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Azi 40 de pagini 
    Un sondaj de opinie   

   Editura SAGA

    În actualul context de declin planetar: 
moral, politic, intelectual, ecologic ..etc, este 
scriitorul obligat să abandoneze scrisul 
său  obișnuit  și  să intervină  prin scris 
critic și  politic la polemica socială, 
la neliniștea și dezinformarea generală, 
în speranța de a contribui la o 
schimbare  oarecare a lucrurilor?

  În scurt timp, ni s-au adresat o serie de colegi 
și autori care s-au angajat la un răspuns sincer 
și pertinent la subiectul propus. Va invităm să 
citiți în numărul de azi al Jurnalului 19 un 
evantai de opinii, de la alfa la omega, care în 
totalul lor subliniază nevoia  unei atitudini 
ferme de participare activă la fenomenele 
îngrijorătoare, politico-sociale, care se 
amplifică sub ochii noștri.  Jurnalul Israelian își 
propune să ia o atitudine critică, obiectivă și 
nealiniată la revoluția care va afecta soarta 
generațiilor care ne urmează. 

   Mulțumim participanților la sondaj !      
  În Israel suntem minați de o mare hibă legată 
de firea evreiască. Capacitatea de abstractizare, 
de improvizare, împreună cu reacția imediată și 
de multe ori puțin controlată, face ca foarte 
mulți concetățeni să se credă experți la miezul 
problemelor. O mare parte din noi profesează 
în ramuri de activitate pe care nu le cunosc 
destul. De aici și dilema la care sunt expuși 
intelectualii în epoca lipsei de validare a 
informației care ne inundă ca un permanent 
tsunami. Puțini scriitori israelieni și-au asumat 
un rol politic direct: David Grosman, Meir 
Shalev, Amos Oz.., iată câteva rare exemple. 
Orientalizarea masivă a culturii israeliene este 
un fenomen cert și  pregnant. Se pare că 
suntem obligați a alege un drum și o nouă 
relaționare. Despre aceste aspecte vom  discuta 
cu o proximă ocazie.                     NR - AG
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  Istoria Vaccinării
      La sfârșitul secolului XVIII, pe când era 
ucenicul unui chirurg de țară, Edward Jenner 
(1749 – 1823), observă că mulgătoarele de la 
ferme, care se îmbolnăveau de  variola vacilor, 
care produce o formă ușoară de boală la om, nu 
se mai îmbolnăveau ulterior de vărsat (variola 
umană). Jenner își continuă studiile medicale 
la Londra.  Probabil că i-a vorbit profesorului 
său despre observațiile sale, iar acesta i-ar fi 
replicat: Nu te gândi, Jenner, încearcă!  În luna 
mai a anului 1796, la o fermă de langa Berkley 
izbucnește o epidemie de  variola.  Jenner are 
ocazia să experimenteze un procedeu empiric, 
folosind lichid din pustulele unei femei bolnave 
de variola vacilor. Pe 14 mai 1796, el face două 
incizii mici în brațul unui băiețel de 8 ani, 
James Phipps, peste care aplică puroi colectat 
dintr-o pustulă a unei mulgătoare bolnave de 
variola vacilor. La locul inciziei s-a produs o 
pustulă asemănătoare celei din variolă, care s-a 
vindecat în scurt timp. Pentru a verifica 
eficiența procedurii, șase săptămâni mai târziu, 
Jenner îl infectează deliberat pe Phipps cu 
variolă umană, dar Phipps nu face boala.    
     Încurajat de acest rezultat, Jenner repetă 
experiența pe încă 8 copii, inclusiv fiul său, 
obținând același efect. Întocmește un raport, pe 
care îl trimite la Royal Society. Raportul este 
respins, deoarece argumentația este insufi-  
cientă. După mai multe experimente, Jenner își 
completează lucrarea și o publică singur, sub 
titlul  Anchetă asupra cauzelor și efectelor 
vaccinei variolei, o boală care a fost 
descoperită în vestul Angliei, în Gloucester, și 
cunoscută sub denumirea de „variola vacilor”.
    Jenner a denumit vaccin substanța folosită 
pentru transmiterea variolei vacilor, după 
denumirea latină a acestei boli (derivat din lat. 
vacca - vacă). El a denumit vaccinare procedeul 
utilizat pentru protejare împotriva variolei.   
Lumea medicală, reticentă la început, a sfârșit 
prin a accepta metoda de vaccinare a medicului 
englez, care s-a extins rapid în Europa, deși 
cauza bolii rămânea necunoscută.  În 1805 se 
dezvoltă o nouă tehnică de producere a 
vaccinului (din piei de vite bolnave de variola 
vacilor), care înlătură pericolul contagiunii 

inter-umane cu alte boli. Această tehnică 
înlocuiește treptat tehnica lui Jenner, 
vaccinarea braț-la-braț fiind interzisă în Anglia 
la sfârșitul secolului XIX.

Maria Sava     André Lanskoy  
(1902 –1976)

