptelor, întâmplărilor, eveni-
mentelor. A fost o istorie uneori accidentală la 
care nimeni nu a putut răspunde. Factuali-
tatea a fost posibilă imediat iar istoria contra-
factuală doar în eseuri filosofice. Statele au 
trebuit să ia ca atare evenimentele lumii și să 
accepte faptul că evenimentele pot depăși 
așteptările.

     Hegemonia americană a fost un cumul de 
factori extrem de complecși și de interdepen-
denți:
  • teritoriul protejat de cele două mari mase 
acvatice la nivel planetar
   • resursele de sol și subsol și distribuția 
acestora
   • o elită dornică de a oferi o schimbare oame-
nilor
    • un arhetip național de reușită și o încrede-
re în viitorul noului stat care se făurea – acel 
Manifest Destiny
   • o etică a muncii și a câștigului
  • o dorință continuă de evoluție și o unitate 
în implementarea măsurilor politice, eco-
nomice și sociale
   • Spiritul american în ansamblul său

   Dacă vorbim în prezent observăm aceleași 
trăsături dar trebuie să le analizăm cu mare 
atenție. În prezent poporul american are 
încredere în țara lor dar este conștient că și 
alte state intră în competiție directă cu valo-
rile lor civilizaționale. Lucrul de netăgăduit 
este planul prin care China dorește să ajungă 
cea mai mare putere a lumii, urmând aceeași 
pași pentru hegemonie la care putem adăuga 
“pașii mărunți”  și “misterul”  politicilor lor. 
Ce vreau să spun este că Republica Populară 
Chineză tace și ascunde  pașii pe care îi face în 
drumul său.  În orice acțiune nu proclamă 
nimic, dorește să ajungă un hegemon “în 
tăcere”  fără ca lumea să simtă.
      De ce această silențiozitate ? Pentru a nu 
trezi reacția hegemonului actual dar și al altor 
state din jurul ei cum ar fi Federația Rusă sau 
India. Statele Unite ale Americii au avut și au 
mecanisme pentru a simți aceste dorințe și au 

posibilități de contracarare printr-o politică 
de îndiguire  în zonă dar și prin promovarea 
unui model cultural specific  valorilor unei 
lumi libere.
     Hegemonia americană este prezentă și este 
în plină transformare pentru a se adapta la 
anii plini de competiție ce vor urma. 
     
   Faptul că nu este omnipotentă nu înseamnă 
că este în declin, în fapt trăim într- o lume cu 
peste 180 de state. Dar lumea se uită cu 
atenție la Washington D.C. și chiar dacă unii 
nu vor de acolo încă se mai trasează arhitec-
tura lumii la nivel internațional.
  Viitorul puterii americane este unul trans-
formațional și este marcat de hegemonie prin 
resursele uriașe pe care le are la dispoziție. În 
jurul anului 2050 puterea americană va 
reprezenta mai mult decât spun unele prog-
noze.

   Statele Unite ale Americii nu sunt în declin 
ci sunt în transformare.

Analiză politică 
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Umor 

UMOR cu Mahai

COEFICIENTUL OSMOTIC 
ÎN 20 DE ZILE

            
      Era odată un ţăran (asta, ca şi celelalte 
poveşti, se referă la ţărani). Şi, mergând el la 
sapă, prin ploaie şi noroi, găsi o pungă cu 
mâncare. A doua zi, mergând el la sapă prin 
ploaie şi noroi, găsi o tot pungă cu mâncare. 
A treia zi nu mai ploua. Şi, mergând el la 
sapă, pe acelaşi drum, găsi o pungă cu mân-
care. De unde, ţăranul trase concluzia că 
fenomenul nu are legătură cu vremea. A 
patra, a cincea şi-a şasea  zi merse la sapă pe 
alte drumuri, şi tot o pungă cu mâncare găsi. 
Ajuns acasă, oripilat, a şaptea zi, se 
înverşună si puse mâna pe tratatul de 
Chimie-Fizcă, aflat la îndemână, la closet. 
Însă, din tratatul de Chimie-Fizică fuseseră 
rupte multe pagini, în peregrinările anteri-
oare la closet ale ţăranului și numeroasei 
sale familii. Totuşi, de un lucru îşi dădea 
seama: fiind un fenomen independent de 
drum, funcţia asociată (Gp = găsirea pungii) 
era o funcţie de stare. Aşadar,

f(Gp) = 0

     A opta, a noua şi a zecea zi, ţăranul con-
tinuă să găsească punga, indiferent de tem-
peratură, presiune atmosferică sau lumi-
nozitate. În acelaşi timp, mai realiză că Gp 
lua valori doar în mulţimea (0,1). Apoi, în a 
12-a și a 13-a zi, ţăranul nu merse de loc la 
sapă. În acele zile, stătu toată vremea în pat 
și nu găsi nici o pungă. Apoi, în a 14-a zi, 
merse la târg, și iar nu găsi nici o pungă. 
Repetând experimentul, iar nu găsi nici o 
pungă. Apoi, în a 16-a zi, mergând la sapă 
găsi iar punga cu mâncare.
 Aha! Îşi spuse atunci tăranul. Ehehei, 
funcţio, funcţio, cum te găsii eu pe tine!

Funcţia Gp era :        
1, dacă mergea la sapă şi  0, dacă nu mergea 
la sapă. 
          

Cu aceasta, problema părea rezolvată.
A 17-a zi, fiind Duminică, merse la biserică 
şi se spovedi. Iar popa îl certă pentru trufie, 
și îi spuse să se mai gândească asupra a ceea 
ce făcuse, dacă e meritul lui sau al Celui de 
Sus, iar apoi îl iertă și îl împărtăşi în aceeaşi 
zi.
    Ajuns acasă, măcinat de gânduri funeste, 
ţăranul adună pungile și începu să le exam-
ineze mai atent. Primul efect fu că, în ziua 
aceea, uită să dea de mâncare la porci. Apoi, 
constată că între pungi erau ceva diferente 
în volum. Comparând presiunea atmosferică 
și temperatura mediului în ziua găsirii 
pungii pe de-o parte, și volumul pungilor pe 
altă parte, găsi că acesta din urmă variază 
după relaţia:

Vp = A x RT/Patm + B

   pe care o notă pe coteţ, cu cretă și o 
denumi Legea lu’ Moa.

     Singura lui preocupare în a 18-a, a 19-a și 
a 20-a zi, rămase găsirea experimentală a 
valorilor A și B. Şi, cum-necum, găsi A=14,3, 
iar B=1,5 – mărimi adimensionale.