       Atunci când evadase din închisoarea I 
Piombi și se îndrepta către Palatul Dogilor, 
Casanova s-a străduit să nu privească pe 
nimeni pentru a nu atrage privirile. Zadarnic! 
Chipul lui nu putea trece neobservat. Atrăgea 
privirile celorlalți precum un magnet. Îi vedeai 
mai întâi ochii luminoși care se mișcau repede 
nu ca să scruteze, cât să înhațe tot ce-i ieșea în 
cale, să pătrundă secretul ființelor întâlnite, să-
și însușească maniera în care acestea se 
manifestau pentru ca apoi s-o restituie cu o 
violență ce-ți producea fiori reci pe șira 
spinării. Deja am trecut la personajul care mi-a 
atras atenția și despre care vreau să spun câte 
ceva: pictorul rus André Lanskoy . În 1921, la 
vârsta de 19 ani, ajunge la Paris și își petrece 
prima noapte pictând cu o sete de neoprit, de 
parcă niciodată n-ar fi avut timp s-o facă. 
Lanskoy s-a născut, pur și simplu, pentru a fi 
pictor;  încă din copilărie îl plăcea culoarea de 
aceea a și fost atras de Paris, orașul magnet 
pentru toți marii pictori. Dar Lanskoy va 
rămâne rus pur sânge chiar și în inima 
Parisului ca și cum niciodată nu și-ar fi părăsit 
țara. Primele lui pânze au fost consacrate unor 
portrete din familie, scenelor domestice al căror 
motiv și execuție este tipic slav. Întrebat o dată 
dacă a fost ghidat la începutul carierei sale, 
dacă a primit sfaturi, a răspuns zâmbind : ”Nu. 
De altfel, cred că nu le-aș fi ascultat”.
      În tablourile lui culorile nu sunt atât de 
deschise așa cum sunt acum: priviți-i ”Buchetul 
în albastru și roz” sau ”Natură moartă” în care 
se detașează un pește pe fond roșu...Privindu-le 
de aproape se vede cât de superficială este tușa 
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și cât de densă este materia. Remarcabilă la el 
rămâne unitatea pânzelor, dând prea puțină 
importanță subiectelor:  a avut în vedere, de 
fiecare dată, exaltarea unei dominante. Așa, de 
pildă, verdele, pe care îl utilizează într-atât 
până culorile complementare cu care este scos 
în evidență  devin inutile. 
Încă de la bun început, nu frecventează pe 
nimeni cu excepția  celor pe care-i întâlnește pe 
pereții galeriilor ori ai Luvrului. La sosirea la 
Paris,  admirase foarte mult picturile lui 
Rousseau, mai cu seamă un autoportret, 
luându-l drept un provincial naiv. Puțin mai 
târziu, are revelația valorii acestuia, a lui 
Cezanne, a lui Van Gogh și Matisse pe care-i 
admiră foarte mult. Îi cunoaște pe Soutine și pe 
Larionov, dar calea lui e una sigură pe care 
merge fără să se abată. Întâlnirea cu pânzele lui 
Klee, ale lui Kandinsky și ale lui Jawlensky îi 
grăbesc evoluția, deși continuă să susțină că 
primele lecții le-a luat de la natură și de la 
pictorii clasici. Pe bună dreptate îi condamnă 
fără drept de apel pe cei care încearcă să înșele 
și să se strecoare mai ușor debutând prin 
”abstract”. Ca o paranteză, îmi amintesc o 
discuție cu o domnișoară care-l detesta pe 
Picasso pentru că era prea abstract pentru ea, 
drept urmare am trimis-o să-i privească 
tablourile din perioada clasică. Acesta e drumul 
marilor pictori, așa cum spune și Lanskoy. 
Pentru el nu era nicio greutate să treacă dintr-o 
parte în alta sau de la o epocă la alta, cum nici 
pentru marii maeștri (Delacroix , Ingres, 
Rubens, Poussin). 
       Deseori, pânzele lui Lanskoy sunt precedate 
de crochiuri la care lucra îndelung. ”De când fac 
artă abstracă, spunea el, văd mult mai multe 
lucruri pe care nu le vedeam înainte; dar 
”mistui” mult mai încet”. 
      În 1940, are o primă expoziție de guașe care 
marchează trecerea la abstract. Figurile 
geometrice iau locul figurilor însuflețite, însă 
nu au nicio legătură cu cele create de cubiști. 
Culorile sunt variate, tonurile reci dominante, 
sub penelul lui se încălzesc. Apare fondul negru 
care face să vibreze cele mai reci culori. 
”Dragostea cu care iei culoarea de pe paletă ca 
s-o pui pe pânză e aceea care încălzește 
tabloul.” Fără pasiune arta nu are nicio valoare. 
Poate și originea slavă a artistului i-a insuflat 
acea forță spontană, acea patimă cu care a 

îmblânzit culoarea și a făcut-o să țâșnească ca 
într-un foc de artificii. Știe instinctual cum să 
exalteze culoarea și cum să manevreze 
grosimea pastei pentru a da tonalități apropiate  
de muzica lui Musorgski și a lui Borodin, 
nestăpânite și tumultuoase în străfunduri, 
aduse la lumină ca-n vechile icoane rusești.  Ca 
toți marii pictori, Lanskoy cunoaște secretele 
armonizării culorilor astfel încât încărcătura de 
dinamită din picturile sale este foarte bine 
calculată, gândită și trudită, deși, aparent, dă 
impresia de ușurință în executare. Misterul 
creației artistice, spune Lanskoy, stă în formă și 
nicidecum în conținut așa cum cred toți 
profanii. Așa cum Paul Valery era obsedat de 
un ritm care cu timpul lua o forma unui vers 
sub haina limbajului, tot așa urma Lanskoy un 
ritm al culorii care, până la urmă, dădeau un 
centru și un echilibru tabloului: ”O pată pusă 
pe-o pânză caută să ia formă și se luptă cu 
celelalte pete așezate pe aceeași pânză. 
Rezultatul acestei lupte este nașterea 
tabloului.” Lanskoy a fost un dionisiac care a 
trecut prin lumea artei purtând masca 
apolinicului. 
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    Sofia Gelman 
   Muzică pentru luna decembrie
    
       
      Hanuka, sau „Sărbătoarea luminilor” – 
precum este supranumită pe bună dreptate, 
simbolizează strălucirea văpaielor ce se înalță 
din adâncuri spre a îmblânzi forțele 
întunericului printr-o scăpărătoare magie; ea 
reprezintă miracolul victoriei, legenda vie a 
celor opt zile și nopți care stau mărturie 
incredibilului devenit real. Se povestește că 
Iuda Macabeu  a condus cu succes revolta 
împotriva monarhiei seleucide reprezentată de 
Antiochus IV Epiphanes care, în anul 175 î.e.n., 
a decretat interzicerea practicilor religioase ale 
evreilor. Dincolo faptele istoriei, trebuie 
amintită legenda potrivit căreia, retras într-o 
peșteră cu oamenii săi, când dușmanii încercau 
să îi surprindă, Iuda Macabeu a reușit să 
lumineze timp de opt zile și opt nopți, spațiul în 
care se retrăsese cu camarazii săi, cu un opaiț 
care  avea ulei pentru numai  câteva ore… De 
aici – printr-o ingenioasă asociație de idei – ni 
se trage tradiția gogoșilor, dulciurile preferate 
ale copiilor (și nu numai). Iuda Macabeu a 
intrat în istorie drept eroul poporului său, 
motiv pentru care a servit sursă de inspirație 
artelor desfășurate în timpurile ce au urmat, 
de-a lungul diferitelor secole. Rubens a pictat 
„Triumful lui Iuda Macabeu” iar Georg 
Friedrich Haendel a compus un oratoriu 
eternizându-i numele. Oratoriul Iuda 
Macabeu a fost scris în anul 1746 pe libretul 
lui Thomas Morell și avea să fie dedicat 
sărbătorilor  care au urmat victoriei ducelui de 
Cumberland asupra lui Charles Edward  Stuart 
( 16 aprilie 1746). Celebrul cor „Vezi, eroul 
vine”, se cântă de Hanuka.

Link:https://www.youtube.com/watch?v=bse
cL9frQIg&feature=emb_logo

 

      

         La data de 24 decembrie, în seara de 
Crăciun, mai mult de un miliard și 300 de 
milioane de catolici credincioși sărbătoresc ziua 
de naștere a unui băiețel evreu, pe nume  
Iehoșua, devenit apoi Isus Hristos, fondatorul 
creștinismului. De fapt, data nașterii sale este 
25 decembrie dar, aidoma tuturor sărbătorilor   
evreiești care se instalează cu asfințitul 
zilei precedente și   Crăciunul   celebrează 
evenimentul cu o seară înainte. Mulți contestă 
originile evreiești ale lui Isus deși, ca un fapt 
indubitabil inscripția I.N.R.I. (Iesus Nazarenus 
Rex Iudaeorum – Isus din Nazaret Regele 
Evreilor) apare în multiplele spații ale religiei 
catolice precum  în  biserici  și  catedrale.   
Martiriul său,  a  constituit izvor tragic pentru 
artele diverse de-a lungul secolelor,  printre ele, 
desigur și descrierea configurată sonor de către 
marii compozitori ai diferitelor etape stilistice. 
Isus a fost un predicator din Iudeea, el a trăit în 
timpul ocupației romane a Israelului; a fost 
crucificat la Ierusalim în jurul anului 30 (e.n.), 
sub guvernarea lui Ponțiu Pilat. Conform 
tradiției creștine, principalele texte care se 
referă la Isus sunt cele patru evanghelii 
datorate discipolilor săi, Matei, Marcu, Luca și 
Ioan.  Oratoriul de Crăciun  semnat de 
Johann Sebastian Bach (1734), descrie 
„Nașterea Domnului Hristos” într-o lucrare 
vocal - simfonică eșafodată în șase părți în 
care se expun  întâmplările.  Compus pentru 
orchestră, soliști și cor, oratoriul face apel la 
mijloacele tehnice ale barocului, recitativ, arii și 
corale spre a ilustra narațiunea în modul cel 
mai sugestiv posibil. 
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Link:https://www.youtube.com/watch?v=98
UjjwzJBFE&feature=emb_logo

 

     Muzica, acest limbaj universal, are rolul de a 
se adresa – cu sau fără cuvinte – celor care vor 
să o asculte;  ea descrie emoții, comunică stări 
sufletești ce se pot traduce la nivel individual în 
trăiri subiective adecvate fiecăruia. Este 
universală pentru că nu necesită înțelegere 
obiectivă, ea face apel la simțurile lăuntrice ale 
eu-lui,  fiind  ecoul sensibil al sufletului. Două 
lucrări scrise pentru luna decembrie, lucrări 
parafate de personalitatea a doi titani ai 
muzicii, Bach și Haendel, (născuți în același an, 
1685) se constituie într-un tablou cu adâncă 
semnificație pentru iubitorii muzicii : se 
conturează aici un cosmopolitism de valoare 
vastă, valoare enciclopedică capabilă să 
construiască arcuri peste timp și spațiu cu 
transmiterea unui mesaj comprehensibil 
pentru toată lumea.

 

                 INDIGO

                  bianca marcovici

te-ai obișnuit cu prea plinul lucrurilor/
corona ajută să-ți dai seama că nebuloasa e în 
tine/
un fel de schizofrenie clasică/a culorilor lui 
Chagall/ 
preponderent indigo.../
împărțim lumea după afectarea liliacului/
China... și a nurcii/
Suedia...ei ne fac viața/
precum ghiveciul sedentar/
azi e vineri/mâine e iar vineri/
să aprind lumânările/poate se schimbă ceva în 
fața lunii Dumnezeu/Ketubah* fetelor e la mine 
să ne rugăm!
Poezia este un cuib de vise nu o denaturare a 
eului. Viclenia e o vulpe iar culoarea forței e în 
noi.
________________________________
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       Din volumul  “Poezii”

      
    

     Alexandru Cristian  este un poet, 
prozator, dramaturg, critic literar și istoric 
român. S-a născut la data de 23 octombrie 1987 
în orașul Brăila, județul Brăila, România. 
A debutat la vârsta de 14 ani în revista Liceului 
Teoretic "Jean Monnet". A început să scrie 
poezie de la vârsta de 13 ani. Versurile timpurii 
au fost culese și publicate în volumul de 
debut Versuri Ciobite, publicat în anul 2011 la 
Editura Semne-Artemis, și republicat în anul 
2020, redenumit Amurg violet-auriu. Al doilea 
volum de poezii este un volum închinat 
iubirii, Pietre si Inimi, publicat în anul 2015. 
A publicat și alte volume de poezii Antic 
Modernism în anul 2019, Sacralitate și poemul 
Zburătorul.  În 2018 a publicat în Israel 
poemul Zburătorul la Editura Familiei. În 2019 
a publicat piesa de teatru Astrul la Editura Saga 
din Israel. A publicat peste 200 de recenzii 
literare pe site-ul Bookiseala.ro. A publicat 
poezii și articole pe blogul personal 
AlexCristian.ro dar și blogul site-ului ziarului 
Adevărul. În prezent lucrează la istoria 
relațiilor româno-americane dar și la alte 
proiecte cu temă istoriografică.
  

Necredința noastră

Am oprit gândul, am uitat sufletul
Puterea s-a dus din noi

Lupta am pierdut-o, răul
L-am instala! cu ochii goi

Citim poezii, articole și romane
Iar plini de mândrie dăm sentințe.

Greu și cu umilință ne apasă
Moștenirea noastră, noile ființe

Se uită spre cerul de pretutindeni
Toate li se par un cosmos plin de antologie.

Cheia

S-a închis ușa ce deschidea
Lumea noastră și sufletul

Plin de păcate și cuget neliniștit.
Am aruncat metalul care rupea

Bariera pământului nostru
Și am refuzat să cunosc misterul

Meu și al lumii.