      Ăsta fu, deci, Coeficientul osmotic.
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Recenzii Alchemice 

Maria Sava   -  Nicholas  Flamel  

  “Eu, Nicholas Flamel,  copist,  locuind 
în Paris în anul 1399, pe strada 
Notary, lângă St.  Jacques de Bouche-
rie,  deși  nu am învățat prea multă 
latină din cauza sărăciei  părinților 
mei – care,  totuși  erau socotoți  
oameni cinstiți  și  buni,  chiar de către 
cei  care îi  invidiau cel  mai mult-am 
învățat,   prin binecuvântarea lui  
Dumnezeu, cărțile fi losofilor și  am 
dobândit o oarecare cunoaștere a lor,  
chiar și  acelor mai ascunse secrete 
(înfățișate acolo),  deși  nu am in-
tenționat asta. Din pricina aceasta, 
nu va trece nici  un moment din viața 
mea în care,  amintindu-mi de acest 
bine nemărginit,  să nu aduc mulțumi-
ri bunului și  marelui Dumnezeu.” Așa 
își  începe confesiunea Nicholas 
Flamel (1330-1418),  unul dintre cei  
mai renumiți  alchimiști ,  în anul în 
care viața lui  a luat o turnură nouă 
după descoperirea într-un loc secret 
a unei cărți.  Să-l  lăsăm tot pe el  s-o 
descrie pentru că e o adevărată 
poezie această carte privită cu ochii  
minții:  
”  . . .o carte aurită,  foarte veche și  
mare, care a costat numai 9 florini.  
Nu era făcută din hârtie sau perga-
ment, cum sunt făcute celelalte cărți,  
ci ,  după părerea mea, din scoarță de 
copaci tineri; ferecătura era din 
bronz, coperta era bine legată și  in-
scripționată peste tot cu niște l itere 
ciudate,  pe care le-am socotit  a fi  
l itere grecești  sau ceva de genul ăsta. 
Ce știam, era că nu le puteam citi;  iar 
cât privește ce era scris într-însa, ea 
era imprimată, așa cum am presupus, 
cu peniță de fier sau gravată în coajă 
de copac; minunat făcută, cu l itere 
latine frumoase și  ciudat colorată”

Cartea era alcătuită din trei  părți  a 
câte șapte pagini,  pe fiecarea a șaptea 
pagină erau pictate imagini și  f iguri  
astfel:  pe prima pagină era pictată o 
fecioară înghițită de balauri,  pe a 
doua era o cruce pe care era răstignit  
un șarpe, iar pe a treia era un deșert 
udat de apa multor fântâni din care 
ieșeau șerpi ce umblau în toate di-
recții le.  După cum era inscripționat 
pe prima pagină cartea aparținuse lui  
“Abraham Evreul,  Prinț,  Preot,  Levi-
tator,  Astrolog și  Filozof” și ,  se pare 
că a fost vândută unui colecționar 
care nu-i  cunoștea adevărata valoare.  
Pe pagina a doua, evreul Abraham  își  
sfătuia poporul să aștepte venirea lui  
Mesia care va domni apoi întru gloria 
eternă. Apoi descria procesul trans-
mutării  metalelor pentru a-și  ajuta 
poporul să plătească tribut împăraţi-
lor romani.  Însă tot ce a scris și  a 
pictat în carte nu putea fi  dezlegat 
decât de un inițiat,  foarte bun cu-
noscător al  Kabbalei.  
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Bietul Nicholas a studiat zi și noapte co-
moara pe care o descoperise întâm-
plător, însă n-a reușit să dezlege semni-
ficația acelor desene în culori aprinse 
care reprezentau animale și plante fan-
tastice. Și-a bătut capul în fel și chip 
până când a ajuns într-o fundătură soră 
cu disperarea. În cele din urmă, i-a venit 
în minte să picteze el însuși desenele de 
la a patra și a cincea pagină și a chemat 
mulți erudiți din Paris să-și spună păre-
rea. Când le-a spus că autorul cărții de-
scoperise Piatra Filosofală tovarășii lui 
au râs de el. În afară de unul, pe nume 
Anselm, licențiat în medicină și student 
la Arte, totodată. Îi trezise o atât de 
mare curiozitate încât singurul lucru pe 
care-l dorea era să vadă cartea. I-a dat și 
unele explicații ale imaginilor care n-au 
făcut decât să-l îndrepte pe maestrul 
alchimist într-un labirint de procese 
false în care s-a pierdut vreme de 21 de 
ani. Totuși a descoperit că ceea ce filo-
zofii numeau sânge era spiritul mineral 
din metale, mai exact din aur, argint și 
mercur. În cele din urmă, pierzându-și 
orice speranță de a dezlega misterele 
din carte, Nicholas  Flamel a pornit în 
pelerinaj către mănăstirea Sf. Ioan unde 
a făcut jurământ de mare devotament 
apoi s-a dus în orașul Leon unde l-a cu-
noscut pe Maestrul Candies un mare 
învățat evreu care devenise creștin. 
Când a văzut informațiile din carte “a  
înmărmurit de mirare și bucurie” și l-a 
rugat să-i arate cartea. I-a dezlegat 
foarte multe din enigme după descrierea 
alchimistului, dar în drumul către Paris, 
Maestrul Candies a căzut grav bolnav și 
a murit. Au început alți ani de studii pe 
baza datelor obținute și, în cele din 
urmă, în anul 1392, într-o după amiază, 
după spusele lui, a reușit să ducă expe-
riența până la capăt. 

Să-l lăsăm să povestească: 
  “Apoi, continuând să urmăresc 
cuvânt cu cuvânt indicațiile din carte, 
cam pe la cinci după amiaza, în cea 
de-a douăzeci și cincea zi din Aprilie, 
am făcut operația de proiecție a pi-
etrei Roșii peste aceeași cantitate de 
Mercur... Aceasta s-a transformat în 
timp util în aceeași cantitate, dar din 
aur pur, mult mai bun decât cel 
obișnuit, mai moale și mai maleabil.”

 Tot după mărturisirea Maestrului 
Nicholas Flamel când a început să 
scrie această confesiune, în anul 1413,  
deja înființase și înzestrase patruzeci 
de spitale, construise trei capele 
oferise daruri bogate la șapte biserici 
și scosese multe cimitire din paragină. 
Iată că în Întunecatul Ev Mediu altul 
era raportul între donațiile pentru a 
construi spitale și lăcașuri de cult:  40 
la 3! 
Nicholas Flamel a murit în anul 1415, 
la vârsta de 160 de ani, casa lui care 
datează din 1407 mai poate fi văzută și 
azi pe strada Montmorency la nr. 51, în 
Paris. La Muzeul Cluny poate fi văzută 
placa inscripționată de pe mormântul 
său din vechea biserică St. Jacques din 
Boucherie care a fost demolată în 1717.  
Inscripția artă că Nicholas Flamel a 
fost scrib și a lăsat sume de bani și 
proprietăți pentru acțiuni caritabile și 
în scopuri religioase. Chiar dacă mulți 
s-au îndoit de povestea cărții alegorice 
care i-a dat posibilitatea să obțină Ma-
teria Primă, au fost și cercetători care 
i-au dat dreptate. Pe mine m-a cucerit 
tocmai această descriere a operei unor 
vizionari ce dovedește încă o dată 
natura divină a Cuvântului și, în 
esență, a Poeziei.  
Iași,  Maria Sava

Recenzii Alchemice 
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Artă Ceramică 