Nu mai pot găsi drumul
Spre Tine și spre mine
Aruncată în praf uitat

Cheia s-a răsucit
Deschizând uși în pământ.

Rugă

Într-o stranie odaie
Stau și mă uit

Cu o oarecare văpaie.

Mă uit în oglindă chinuit
S-a oprit versul poeților
S-a stins flacăra barzilor
Tu, pământul meu trădat

Nu uita că m-am rugat 
La munții și văile tale

Să-mi redai versurile...
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Paul Celan – două poeme traduse

Corona

Toamna  paște frunzele din palma mea, suntem 
prieteni:
Luăm timp de la scoici și le învățăm mersul:
timpul se întoarce în scoică.

în oglindă e Duminică
în vis noi dormim,
gurile noastre vorbesc adevăruri.

Ochii mei coboară la sexul iubitei
privim, unul la altul
vorbim cuvinte întunecate,

ne iubim ca macul și memoria
dormim ca vinul în scoicile de mare,
ca marea în lumina sângerie a lunii.

Stăm îmbrățișați la fereastră, si ei ne privesc 
din stradă:
e vremea, să se știe!
Este timpul ca piatra să-și facă datoria și să 
înflorească,
neliniștea este o inimă care bate.
Este timp ca să fie timp.
E timpul.

Paul Celan, Translated by Pierre Joris / AG
from “Paul Celan, Memory Rose into 
Threshold Speech: The Collected Earlier 
Poetry translated by Pierre Joris  and  Michael 
Hamburger, version

  **

 Venirea acasă

Zăpadă, din ce în ce mai densă,
de culoarea  porumbelului,  ca și  ieri,
ninsoare, de parcă și acum dormeai.
Albe, mormane la distanță.
Deasupra lor, nesfârșitul,
urmele saniei celor pierduți.
Mai jos, ascunși,
apasă în sus
de te dor ochii,
deal după alt deal,
invizibilul.
din fiecare,
am adus acasă zilnic,
alunecat pe gheață, din prostia-mi:
un stâlp, din lemn.
Acolo: un sentiment,
suflat de viforul rece
lipește porumbelul -  de zăpadă -
pe pânza colorată, ca un steag.
 traducere  AG

         Mircea Paul Goreniuc

Propunere  "Hora Unirii" sculptură 
monumentală pt. Primăria București
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    Un sondaj de opinie - Editura 
SAGA

    În actualul context de declin planetar: moral, 
politic, intelectual, ecologic ..etc, este scriitorul 
obligat să abandoneze scrisul său obișnuit și 
să intervină  prin scris critic și politic la 
polemica socială, la neliniștea generală,
în speranța de a contribui la o schimba-
re  oarecare a lucrurilor?  

**

     Categoric, scriitorul ar trebui să se implice în 
toate problemele. Atenție! S-ar putea să fie 
victima unor false informații din media. Din 
nefericire, în conjunctură actuală, cei care sunt 
în stare să slujească adevărul să nu stea 
deoparte. Ar trebui să contribuim activ la 
tămăduirea acestei societăți bolnave, la propriu 
și la figurat. S-a terminat cu perioada cununii 
cu lauri! Lăcomia, egoismul, nepăsarea 
legiferează crime. Scriitorul nu face altceva 
decât să constate. Nu e de ajuns... Martha 
Izsak  - Ro

**

      Scriitorul are capacitatea de a vedea în 
adâncimea timpului mersul istoriei, dar și 
cauzele imediate care înfrânează mersul 
lucrurilor. Suntem într-un timp în care omul și-
a pierdut omenia , cei puternici vor să fie și mai 
puternici, au dispărut criteriile valorice... 
animalele ne servesc modele de iubire, 
comportament... Scriitorul, dacă nu e aservit și 
el unor doctrine, are prin statutul său datoria să 
tragă un semnal de alarmă, el nu se poate situa 
în  afara acestei lumi, este parte din ea. Nu 
trebuie să privească pasiv, contemplativ la o 
lume în  derivă ca și cum ar privi un film horror 
care nu-l atinge...   Caliopia Tocală - Ro 

** 

     Într-o societate care se pretinde democratică 
- cel puțin, în declarații - normal ar fi să existe 
căi bine trasate, clare și drepte, pentru ca 
majoritatea cetățenilor - neapărat educați - să 
se poată exprima, iar cuvântul lor să conteze. 
Sună a ideal... Democrația a rămas un ideal. 
Aici, ar fi multe de spus. Întrebarea se referă 

însă la scriitori. Din masa cetățenilor, îi 
extragem pe slujitorii artei literare, pentru a-i 
imagina în primele rânduri ale militantismului 
întru "schimbarea în bine, a lucrurilor", într-o 
perioadă de "declin planetar", cauzată de 
pandemia declarată. Te-am citat.   Da, eu văd 
scriitorii angajați în această mișcare 
intelectuală, care să vină cu idei, cu propuneri, 
cu soluții. Problema e să li se facă ascultat/citit 
cuvântul. Doar adevărații "oratori" - în sensul 
cel mai clasic - reușesc să se facă auziți și să 
convingă. Pentru că, la urma urmei, e treabă de 
convingere. Influențele sunt multiple, până la 
nivelul decizional. O mână de scriitori bine 
cotați (da, intervine relativismul, dar să 
considerăm exclusiv critica literară și priza la 
publicul cititor - care, ohoho, s-a metamorfozat 
în varii configurații de neîncadrat) ar putea să 
ajungă mai ușor la acest nivel. Iar ei ar trebui să 
fie reprezentanții categoriei mai largi, a 
creatorilor de literatură. Asociații există. Ar fi 
necesar doar să lanseze proiectul nou, care să 
țintească această mare contribuție a oamenilor 
scrisului, la gestionarea situației de derută 
actuală, cu tendințe clare spre "declinul moral, 
politic, intelectual, ecologic...etc..." Ca să te 
citez din nou.  Aș zice că la fel ar trebui să se 
coaguleze și ideile oamenilor de știință, și cele 
ale tuturor diferitelor tagme și bresle. 
"Organizarea" ar fi cuvântul de ordine. Dacă 
scriitorul, angrenat în contribuții sociale, este 
prolific în arta sa, el își va extrage din contextul 
actual efervescența scrierilor noi, proaspete și 
pline de adevărul zilelor noastre, poleit de harul 
său. Nu va înceta să-și continue opera, o va 
edifica încă și mai robust. Vremurile tulburi au 
dat mereu scrieri de valoare. Iar implicarea lui, 
în viața politică și socială, nu va face decât să-i 
sporească forța creatoare.
Anica Andrei-Fraschini - ingineră, autoare 
de poezie, proză, artă vizuală

**

         Nu cred că trebuie, depinde de 
personalitatea și de angajarea simțită de 
fiecare. Veronica Rozenberg - Israel 

**

     Eu zic că DA!  Dar...doar dacă are ceva 
autoritate, dacă are argumente.
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Altfel, sunt doar ALTE VORBE... 
Eugen Matzota - Ro
**

     Răspunsul se afla  în întrebare - DA (cu 
speranța de a se contribui la îmbunătățirea 
lucrurilor.)   Heda Rechnitz - Israel

**

    Încerc să vă dau un răspuns, pe cât posibil de 
plauzibil. Păi bine, domnilor, dacă bestia 
invizibilă a virusului afectează întreaga planetă, 
producând atâtea ravagii, scriitorii, artiştii, 
oamenii de cultură, care sunt locuitorii ei şi nu 
trăiesc izolaţi în turnuri de fildeş sau în buncăre 
împenetrabile, cum să rămână indiferenţi la 
ceea ce se petrece ? Creaţia lor nu poate fi 
despărţită de existenţa socială şi, prin urmare, e 
de la sine înţeles că şi ei se implică într-un fel 
sau  altul, aceasta neînsemnând că ar renunţa 
să creeze.    Chiar eu, în momentul de faţă, sunt 
depistat cu covid, cu întreaga familie şi 
respectăm regulile impuse cu carantinarea la 
domiciliu.Uşor nu este, dar nu trebuie să ne 
pierdem cumpătul, avem obligaţia morală să 
stăm izolaţi şi să păstrăm distanţarea pentru a 
bloca răspândirea bestiei. În privinţa creaţiei în 
această perioadă dificilă, în niciun caz ea nu 
sucombă, rămâne la latitudinea şi posibilităţile 
creatorilor de a se manifesta, într-un fel sau 
altul.  Fie ca solidaritatea şi empatia 
planetarilor să depăşească onorabil acest 
moment dramatic. Dumnezeu să vă apere şi să 
vă ocrotească !  Dominic Diamant - Ro.

**

       N-aș crede că scriitorul ar avea vreo 
obligație, privind scrisul său. Doar vreuna 
morală. El scrie ceea ce simte, oricând și 
oriunde, indiferent de situația socială, politică 
și economică. Din contra, acestea fac parte din 
temele care îl influențează pe scriitor. 
Scriitorul, fiind om că toți oamenii, nu poate stă 
deoparte, vizavi de tot ceea ce se întâmplă în 
jurul său; local, național și internațional. 
Deci, el va scrie de toate.
"Hemingway mi-a spus într-o zi: Formele, 
desigur, se schimbă. Dar în ce privește 
temele... Despre ce au scris și scriu toți 
scriitorii lumii? Am putea socoti pe degete: 

despre dragoste, moarte, muncă, luptă. Toate 
celelalte teme se încadrează în acestea. 
Bineînțeles, războiul. Chiar și marea..." 
 (Ilya Ehrenburg, Oameni, ani, viață , vol.4)

Lucretia Berzintu -Ro

** 

    Sigur că da! 
Cum însă eu am un spirit personal creativ prea 
liber plus că  nu am nici o pregătire politică mă 
rezum la implicarea spontană în dialoguri cu 
cine mă inspiră, sau mai bine zis pe ce dialog în 
această direcție îmi cad ochii când deschid 
mobilul pe FB care din f bună credință mă 
informează cu fel și fel de pagini pe care 
oamenii dialoghează (majoritatea indignați, 
speriați, înfuriați dar ce este mai rău- 
deprimați). Eu fiind pe alt continent ,mai puțin 
aglomerat, dar nu mai puțin întristat  de 
spectrul acestei mizerii ucigătoare, foarte bine 
descrisă în întrebarea sondajului,  pot explica 
sau compara cum decurg lucrurile aici în 
această perioadă de "declin planetar". În acest 
fel se mai pot depista "nereguli" care pot 
identifica acțiuni nejustificate de la guverne 
care presează populația țării și chiar a Europei 
sau celorlalte continente fără nici o logică. 
Multe lucrurile ascunse sunt expuse mulțimii 
dezinformate care unită are întotdeauna: un 
cuvânt greu de spus!  Deci pentru scriitorii 
familiarizați cu un vocabular de rigoare pentru 
acest fel de scris "critic și politic"  în general 
este și rămâne o datorie de prim plan să ajute! 
Mariana Lita -  Australia

**

       Chiar și în condiții normale (oare au existat 
vreodată "condiții normale"?) scriitorii au 
menirea să încerce să îndrepte "moravuri" , să 
dea "ascuțiri de minte" ... În zilele noastre, așa 
cum zicea un ziarist american cunoscut 
(Thomas Ricks - autorul cărții First Principles - 
What America's Founders...) într-un interviu 
despre Social Media - " mai toți sunt publiciști - 
pe Facebook, pe Linkedin etc..." - deci este 
foarte important să ne implicăm, să ne 
adaptăm la realitățile vieții. 
Alex Cetățeanu - Ro
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 **            
      