Fisuri în timp
Ofra Kutz - expoziție ceramică la 
galeria BY5

    De ani, ceramista Ofra Kutz studiază sensul 
apartenenței sale la peisajul local polarizat de cele 
două aspecte antagoniste ale formelor și ale ma-
teriei . Ordinea și dezordinea stau la baza echili-
brului subtil între construcție și întâmplare.  Ofra 
exprimă prin opera sa fragilă balanță care există 
între cultură, ecologie, politic , personal și restul 
lumii . Și cât de ușor se poate distruge acest echili-
bru. Ofra crează în lut. Ca și cei care cultivă 
terenuri în perena scurgere a anotimpurilor, ea 
este martora tensiunii pământului moale care se 
usucă și crapă în mod spectaculos. Artista este 
fascinată de apariția crăpăturilor sub un cer 
înnorat pe terenurile vaste, agricole  cât și în lutul 
lăsat liber până la implozie în el însuși . 
        Munca ei este meticuloasă și mentală, texturi-
le pot fi sobre sau senzuale. Ca și la Aristo, există 
o diviziune a realității  între materie și formă, 
conectate ele dau percepția întregului. Apoi o 
preocupă timpul. El devine un factor de bază , un 
strat inerent construcțiilor făcute din felii supra-
puse din luturi diferite ca niște straturi geologice 
sau arheologice despărțite de eoni.
      Vedem în expoziție totemuri tribale compuse 
din ecoul diverselor epoci ale colectivului. Seg-
mente din vase, sfere și suprafețe divers glazurate 
sugerează evoluția în timp. 
      Expansiune și recesie, multiplicare culturală, 
împreună producând un total al unei anume 
culturi ,  împreună cu limba și religia, rezonând 
într-o armonie specifică și unică. 
Vasele sunt nostalgice prin călătoria lor în timp. 

De la obiect la obiect distingem evoluție, trecerea 
de la culori primare , terne, la aurul opulent al 
generațiilor târzii. Vasele își încep viața pe roată 
olarului unde din cilindrul de lut se transformă 
într-o suprafață concavă care tinde spre orizont. 
Apoi lutul este deformat, obligat să se lungeasca 
până la crăpături, despărțit molecular, apoi  
trecut printr-un un final fixat în timp prin foc, 
pentru eternitate. Finisarea se face cu materiale 
prețioase, porțelan, luster, aur ... pentru a subli-
nia punctul de fuziune al culturilor și al etniilor 
într-un viitor sperat luminos. 
    Acest dialog între aspru și delicat , între un 
pământ umil și rezultatul sublim, fizic și spiritual 
totodată semnalizează vehement crăpăturile 
sociale , care în timpul nostru par a fi imposibile 
de lecuit.
 
Ilan Beck și AG
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Jurnal Critic 

STELIAN  TANASE
 
  În 1935, 2 octombrie, s-a 
născut scriitorul Paul Goma. 
Mort de coronavirus la 25 
martie 2020, Într-un spital din 
Paris.

      “Revelionul a fost o plictiseală, lumea tension-
ată și nu ştiu de ce, parcă trăiam din presenti-
mente. Dupa câteva cozi lângă o vitrină şi într-un 
gang la portocale şi sifoane ne stringem într-un 
imobil mirosind a ingrasie şi balcoane închise cu 
parbrize de autobuz. Ceaușescu ține obișnuitul 
discurs, nu anunță nimic bun. Pare sigur de el și 
de puterea lui tot mai militarizată. De sfântul Ion 
sunt la tata în apartamentul lui de două camere 
vizavi de pationoar. Mai vin Mihai și Petrică, 
Tudor, Felesica. Ca toate neamurile mai mult se 
ceartă, dacă tot nu s-au văzut de mult. Distracția 
se termina și o iau pe jos pe Cățelu, Baba Novac, 
spre blocoteț. Mă închid în casă de vreme rea cu 
gând să scriu la “Luxul melancoliei”. Pe când imi 
iau porţia de ştiri cu urechea la Europa libera, aflu 
că Paul Goma a trimis o scrisoare lui Pavel 
Kohout. Kohout lansase Cartha 77. Ecoul maxim, 
toate agenţiile de presă preiau. Tăișul anti-Kremlin 
mi-era clar. Semnatarii protestau împotriva inva-
ziei din august 68 si de regimul Husak sprijinit de 
șenilele tancurilor lui Brejnev. Acasa, la facultate, 
printre amici, vad entuziasm indeajuns. Mai 
respirăm și noi. 
    Îi simt, mai mult intuiesc că abia așteaptă să 
ajungă acasă să asculte Europa liberă, să afle ce 
s-a mai întâmplat. Trece sau nu Husak la 
arestări?
      La Bucuresti fiecare e in expectativă, să vadă ce 
se petrece. Fiecare dintre cunoscuți priveşte 

protestul de la Praga ca pe o victorie personală, 
parca s-ar fi intimplat la București. 
     Occidentul capitulase la Helsinki (1975) în fața 
lui Brejnev și ce se petrecea la Praga era primul   
semnal   că   lucrurile   o  iau   în   altă direcție. 
Reactia nu a venit din Occident, ci din estul Euro-
pei, din “lagărul socialist”. Prin Gubernia Valahia 
e îngheț, nu se petrecea nimic deşi eram cei mai 
cocoșați, avem genunchii juliți de cât am stat pe 

cioburi de sticlă la colț. La Bucuresti 
era liniște, se auzea musca, nu mișca 
nimeni in front. Firește, ne purtam 
complexele de inferioritate cu semeție. 
Eram niste căcăcioși, cine nu știa ? Fie-
care își spunea că nu suntem în stare de 
nimic și aștepta pe celălalt să facă ceva. 
Bun, nu suntem în stare de nimic, ne  