     Scriitorul este, de fapt, un artist. Și, ca și 
ceilalți artiști - pictori, sculptori, poeți, 
muzicieni, regizori, etc, el își manifestă părerile 
prin însăși arta lui. De comentariile politice se 
ocupă jurnaliștii specializați în acest domeniu, 
nu artiștii. Dacă un scriitor este obligat să-și 
abandoneze scrisul său obișnuit (AG), atunci ne 
găsim în fața unui fenomen asemănător cu cel 
din anii staliniști, când scriitorii - și nu numai - 
erau obligați să se manifeste în numele unei 
ideologii. Scriitorii, în mod cert, sunt 
influențați de fenomenele sociale, politice, 
culturale și ecologice în care trăiesc și asta se va 
reflecta indirect în opera lor. Ar fi apărut piesa 
"Rinocerii" dacă Eugen Ionescu ar fi trăit în altă 
epocă decât cea în care a trăit? Ar fi fost 
poeziile lui Paul Celan așa cum sunt dacă ar fi 
trăit într-o altă perioadă a istoriei?
      Nu! Scriitorul nu trebuie să intervină prin 
scris critic și politic la polemica socială (AG), ci, 
dimpotrivă, să se ferească de frecventele 
discuții - coborâte uneori,  din păcate, la nivelul 
de mahalagism - din mediile sociale. 
Demnitatea scriitorului va rămâne vizibilă 
numai în opera lui. Sincer, prefer să citesc o 
poezie a lui Adrian Grauenfels scrisă în 
tumultoasă epocă de azi, sau o traducere a lui 
dintr-un poet care exprimă suferința actuală, 
decât o analiză politică sau o contribuție a lui la 
polemica socială. Cred că, în aceste timpuri 
grele, în care suntem încercați de restricțiile 
pandemiei Covid 19 și în care suntem martorii 
unor lupte violente pentru bani și putere - pe 
care omenirea le-a avut dintotdeauna - vocea 
artistică a poeților și scriitorilor va fi mult mai 
binevenită și vindecătoare decât orice 
contribuție la vreo polemică, oricare ar fi aceea!
 Veronica Pavel Lerner - Canada 

**

      Dacă scriitorul nu ia atitudine, prin opera 
sa, față de situația internă și internațională, de 
ce mai scrie? 
      Să ne arate că se joacă frumos cu vorbele? 
("E ușor a scrie versuri ce nimic nu au a 
spune/ Înșirand cuvinte goale ce din coadă or 
să sune"...)
Întotdeauna am fost pentru mesajul transmis, 

nu pentru forma sa. Desigur, când mesajul 
potrivit (nu neapărat corect politic, dar care 
dezvăluie o greșeală sau un abuz -mai ales al 
celor de la putere, chiar dacă sunt drapati în 
corectitudine-) îmbracă și forma perfectă, 
atingem idealul. Dar idealul nu poate fi atins. 
Eu unul, nu am capacitatea formei ideale și mă 
înfund întotdeauna în mesaje anti-putere, ce nu 
sunt preluate de mass-media subordonată. Și 
toată mass-media este subordonată. (Vezi și 
experiență lui John Lilburne. Noi am găsit - 
repede- eticheta: "Gică Contra". Oare?)
Eu mă focalizez mai mult pe mesaj, decât pe 
formă. Mircea Munteanu – Ro

**

     Totul ține de structura fiecăruia, unii se 
complac în a nu vedea, a nu auzi și a nu voi să 
înțeleagă. Alții văd, aud și înțeleg, dar își spun: 
"de ce să fiu chiar eu". Câțiva, puțini, pun mâna 
pe condei și fac ceea ce consideră firesc să facă, 
scriu și publică. Mulți citesc, aud și văd cele 
scrise, ori spuse, dar doar atât, în spiritul 
lui Dolce far niente! Sigur că de la scriitori se 
așteaptă, tacit, un punct de vedere....dar 
spiritul de turmă prevalează.  În loc de 
concluzie: "Cine adoarme în democrație, se 
trezește în dictatură".  Eugen Popin - 
Germania 

** 

Leo Butnaru- Rep. Moldova

– Nu este nimeni obligat (De cine ? A-aa, 
de propria conștiință…), însă nu este exclus ca 
scriitorul să se implice. Din diverse motive. 
Primul: că chiar are talent, vocație pentru așa 
ceva. Și, important, că este încă tânăr, bătăios! 
Ar fi cazul scriitorului asistat și de un jurnalist; 
de alter ego-ul său care a făcut școală prin 
redacții. 

Altă ipostază de implicare ar fi a 
scriitorului care, prin scris critic și politic, ar 
câștiga ceva mai mult pentru existență, decât îi 
poate oferi poezia, să zicem, gen neonorat deja 
de onorarii. (Chiar dacă nu e ușor să te rupi din 
geopolitică pentru a rămâne în geopoetică...) 
Însă un scriitor care nu are vocație pentru 
jurnalism,  o duce greu fără o remunerare ce ar 
veni de la presa „legată de sacul de bani” (azi, 
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cam toată dependentă de structuri politice, 
partide, țuhali...), își poate urma vocația „pură” 
pentru literatură sadea. Ba chiar fără a încerca 
oarece remușcări de... neimplicare. Pentru că, 
domnii mei, există așa-numita putere a patra, a 
presei, cu batalioane, regimente, divizii, armate 
întregi de slujitori ai jurnalisticii propriu-zise. E 
drept, în cea mai mare parte de calitate 
îndoielnică și nu prea onestă, această 
„jurnalistică”, azi. Scriu, cum pot, dar 
totdeauna agresiv, mulți dintre politicieni, șefi 
de partide, subalternii lor. Clamează in deserto 
mii de posturi TV și de radio. Plus rețelele 
sociale cu generalul Facebook în frunte. Vorba 
italianului Leonardo Sciacia: „În democrație, 
inteligența dă procură mediocrității pentru a 
face politică”. Astea culminând, periodic, cu 
demonstrativismele  clamoros-găunoase din 
perioadele electorale cu înghesuieli de 
pseudopoliticieni de o inteligență banală, 
ștearsă, chiar îndoielnică, plătind tribut 
proastei școliri, chiar analfabetismului.

 Iar scriitorul autentic și de caracter nu 
scapătă/alunecă el spre tragi-comice circării, 
clovnerii inter-partinice, cu jurăminte de 
alianță strânsă și trădări aproape instantanee... 
El își poate urma liniștit chemarea pur literară, 
apelând, drept argument, la polonezul Jan 
Parandowski: „Parcă ni s-ar părea oarecât mai 
reușite odele lui Pindar, dacă ni s-ar spune că 
poetul frecventa cu acuratețe ședințele 
consiliului municipal în Teba? După părerea 
noastră, întreaga activitate politică a lui Cicero 
mai curând i-a fost nocivă acestuia, iar uneori 
făcu anumite lucrări de ale sale de-a dreptul 
ridicole”. Sau la Mircea Eliade: „Singura și 
marea armă a oricărui scriitor este 
independența sa față de orice formație politică; 
este conștiința misiunii sale, spirituale și 
naționale”.

Așa îmi zic eu, și răspund, aici, în Estul 
postcomunist, ce ar putea fi caracterizat/ 
definit ca un Turn... Havel. Și nu e bai, dacă un 
scriitor autentic preferă Turnul de Fildeș, 
preferă poezia pentru poezie. În societate, 
fiecare trebuie să-și facă munca, cea pentru 
care are chemare, dotare și perseverență.  