simțeam umiliți din cauza fricii de care sufeream. 
Și vine vestea. Paul Goma s-a solidarizat cu 
Kohout! Zău!? Stiam despre Goma doar că trimi-
sese clandestin două romane în Occident – nu le 
citisem pentru ca erau interzise și denegăsit. 
Vameşii le opreau daca incercai sa le aduci. 
   Nu îl cunosteam pe Goma. L-am intilnit o 
singură data în Piaţa Palatului, la coloane, la intra-
rea unei cafenele zisă – Union cred că se numea 
localul. Era cu Virgil Mazilescu pe care-l cunoş- 
team de la Petre Stoica. Ne-a prezentat, am trecut 
mai departe, ei au intrat in local. Asta a fost tot.
     Cine ar fi crezut că nu va fi o tăcere totală în 
Gubernie? Cascada de ştiri părea să nu se mai 
sfârşească, se întâmplau lucruri. Zeci de semnături 
se alaturau cu repeziciunea, sute. Greu descifrezi 
ce era fabulație din ce se spunea pe unde scurte și 
cât era adevăr. Ceaușescu se înfrunta prima data 
cu așa ceva. Detesta să fie sfidat, criticat la el acasă. 
Nu prea știa cum să reactioneze. În anturajul lui se 
vorbea că se se Înfruntau doua facţiuni, durii ci 
ceilalţi – care cereau tratarea cu prudenta şi diplo-
matie a situației. Securitatea și-a arătat zelul şi a 
înconjurat locuinţa lui Goma, l-a izolat. Cine se 
apropia era “umflat” în maniera lui Pristanda, luat 
pe sus, ca în finalul actului doi din Scrisoarea pier-
dută. La care se adauga un episod contondent. 
Lipsă la Caragiale. Destui au fost bătuți, arestați, li 
s-au făcut procese, au plătit cu pușcăria. Regimul a 
vrut să arate că nu e nimic serios și a pus totul 
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într-o cheie derizorie.Rețin secvența 
cu un boxer care sparge ușa și 
pătrunde in apartament să-i dea o 
bătaie soră cu moartea lui Goma. Îl 
chema Stumf, îl văzusem boxând pe 
patinoarul 23 august. Aleile din jurul 
adresei lui Goma era înțesate de 
securişti, militieni, care legimau pe 
orice indrazneț. Radio Europa liberă 
livra mișcarile făcute de autorități. 
Mai aflam ceva și din oraș.
       Bucureștiul se umpluse de zvonuri, inclusiv 
acela că Ceaușescu se va retrage de la putere. Dar 
câte! Basme! Au mai semnat cu Goma, Ion Vianu, 
fiul unui sculptor Ladea, şi el medic, apoi Ion 
Negoițescu. Dar scriitorii s-au abținut să il spri-
jine. De neînțeles pentru mine! Mai târziu am 
căpătat convingerea că dacă în 1977 scriitorii ar fi 
făcut bloc cu Goma, (momentul internațional era 
foarte bun) și s-ar fi strins 100-200 de semnaturi 
de scriitori cunoscuti, de prestigiu, cara aveau 
cititori, ei bine, regimul nu ar fi trecut prin deriva 
jalnică din anii 80. Când ajungeam acasă seara și 
dădeam drumul la aparat eram sigur ca voi auzi 
nume noi de scriitori&intelectuali care s-au 
alăturat protestului. Îmi ziceam că avalanşa por-
nise. M-am înșelat, Goma a rămas singur. Efectul 
– Regimul, după o scurtă ezitare –văzând că nu 
este susținut- a trecut la represalii. Semnatarii au 
fost izolati, hărțuiți, arestați, duși la Rahova la 
cercetări penale.
     A fost într-o vineri, 4 martie, 1977. La TVR era 
un film. Ora 21, 21. Locuiam la etajul X, ultimul, al 
unui bloc turn de la marginea Bucureştiului. De la 
fereastra mea se vedeau uzinele 23 August, foste 
Malaxa, Bărăganul şi un rest de cale ferată. 
Citeam ceva pentru facultate, eram student. Deo-
dată blocul a început să se zgâlţiie, să pâriie tare 
din încheieturi. Uşile se învârteau în balamale, se 
trânteau repetat. Lampa în tavan a început să se 
legene. Tot ce era agăţat pe pereţi a căzut. S-a 
auzit un zgomot aparent fără sursă. Fireşte, m-am 
speriat, o frică neobişnuită. Vezi moartea cu ochii. 
Chiar o vezi. Nu mai cunoscusem o asemenea sen-
zaţie. Am crezut că s-a sfârşit, că blocul se va 
prăbuşi. Mă imaginam căzând de la etajul X. 
M-am uitat pe fereastră dintr-un gest reflex. Spre 
groaza mea, blocurile din jur se înclinau, se îndo-  

L
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iau de la mijloc, cam la nivelul etajului 
5-6. Luminile – stinse peste tot, toate 
fereastrele întunecate. Apoi, brusc, 
după această vibraţie asasină, totul s-a 
oprit. S-au aprins luminile, s-au auzit 
voci omeneşti. Lumea s-a repezit la 
ferestre să vadă ce s-a întâmplat. 
Cineva a strigat – cutremur. (….)
  După câteva zile de forfotă, ne-am 
întors la protestul lui Goma, dar în cu
totul alt climat.  

Securitatea a devenit extrem de agresivă, 
stăpânea jocul. Cutremurul îl intărise pe Ceausescu 
care pedalase cu propaganda pe tema “patria în peri-
col”. Se victimiza in toate ocaziile. A cerut sprijin inter-
național. Protestul lui Goma a fost ecranat. Cutre-
murul din 4 martie a oferit un alibi Occidentului 
pentru a-l face uitat. Ceaușescu era mai impor-
tant pentru Vest decît Paul Goma. Interesele 
primau. Așa că a trimis la Bucureşti cantităţi 
uriașe de ajutoare. Asta ca nu cumva să o facă 
Brejnev&sateliții și Ceausescu să iasă de sub 
influența Londrei, Bonului şi Parisului. 
      La câteva zile după cutremur România lite-
rara a publicat un scurt text semnat Paul Goma. 
Mi-am spus citindu-l că lucrurile intră în 
normal. Cenzura va slabi, poate se va trece din 
nou la o politica de liberalizare. M-am grăbit. 
S-a întâmplat exact pe dos, la 1 aprilie Goma a 
fost arestat. Reactța Occidentului a fost slabă.     
       Cancelariile au dat comunicate goale de con-
tinut, doar ca să  se  ia  notă. 
Credeam că Ceausescu&Co  nu vor îndrăznisă îl 
aresteze măcar de teama scandalului inter-
naţional. Brejnev nu l-a arestat pe Soljenitin, a 
preferat să-l expulzeze. Iar pe Saharov l-a trimis 
in surghiun la Gorki. Arestați nu. Mai mult 
Goma a fost anchetat brutal de generalul 
Plesiță&Co. Printre scriitori, desi comentau 
febrili situatia, s-a făcut brusc liniște. S-a trecut 
iar la șoapte și comentarii sub plapumă.”
_______________________________
 * Fragment din volumul „Sunt un copil al răz-
boiului rece”, la editura Corint, aprilie 2020.
  DESKREPORT 



Jurnal Poetic 

Emanuel Pope

 
1939 - anul unor  “fructe” ciudate

        omului necesar Vladimir Tismăneanu

1939 a fost un an mort înainte de-a se naște
atât pentru mine dar mai ales
pentru familia mea de maimuțe
și asta a fost prima mea experiență de viață de 
care-mi aduc aminte
eram viu- sau cel puțin așa credeam-iar el sta și 
mă privea cu minutele sale imobile
drept în ochi ca un ceas de gheață
și nu-nțelegeam defel cum cineva se poate bucura
și juca cu-n asemenea monstru
în schimb toți ai mei păreau fericiți
căzuse prima zăpadă
și odată cu ea
din copaci cobora în șuvoi
în ''rod'' neîntrerupt:
''fructele mâniei''
(le numiseră așa după opera de inspirație a nu știu 
cărui american hidalgo)
-un fel de rodii din carne și sânge împodobite cu 
pene verzi-galbene de struț-
unchii și verii mei alergau după ele hămesiți
până și laptele din țâta mamei
avea de-acum ceva din gustul acelor fructe infecte
eu vomitam nonstop
și din timp în timp îl auzeam pe tata spunând:
'' țâncul se va obișnui și el în curând ''
iar tot atunci am văzut-o pe Ea șezând,
într-o margine a junglei
ținându-se-n brațe
zăpada și noile fructe nu îndrăzneau să vină 
până-n apropierea ei
se mângâia și se alina singură, sărmana
ca și cum ar fi alintat sau mângâiat un copil
sau cum stă Maica Domnului-n icoane
și-l plânge pe Isus
Trupul îî era învelit de o pelerină roșie
cum probabil în povești
rănit poartă orice împarat roșu
ca să nu fie confundat de cititorii grăbiți

cu împăratul cel rău...verde.
eu o priveam temător printre ferigi
ca o maimuțică uimită
(ce poate să fie în mintea unui copil
dar în inima lui?!)
și nu scoteam un cuvânt
în jurul meu încet-încet zăpadă se topea
și fructele alea jegoase
întârziau cumva în spatele meu
ca-ntr-o vamă.
 
mai târziu am aflat că nu am fost singurul care a 
privit-o atunci
și încă o dată i-am dat dreptate bunicii:
“niciodată nu știi ce ochi ascunde o junglă!”
și un timp m-am bucurat de mărturia celuilalt 
privitor
peste ani apreciat ca un artist profund
dar numai până azi...
când lucrarea i-a fost achiziționată de un necu-
noscut
prin telefon la o licitație,
pentru suma de 8.005.000 $.
........

Însă eu știu cine e
misteriosul ei cumpărător:
desigur ''împăratul verde''
și mă uit pe cer
să văd dacă nu va ninge din nou
dacă nu va coborâ în șuvoi
rod neîntrerupt
peste jungla mea.
-un fel de rodii din carne și sânge
împodobite cu pene verzi-galbene de struț-
cum s-a mai întâmplat
și nu doar o dată.
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Punţi Culturale 

Amor și obsesie - Zeruya Shalev 
în limba română

Dan Romașcanu

     Literatura israeliană contemporană este 
relativ bine cunoscută în România. Scriitori 
israelieni dintre cei mai semnificativi se 
bucură de popularitate în România, au fost 
traduși și publicați în edituri de prestigiu, 
cărțile lor sunt citite, recenzate, comentate 
pe rețelele sociale. Amos Oz a beneficiat de 
o excepțională serie de autor la editura Hu-
manitas-fiction, a vizitat România și întâl-
nirea sa de la Ateneu cu Gabriel Liiceanu a 
dat ocazia unui dialog cultural public de 
mare nivel. David Grossman, Meir Shalev și 
mai nou Eshkol Nevo sunt și ei traduși, publi-
cați și citiți, și s-au întâlnit cu cititorii 
români. Târgul internațional de carte Book-
fest a avut Israelul ca țară invitată de onoare 
cu câțiva ani în urmă. Scriitoarele israeliene 
sunt însă ceva mai puțin cunoscute în 
România. Excepția este Zeruya Shalev.  
   Zeruya Shalev este una dintre scriitoarele 
israeliene cele mai cunoscute pe plan inter-
national, cărțile ei fiind traduse din ebraică 
în 27 de limbi, unele devenind best-sellers 
în țările respective. Născută în 1959 într-un 
kibbutz de pe malul Kineretului, face parte 
dintr-o familie cu renume în literatura și 
arta israeliană, tatăl, soțul și mai ales vărul 
ei (Meir Shalev) fiind cu toții scriitori 
cunoscuți, de succes și de valoare. Biografiei 
ei include un moment fractal care s-a petre-
cut în anul 2004, când Zeruya a fost grav 
rănită într-un atentat terorist cu bombă la 
Ierusalim. Se poate spune că și creația sa 
literară - ca tematică și ca stilistică - a fost 
marcată și divizată de acest eveniment. 
'Amor și obsesie' aparține primei perioade 
în care cărțile sale cele mai cunoscute sunt 
romane sentimental-erotice scrise dintr-o 
perspectivă feminină îndrăzneață, cărți care 
i-au asigurat consacrarea internațională. 
Romanul a apărut pentru prima dată în  

L
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traducere românească în 2009, și o a doua 
ediție, excelent tradusă din ebraică de Ioana 
Petridean, a apărut în acest an în colecția 
'Raftul Denisei' a editurii Humanitas-fiction. 
Este prima carte dintr-o trilogie care s-a 
bucurat de succes în Israel și în alte țări unde 
a fost tradusă, și a fost inclusă de revista ger-
mană 'Der Spiegel' între cele mai bune 20 de 
romane ale ultimilor 40 de ani, fiind și adap-
tată în anul 2007 într-o coproducție germa-
no-israeliană regizata de Maria Schrader. 
'Viața amoroasă' este povestea unui adulter. 
Eroina principală, Yaarah, este o tânără 
intelectuală din Ierusalim, doctorandă în 
studii istorice (dar istoria în Israel și pentru 
evrei este totdeauna legată de tradițiile reli-
gioase), măritată nu prea fericit cu Yoni, 
expert în IT. Într-o zi, vizitându-și părinții, 
care par și ei să trăiască o căsnicie nu prea 
reușită, îl întâlnește pe Arie, prieten din 
tinerețe al acestora. Bărbatul o atrage și o fas-
cinează în pofida diferenței de vârstă, și 
Yaarah se va trezi în scurta vreme antrenata 
într-o legătură amoroasă care îi va schimba 
viața. 
    O observație despre traducerea titlului 
cărții. În limba ebraică Zeruya Shalev folos-
ește cuvântul 'ahava' care poate fi tradus și ca 
'dragoste', dar cred că alegerea traducătoarei 
este inspirată, căci 'amorul' pe care îl trăiesc 
personajele are mai degrabă ceva din ameste-
cul de pasiune și de trivialitatepe care cuvân-  



tul îl are în limba română de la Caragiale 
încoace. Eșecul căsniciei lui Yaarah și Yoni 
este în mod vizibil unul dintre motivele 
ușurinței cu care eroina se lasă absorbita în 
vârtejul unei pasiuni care devine în scurt 
timp obsesivă pentru Arie. Este într-un fel o 
criză moștenită ereditar, nici părinții ei nu 
par să trăiască mai mult decât alăturarea a 
doua singurătăți, deși eroina și noi, cititorii, 
vom afla mai târziu că exista cauze îngropate 
în trecutul părinților și al misteriosului Arie. 
Avem de-a face desigur și cu rutina, însă și 
cu o critică implicită a unui anumit model de 
reușită familială și socială în societatea con-
temporană. Orașul Istanbul spre care Yoni 
încearcă să o ispitească pe Yaarah pentru 
a-și petrece o târzie lună de miere, la cinci 
ani de la cununie și pentru a reaprinde poate 
pasiunea stinsă, devine, în imaginație, o 
metaforă a eșecului căsniciei lor, a tuturor 
căsniciilor lovite de rutină:
     Și totuși, ce o atrage pe Yaarah la Arie, de 
ce se lasă absorbită într-un vârtej care îi va 
distruge viața, sau poate o va reașeza pe alte 
fundații, dar asta dacă se întâmplă va fi din-
colo de paginile cărții. Bărbatul cu vreo trei 
decenii mai în vârstă o întreabă de câteva ori 
pe femeie 'de ce mă iubești?'. Întrebarea 
rămâne fară răspuns. Nici Yaarah nu pare să 
aibă răspuns pentru ea însăși, dar nici nu 
este capabilă să evite spirala spre distru-
gerea vieții ei de până atunci. Atracția fizică 
este o parte din explicație, dar nu poate fi 
cea completă, la urma urmei este vorba 
despre un bărbat din generația părinților și 
prieten cu aceștia, trecut prin toate expe-
riențele posibile ale unei șederi îndelungate 
în Franța prezentată ca un fel de simbol al 
corupției morale și sexuale, blazat psihic, 
îndoliat de moartea soției iubite, și până la 
urmă obosit de viață. Există niște secrete din 
trecut care sunt legate și de Arie și de 
părinții lui Yaarah, dintr-o tinerețe mitolog-
ică și idealizată dar nici dorința de a 
pătrunde acele secrete nu pare a furniza o 
explicație completă a deciziilor tinerei 
femei, și mai ales  a neputinței ei de a evita 