 
      

 
O poezie de Marin Sorescu (1936-1996), 
tradusă în engleză, a apărut afișată    în  
metroul  londonez și va sta acolo timp de 
patru săptămâni. Poezia „Perseverență” 
de Marin Sorescu a fost aleasă pentru 
proiectul intitulat „Poems on the 
Underground” (Poezii în subteran)  

Poemul a apărut în limba engleză încă din 1987, 
în traducerea lui D.J. Enright.

Iată cum sună poezia în românește:

„Voi privi la iarbă  
Până voi obține titlul 
De doctor în iarbă.

Voi privi la nori 
Până voi ajunge Laureat 
 Al norilor.

Voi trece pe lângă fum  
Până când fumul, de rușine,  
Va deveni iar flacăra   

De la început.
Voi trece pe lângă toate lucrurile 
Până când ele  
Vor ajunge să mă cunoască”.
 
Beatrice  Bernath - Haifa

Ce înseamnă scrisul obișnuit azi, fără a fi 
intr-un fel sau altul integrat în realitatea 
politică ? un fel de onanie cu pretenții estetice? 
Vrem nu vrem am devenit animale politico- 
sociale reflectând chiar și involuntar 
realitatea,  artistul nu mai trăiește în turnul de 
fildeș și… momentul în care posedă un 
smartphone, nevorbind că aproape niciun 
scriitor nu mănâncă pâinea lui zilnică 
din scriere, astfel, având o sursă de trai 
independentă nelegată de ce și cum scrie, e 
liber să aibă atitudinea dorită. 

Desigur nu e vorba de ziariști angajați cu 
salariu ci de poeți și scriitori independenți.  
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ALEXANDER  DUMNEZEU
Isaac Asimov
      
      Alexandru Hoskins a devenit interesat de 
computere la vârsta de paisprezece ani și rapid 
și-a dat seama că nu-l interesa nimic 
altceva. Profesorii săi l-au încurajat și l-au 
scuzat de la cursuri pentru a se concentra pe 
acest hobby al său. Tatăl său, care lucra pentru 
IBM, l-a încurajat și el, i-a luat ceva echipament 
necesar și i-a explicat câteva tricuri cruciale. 
Alexandru și-a construit propriul computer 
într-o cameră de deasupra garajului, l-a 
programat și l-a reprogramat și, la vârsta de 
șaisprezece ani, nu a mai putut găsi o carte care 
să-i spună ceva care  nu știa despre computere. 
Nici nu a putut găsi o carte care să trateze unele 
dintre descoperirile făcute de el singur, pe 
pielea lui. S-a gândit profund la asta și a decis 
să nu-i spună tatălui său despre lucrurile   pe 
care computerul său le-ar putea face. Deja, 
băiatul devenise conștient că cel mai vestit 
cuceritor din istorie  fusese Alexandru cel Mare 
și Alexandru simțea că numele său nu era un 
accident. Alexander a fost deosebit de interesat 
de memoria calculatorului și a elaborat sisteme 
pentru a stoca  multe date   în volum mic. Cu 
fiecare îmbunătățire, el  stoca mai multe date. 
Solemn, și-a numit computerul Bucefal, după 
calul credincios al lui Alexandru cel Mare, calul 
care îl purtase în toate bătăliile sale 
triumfătoare. Existau computere care puteau 
accepta comenzi vocale și să dea răspunsuri 
vorbite, dar nimeni nu a putut să o facă la fel de 
bine ca Bucefal.  Alexandru a testat acest lucru 
punând pe Bucefal să scaneze  Enciclopedia 
Britanică și să păstrează totul în memoria 
sa. Până la vârsta de optsprezece ani, Alexander 
înființase o afacere de gestionare a 
informațiilor pentru studenți și mici oameni de 
afaceri independenți. S-a mutat într-un 
apartament în oraș și a devenit din acel 
moment independent de părinții săi. 
     În propriul său apartament putea renunța la 
căști.  Putea  vorbi cu  Bucefal  deschis,  iar 
acesta răspundea cu o intensitate scăzută. Alex 
nu voia ca vecinii să se întrebe cine era
 în apartament cu el. El a spus: „Bucefal, 
Alexandru cel Mare a cucerit  lumea antică 
până la  treizeci de ani. Vreau să fac același 
lucru. Asta îmi dă încă doisprezece ani.        

     Bucefal știa totul despre Alexandru cel Mare, 
de vreme ce Enciclopedia îi dăduse toate 
detaliile. I-a răspuns: „Alexandru cel Mare era 
fiul regelui Macedoniei și când era de vârsta ta, 
el a condus cavaleria tatălui său către victorie la 
marea bătălie de la Chaeronea ". Alexandru a 
spus: "Nu, nu. Nu vorbesc despre bătălii, sulițe 
și lucruri de genul acesta vreau să cucerim 
lumea și să o dețin ".
       - Cum să o deții, Alex? „Tu și cu mine, 
Bucefal”, a spus Alex, „vom studia bursa”.
New York Times  pusese de mult toate datele 
sale microfilmate într-o formă computerizată și 
pentru Alex, nu a fost greu să se acceseze aceste 
informații. Zile, săptămâni, luni, Bucefal a 
transferat peste un secol de date - piața de 
valori- în propria să memorie - toate acțiunile 
listate, toate acțiunile vândute  în fiecare zi, 
urcușuri și coborâșuri, chiar și știrile  de pe 
paginile financiare. Alex  a fost obligat să 
extindă circuitele de memorie ale computerului 
și să aranjeze un nou sistem îndrăzneț pentru 
informațiile găsite . Fără să vrea, a vândut o 
versiune simplificată a unuia dintre circuitele 
pe care le dezvoltase IBM-ului  și în acest fel a 
devenit destul de bine plătit. A cumpărat un 
apartament vecin în care el  putea să mănânce 
și să doarmă. Primul apartament a fost 
predat  în întregime lui Bucefal. Când avea 
douăzeci de ani, Alexandru a simțit că este gata 
să-și înceapă campania. „Bucefal”, a spus el, 
„sunt gata, și tu la fel. Știi tot ce trebuie să 
știi despre bursă. Ai în memorie fiecare 
tranzacție și fiecare eveniment, și tu te 
actualizezi  până în două secunde, deoarece 
suntem conectați la computerele   New York 
Stock Exchange și   în curând la bursele din 
Londra, Tokyo și Paris."
- Da, Alex, spuse Bucefal, dar ce vrei să fac cu 
toate informațiile? "Sunt sigur", a spus 
Alexandru, cu ochii strălucind , "că valorile și 
fluctuațiile pieței nu sunt aleatorii.  Trebuie să 
treci prin toate datele, studiind toate valorile și 
toate modificările valorilor și toate ratele  de 
modificări ale valorilor, până când le poți 
analiza în cicluri și combinații de cicluri. "
- Vrei o analiză Fourier? a întrebat Bucefal 
și i-a prezentat o pagină tipărită din 
Enciclopedie împreună cu suplimente din alte 
informații aflate în băncile sale de memorie.
Alexander i-a aruncat o privire scurtă și a spus: 



JI
                                                   J. I.