 evita procesul de auto-distrugere, a trans-
formării amorului în obsesie. Personajul lui 
Arie rămâne în opinia mea incomplet clari-
ficat pentru cititor, sau poate aceasta este 
perspectiva lui Yaarah însăși. Dar și lui 
Yaarah, feministele și feminiștii dintre citi-
tori îi pot reproșa incapacitatea de a decide, 
pasivitatea în a-și lua soarta în propriile 
mâini, de a raționaliza pasiunea. Cheia se 
află posibil în sfaturile pe care Arie i le dă 
lui Yaarah, el fiind singurul care o anali-
zează și indirect o îndrumă spre deciziile 
care până la urma vor fi fatale și legăturii 
lor.
    Obsesia pune stăpânire pe viața eroinei, 
care pe măsură ce încearcă să-l înțeleagă pe 
bărbatul care-i pusese stăpânire pe viață 
devine dependenta de el sexual, sentimen-
tal, și intelectual. Acțiunea cărții se petrece 
în cea mai mare parte a timpului în Ieru-
salim, dar Zeruya Shalev evita orice fel de 
localizare, așa încât povestea s-ar putea 
petrece în orice mare oraș din lume. Yaarah 
este o tânără intelectuală a zilelor noastre 
dar preocupările sale profesionale se pierd 
complet în furtuna relației adultere și a 
dependentei de Arie. Referințele la istorice 
la vremurile Bibliei constituie doar repere 
sau pilde prin care poate fi înțeles prezen-
tul. Nici timpul nu pare să lucreze în 
favoarea eroinei. Povestea ei de amor 
reprezintă un fel de final al celeilalte poveș-
ti, aceea pierdută dar nu și uitată în tre-
cutul lui Arie și al părinților ei. Ieșirea este 
traumatica și va fi o rupere radicală de tot 
ceea ce fusese viața ei înainte. Relația adul-
teră anulează căsnicia dar nu o înlocuiește. 
Reprezintă finalul un dezastru sau un nou 
început? Cititorii sunt lăsați să decidă. 
Zeruya Shalev are un stil narativ foarte spe-
cial. Mi-au fost necesare câteva pagini 
pentru a mă obișnui cu vocea povestitoarei. 
Structura frazelor nu delimitează idei sau 
episoade narative, este vorba mai degrabă 
despre un flux continuu de destăinuiri, 
despre o spovedanie cu sufletul la gură, 
parcă pusă pe hârtie de o înregistrare verbală.
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După ce am înțeles cum trebuie citită cartea 
mi-a fost mult mai ușor, și a devenit intere-
sant. Cititorul devine destinatarul unei mărtu-
rii foarte personale.
 
'Viața amoroasă' nu aparține vreunuia dintre 
genurile preferate, și mi-a cerut, ca cititor, 
dorința și răbdarea de a înțelege o perspectivă 
foarte personală. Personajele cărții, inclusiv 
eroina principală, nu par să încerce în niciun 
moment să ne câștige empatia. Zeruya Shalev 
își presară narațiunea cu episoade erotice 
frizând explicitul, dar ele nu sunt gratuite 
literar ci își au justificarea în pasiunile amoro-
ase ale eroinei sale. Până la urmă experiența 
umană ei se dovedește a fi nu numai șocantă și 
intrigantă, ci și destul de interesantă pentru a 
păstra cartea și a citi-o până în final. 
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                                     Rembrandt

      Portret de soldat 
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Gabi Schuster -

 

Poezii

 

Iubito am inventat iubirea
(din volumul “Mierla bolnavă de friguri”, 
editura Vinea)
 
Am vrut să fiu în trupul tău
să văd cum ţi se poticneşte inima
cum se încheagă sufletul
cum scorpionul muşcă
sfârcul vieţii tale
 
moartea  stăpâneşte lumea, nu iubirea
încetul cu încetul
imperiul ei se-aşterne
peste pământ
şi în adâncuri oasele se-aud
 
te-am strâns în braţe
şi-am inventat iubirea
în casa căreia ţi-am ridicat altar
majestate
inima mea s-a predat ca bobul
primăverii
 
iubito am inventat iubirea
cu gustul ei rafinat
scurs din pomul vieţii
 
o punte arunc
până dincolo de moarte
în lumea scărilor de gheaţă
unde gândurile se citesc
unde minciună nu există
şi unde timpul se poate da
înapoi şi înainte

Sfântul Yon
(din volumul “Mierla bolnavă de friguri”, 
editura Vinea

Am plecat de mult cu trăsura
înhămată la căpcăuni
doar făt frumosul ştie când vine miezul nopţii
acolo pe plajă la far
peştii sar pe gleznele mele
şi-mi pun întrebări deşuchiate
 
tu nu mai vii
ai schimbat valurile cu pădurea
mirosul de scoici
cu frunzele uşor mucegăite
tinereţea cu bătrâneţea
 
nu fii trist
sfinţii ştiu mai bine
cum să se apere de păcat
şi să între în graţiile zeului
cel mare
cel care împarte dreptatea
şi umbreluţele
aseară i-am lăsat pe cele îmbujorate
 
nu te sfii
întreabă-l când dezgheaţă marea
să ne scăldăm în algele otrăvitoare
să rămânem tineri
să uităm drumul
atunci mă voi întoarce
cu zarzăre-n colier



Imperatori turişti 

Edward Kelting *

 Germanicus turist  în Egypt (din 
“Analele lui Tacitus” ) 

Marcus Silanus, Lucius Norbanus, 
consuli. 

    Germanicus a călătorit în Egipt pentru a se 
familiariza cu antichitatea. Preocuparea pentru 
provincie era pretextul său. A redus prețul 
cerealelor prin deschiderea unor magazii și a 
oferit populației multă satisfacție. A circulat fără 
soldați,  îmbrăcat și  încălțat la fel ca un grec, 
după modelul lui Publius Scipio,  care a făcut 
acest lucru în Sicilia în timpul războiului Punic 
încă înfricoșător, așa auzim. Tiberiu, după câteva 
referințe succinte, ușor formulate, despre 
îmbrăcămintea și comportamentul lui Germani-
cus, l-a reproșat că a intrat în Alexandria.  Contrar 
aranjamentelor cu Augustus! Fără acordul meu!” 
Pentru că Augustus, printre celelalte mistere ale 
regimului său, a separat Egiptul - intrarea a fost 
interzisă, fără permisiune, senatorilor și nobililor 
călare (de rang)  - pentru a împiedica presiunea 
foametei asupra Italiei de către oricine deține 
acea provincie și pământul și bariera marină, 
chiar de are o garnizoană subțire împotriva 
armatelor uriașe. Germanicus, nefiind încă 
descoperit regretul călătoriei sale, a navigat pe 
Nil, pornind de la Canopus, o fundație spartană 
datorită înmormântării acolo a căpitanului Cano-
pus al navei, când Menelaus, întorcându-se în 
Grecia, a fost deviat de la drum spre o altă mare și 
spre Libia.  Apoi, trece gura râului dedicată lui 
Hercule, despre care localnicii spun că își are 
originea în țara lor și era extrem de  vechi.  “Altfel, 
mai târziu, bărbații de același rang își luau 
numele prin asociere.” Apoi Germanicus a vizitat 
urmele impresionante ale Tebei antice.  Încă pe 
structuri masive erau prezente scrieri egiptene 
care slăveau fosta opulență. A poruncit unuia 
dintre preoții mai în vârstă să traducă din limba 
lui maternă. “Au trăit odată aici 700.000 de 
oameni de  vârstă militară, iar  împreună  cu 

acea armată regele Rhamses a cucerit 
Libia, Etiopia, Medii, perșii, bactrian-
ul, scitul și a ținut  sub puterea sa țările 
în care locuiesc sirienii, armenii și apoi 
capadocienii vecini și de la Marea 
Bitiniană pe de o parte până la Lycian 
pe de altă parte.  “De asemenea, au fost 
citite tributele impuse: greutatea auru-
lui și argintului, numărul de cai, daru-

rile templului de fildeș și tămâie și ce cantități 
de cereale și fiecare aprovizionare a plătit 
fiecare națiune,  totaluri mai puțin solide 
decât cele ordonate în prezent de puterea Par-
tiană și de puterea Romană.   Germanicus a 
examinat și alte minuni. În principal calitate 
pietrei lui Memnon , care, atunci când soarele 
razele o lovesc, emite un sunet asemănător 
vocii și printre nisipuri în derivă și cu greu de 
trecut, piramidele înalte ca un munte, ridicate 
de rivalitatea regală și bogățiile lor , iar apoi 
lacul excavat ca recipient pentru Nilul debor-
dant. De asemenea Nilul se restrânge în altă 
parte și adâncimea sa profundă, pe care nici o 
frânghie de scufundător  - lungimea nu poate 
măsura. Apoi la Elephantine și Syene.  
Acestea erau limitele Imperiului 
Roman, care se extinde acum la Marea 
Roșie.

       Asemanarea cu  Alexandru 
A) Aluziile la Curtius Rufus (Tac. Ann.)
  O dorință care nu era cu adevărat nerezo-
na-bilă, ci intempestivă, îl apucase să viziteze 
nu numai interiorul Egiptului, ci și Etiopia; 
oricât de dornic era să se familiarizeze cu 
ruinele antice , celebrul palat Memnon și 
Tithonus îl atrăgea aproape dincolo de limitele 
soarelui

     Germanicus imită pe Alexandru?
 (Tac. Ann)
     Înmormântarea lui Germanicus, lipsită de 
busturile strămoșești și de cortegii, a abundat 
în elogii și în amintirea virtuților sale. Pentru 
unii, frumusețea, vârsta și modul său de moarte 
s-au asemănat cu destinul lui Alexandru.
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 Pliniu cel bătrân - Notații
       A)  Ramses, Hieroglifele, Troia (Pliniu)
     Chiar acest fapt este înscris pe obelisc; pentru 
acele sculpturi și simboluri pe care le vedem sunt 
litere egiptene. Mai târziu, și alți regi tăiau obeliscu-
ri. Sesothes a  înființat patru dintre ei în oraș. 
Tocmai menționat, acestea aveau 48 de coți în 
înălțime,  în timp ce Ramses, care era stăpân în mo-
mentul capturării Troiei, a ridicat unul de 140 de 
coți.  
( Tac. Ann.)
 B)  Toposul critic (Pliniu) 
    Și în Egipt se află piramidele, care trebuie 
menționate, chiar dacă doar în trecere. Ele se clasi-
fică ca o expunere a bogăției superfluă și prostească 
din partea regilor, deoarece în general se 
menționează că motivul pentru construirea lor a fost 
de a evita furnizarea de fonduri pentru succesorii 
lor, pentru rivalii care doreau să  comploteze împo-
triva lor, sau altfel, să păstreze poporul și sclavii ocu-
pați. O mare vanitate a fost arătată de acești regi cu 
privire la astfel de întreprinderi. 
Germanicus  și  trecutul / viitorul 

Vespasian  
 A)  Diverse  generalități
      Omul cel bun
      Vespasian (Tac. Hist)
  Vespasian era energic în război. Obișnuia să 
mărșăluiască în fruntea trupelor sale, să aleagă un 
loc pentru tabără, să se opună inamicului zi și 
noapte cu o strategie înțeleaptă și, dacă ocazia o 
cerea, cu propriile mâini. Mâncarea lui era orice 
șansă oferită; în îmbrăcăminte și purtare se deose-
bea cu greu de soldatul obișnuit.

          Germanicus  (Tac.  Ann)
     Acest lucru a generat bunăvoință pentru Germa-
nicus  - și aceeași speranță. Omul avea un caracter 
de cetățean și o caracteristică remarcabilă, diferit de 
vorbele și privirile lui Tiberiu, care e arogant și 
obscur.
          Superstiții comune
   Și oamenii au găsit în podea și pereți resturi 
umane, vrăji și blesteme și numele lui Germanicus 
zgâriat pe tablete de plumb, cenușă arsă pe jumătate  
și pete de sânge și alte obiecte banale care ar trebui 
să consoleze sufletele zeităților din lumea  morților.   

B) Aprovizionarea cu cereale și Vizita 
lui Vespasian în Alexandria
     El s-a mutat atât de repede  în Alexandria, încât  
putea impune povara foametei asupra armatelor 
sfărâmate ale lui Vitellius și asupra Romei, care are 
întotdeauna nevoie de ajutor din afară.
Bibliografie sumară
Ash.R -  Armies and Leaders in Tacitus Histories . 
Ann Arbor  
 Damon C - Tacitus Annals . London

 Germanicus  (15 BC - 19 e.n ) a fost un general al 
Imperiului Roman. A fost fiul lui Nero Drusus Ger-
manicus  iar în anul 4 e.n a fost adoptat de Tiberius 
(după adopție luând numele de Gaius Iulius Caesar 
Germanicus). A fost căsătorit cu Agrippina Maior, 
unul dintre fii lor fiind Caligula. Istoricul Tacitus 
amintește în „Anale” pe Germanicus, care a fost însăr-
cinat de împăratul Tiberius cu o expediție militară 
peste fluviul Rin.

Vespasian, cunoscut și ca  Titus Flavius Vespa-
sianus ( 9  - 79 e.n ), a fost împărat roman din decem-
brie 69 până în iunie 79. Fondator al Dinastiei 
Flaviilor, el a fost încoronat într-o perioadă de insta-
bilitate politică și criză economică lăsate de Nero la 
moartea sa.

Gaius Cornelius Tacitus   (54 e.n.-  120 e.n), a fost 
un om politic și unul din cei mai importanți istorici 
romani, considerat părintele istoriografiei latine. Tot 
ce se știe despre Tacit provine din scrierile lui sau din 
scrisorile lui Pliniu cel Tânăr, bunul său prieten. În 
timpul împăratului Vespasian, Tacit a început cariera 
politică tipică a unui senator în anul 79 e.n. a avut 
funcția de Questor, în 88 era Pretor, pentru a deveni 
în anul 97 Consul și în 112-113 Proconsul al provinciei 
Asia. În ultimele două decenii ale vieții și-a început 
activitatea literară și istorică iar operele sale au deve-
nit publice după sfârșitul domniei lui Domițian.  

Aulus Vitellius Germanicus (15e.n -  69) 
a fost împărat roman din   aprilie 69 până în  decem-
brie 69, unul din împărații   Anului celor patru 
împărați.
Proclamat împărat de legiunile din provinciile revol-
tate împotriva lui Galba (1 ianuarie 69), Vitellius își 
trimite trupele în Italia. Obține victoria asupra lui 
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SAGA salută AVALON-ul 

Otho (proclamat împărat la 15 ianuarie 69 după 
asasinarea lui Galba), patru zile mai târziu Vitellius 
fiind recunoscut împărat și de către Senat. După 
proclamarea ca împărat a lui Vespasian, la 1 iulie 
69, de către legiunile din Orient, Vitellius rămâne 
inactiv la Roma. Este ucis la 20 decembrie 69 în 
timpul luptelor de stradă pentru cucerirea Romei, 
de forțele lui Vespasian. 

* Edward Kelting și-a primit doctoratul în clasi-
ci de la Universitatea Stanford în 2019 și BA în 
egiptologie și clasici de la Brown University în 
2012. Cercetările sale investighează aspecte 
culturale în lumea imperială romană.
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Salutăm noua revistă AVALON care 
promite din START o ținută culturală 

elevată, subiecte de dezbatere, o prezența 
grafică de calitate, dar  mai ales un suflu 

“altfel”. Se simte Clujul Intelectual, care 
sub bagheta lui Ovidiu Pecican  ne 

promite experiențe estetice și hedoniste  
de  primă  mână.   Mult  succes și câți  mai  

mulți  cititori! 
   Editura SAGA & Jurnal Israelian 

 
      EXISTĂ MULTE feluri de început de drum. Cel 
de față survine în condițiile unei crize umanitare 
fără precedent: pandemia creată de manifestarea 
la nivel global a unui virus – Covid-19. Confrun-
tată tot mai mult cu amenințarea modificării neg-
ative, la scară universală, a înseși condițiilor vieții 
terestre (încălzirea globală, destrămarea stratului 
de ozon, dispariția alertă și masivă a speciilor 
florale și animaliere, manifestările meteo parado-
xale și devastatoare etc.), omenirea a văzut la 
începutul acestui an, răspândindu-se cu repezi-
ciune și cu virulență, o plagă teribilă, aducătoare 
nu doar de moarte în serie, intempestivă, ci și 
deformatoare a unui întreg stil de viață de până 
acum.
    Unele dintre marile cuceriri ale civilizației au 
fost astfel, pe neașteptate, puse în paranteză tem-
porară – cum se crede, după un scenariu optimist 
– sau afectate definitiv (ceea ce încă nu știm cu 
certitudine), subminate în calitatea lor de perma-
nențe. Apropierea fizică dintre oameni, respirația 
liberă, neîngrădită, libera circulație și dreptul de a 
petrece alături de cei dragi ori de a muri în brațele 
lor au fost abolite prompt și cu incertitudini grave 
referitoare la restaurarea lor.
    În fața acestor reconfigurări, certitudinea că 
viața trebuie salvată cu orice preț nu pune în par-
anteză mai vechea dilemă, iscată de atâtea alte 
ocazii nefaste, dacă prețul pe care îl plătim pentru 
viață contează sau nu. În fața camerelor de gazare 
naziste au existat oameni precum preotul Maxi-
milian Kolbe care au socotit că nu viața este, la 
urma urmei, cea mai importantă, dând pe mai 
departe sens noțiunilor de om și omenie. Nu altfel 
s-a întâmplat în lagărele staliniste ale căror orori 
au fost ulterior aduse la suprafață de scriitori care 
trecuseră pe acolo fără să își piardă demnitatea  
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(Aleksandr Soljenițân, Aleksandr Zinoviev ș.a.).
A devenit evident, în ultima jumătate de an, că, 
printre atâtea priorități ale momentului, nu 
s-au prea găsit răgazul și ingeniozitatea nece-
sare unei reflecții pe tema supraviețuirii artelor 
în noile condiții. Cel puțin artele spectacolelor – 
teatru, cinema, balet/ dans – au fost suprimate, 
amânate, împinse în obscuritate, și la fel s-a 
întâmplat și cu sărbătorile cărții (lansările de 
noi volume, colocviile pe teme literare) și cu 
cele ale plasticii (vernisaje de expoziții, tabere). 
Abia începutul toamnei a marcat un prudent și 
timid dezgheț, dar el pare mai departe periclitat 
de evoluțiile pandemice din spațiul public decât 
promițător și încurajator pe seama unei resu-
recții artistice autentice. Asta mai cu seamă că 
dezghețul în celelalte sectoare artistice, în 
primul rând al producției de carte și al publicis-
ticii literar-artistice, se resimte din greu ca 
urmare a crizei economice inaugurate de “în ghe 
țarea” producției în destule ramuri ale econo-
miei reale și de stoparea, dictată de prudența 
medicală, a industriilor legate de loisir (hotelu-
ri, restaurante).
     În aceste împrejurări, o mână de oameni 
neresemnați și încrezători în destinul național 
și universal al artei din România actuală am 
socotit indispensabil să nu abandonăm legătura 
cu cei care consideră, asemenea nouă, indis-
pensabilă supraviețuirea creativității patronate 
de muze și aducerea rezultatelor ei la cunoștința 
publicului. Fără afilieri politice, de grup ori 
condiționate de alt tip de interese – cu excepția 
celor care fac din artă o preocupare constantă și 
tenace a tuturor – am pus bazele revistei de față, 
Avalon, sperând că ea va dărui cât mai mult și 
mai bine din ceea ce aspirăm să putem oferi. Ea 
aduce încă o dată dovada că limba română 
refuză să se exprime numai și numai monologal, 
și doar în spații etanșe. Căci rămâne pe mai 
departe o expresie a circulației fericite a ideilor, 
a unor multiple intersecții spirituale și sufletești 
ce dau strălucire și adâncimi idiomului în care 
scriem și vorbim.    
      Într-o epocă precum cea a Covidului, creația 
artistică este seismograful cel mai sensibil, 
poate, al mutațiilor dramatice pe care mișcările 
sufletului și ale minții omului le înregistrează.       

Ca întotdeauna, și acum scrisul, grafica, 
muzica, filmul sunt apte să exprime complex-
itățile omului înțeles atât ca persoană, cât și în 
ipostaza sa colectivă. Rămâne doar ca prin cali-
tatea estetică a vocației și a meșteșugului său, 
fiecare autor să ofere mărturia și aspirațiile 
lumii în numele căreia vorbește sau căreia i se 
adresează.
În timp ce împrejurările vieții noastre cotidiene 
se transformă dramatic, primele lucrări de 
anvergură au și prins viață. Stă drept pildă în 
acest sens seria portretelor tragice din Era 
Covidiană semnate de Suzana Fântânariu, suită 
încadrabilă în categoria marilor radiografii gra-
fice ale chipului uman de la Bosch și Goya înco-
ace până la Munch, Grosz și Ensor, o trecere în 
revistă tensională și neresemnată a cotiturii 
istorice pe care, sub impact pandemic, figura 
umană o poate reflecta într-o varietate inepui-
zabilă de forme, parcurgând distanțele dintre 
disperarea cea mai neagră și aspirația 
metafizică. A pătrunde dincolo de răvășitoarele 
expresii tranzitorii ale fizionomiei umane, 
reconstituindu-i chinuita integritate camuflată 
de măștile incertitudinii și ale suferinței este o 
explorare a cărei adâncime și actualitate nu mai 
trebuie subliniată, dar care se completează prin 
perenitatea și portanța lor evidente.
       Confruntată cu asemenea semne ale timpu-
lui, revista Avalon își deschide paginile către 
prietenii săi, încredințată că acolo unde sunt 
oameni, arta și gândirea critică nu pot lipsi.     
OP.
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