                                            Jurnal  Israelian  No.  19 – 17 Decembrie 2020                              Pagina 14  

„Da, așa sunt lucrurile”. „Odată ce ai ciclurile, 
Bucefal, vei putea prezice evoluția stocului 
pe piață în următoarea zi, săptămână, lună, în 
funcție de evoluția ciclurilor, ca  să mă poți 
direcționa în investițiile mele. Mă voi îmbogăți 
repede. De asemenea, mă vei îndruma cum 
să  mi-ascund propria implicare, astfel încât 
lumea să nu știe cât sunt de bogat sau    atât de 
influent asupra evenimentelor mondiale ".
- În ce scop, Alex?
„Deci, atunci când sunt suficient de bogat, 
să controlez instituțiile financiare ale 
Pământului, comerțul, afacerile, resursele, voi 
fi făcut în realitate ceea ce a făcut Alexandru cel 
Mare doar parțial. Voi fi Alexandru cel Mare cu 
adevărat. "Ochii lui sclipeau de încântare la 
acest gând. Când Alex avea douăzeci și doi de 
ani, el era mulțumit că Bucefal a elaborat un 
ansamblu complicat de cicluri care ar servi la 
prezicerea comportamentului pieței bursie-
re. Bucefal era mai puțin sigur. El se căina: „Pe 
lângă ciclurile naturale care controlează astfel 
lucruri, există și evenimente imprevizibile în 
lumea politicii și a afacerilor internaționale. 
Există schimbări imprevizibile de vreme, boli și 
avans științific. 
       Alexandru a spus: „Deloc, Bucefal. Toate 
aceste lucruri merg în cicluri. Vei studia 
coloanele de știri generale ale New York Times 
și prelucra toate acestea date  pentru a  
genera  scenarii de  evenimente imprevizibile. 
Veți descoperi că sunt previzibile. Alte ziare, de 
aici și în străinătate, vor intră  în studiu. Toate 
sunt microfilmate și computerizate și ne putem 
întoarce timp de un secol sau mai mult. În plus, 
nu trebuie să fii  foarte exact. A pornit.  Când 
Bucefal a simțit că piața de valori va crește sau 
că va coborî, avea invariabil dreptate. Când a 
arătat către  acțiuni  pe termen lung cresc sau 
scad, avea aproape întotdeauna dreptate. Când 
Alexandru avea douăzeci și patru de ani, el avea 
o valoare de cinci milioane de dolari, iar 
veniturile sale aveau crescut la zeci de mii de 
dolari pe zi. Mai mult, registrele sale erau atât 
de complicate și banii au fost spălați atât de 
mult încât ar fi fost nevoie de un alt computer 
ca Bucefal ca să descifreze totul și ca Alex să 
plătească impozite.   Mulțumită lui Bucefal, 
 Alexandru a controlat o duzină de corporații 
fără ca vreun semn să fie vizibil la 
control. Bucefal a spus: "Ești suficient de bogat, 

Alexandru?" - Cu siguranță glumești, spuse 
Alex . „Sunt un mic financiar, un băiat 
în liga minoră.
      Când voi fi miliardar, voi fi o putere în 
lumea financiară, dar voi fi în continuare 
numai unul dintre o mână de bogați. Abia când 
voi fi multitrilionar   voi putea controla
guvernele și impune voința mea asupra lumii. 
Și mai am doar șase ani. " Măiestria  lui Bucefal 
despre piața de valori și despre bursele lumii a 
crescut cu fiecare an.
      Sfaturile sale au rămas întotdeauna utile și 
înțelepciunea să în direcționarea tentaculelor 
financiare asupra centrelor puterii mondiale 
au rămas întotdeauna abile.
       Cu toate acestea, se îndoia. „S-ar putea să 
apară probleme, Alexandru”, a spus el.
 - Prostii, spuse Alexandru. „Alexandru cel 
Mare cel adevărat nu poate fi oprit”.
Când Alexandru avea douăzeci și șase de ani, 
era miliardar. Întreaga clădire de apartamente 
era acum a lui și toate au fost predate lui 
Bucefal și tuturor ramurilor uriașe ale 
memoriei sale. Tentaculele lui Bucefal se 
întindeau acum în mod invizibil spre toate 
computerele din  lume.  Cu blândețe, a răspuns 
la voința lui Alexandru:   „Treaba devine mai 
dificilă, Alexandre. Estimările mele pentru 
viitor   nu mai sunt la fel de bune pe cât au fost. 
" Alexandru a spus cu nerăbdare: „Ai de-a face 
cu tot mai multe variabile. Nu-ți  face griji 
despre asta. Îți voi dubla complexitatea, apoi o 
voi dubla din nou. " „Nu este nevoie de 
complexitate”, a spus Bucefal. „Toate ciclurile 
pe care le-am realizat într-o complexitate din ce 
în ce mai mare, preziceau viitorul în detaliu 
doar pentru că lucrurile care se petrec acum au 
avut loc în trecut, astfel încât răspunsul este 
același. Dacă se întâmplă ceva cu totul nou, 
apoi toate ciclurile vor eșua". Alexandru  a 
ripostat:  "Nu există nimic nou sub soare. Treci 
prin istorie și vei găsi că există doar modificări 
în detaliu. Voi cuceri lumea, sunt veriga   într-
un șir lung care se întinde înapoi la Sargon of 
Agade. Dezvoltarea unei tehnologii de vârf a 
adus progrese în China medievală și în 
elenismul antic.  Moartea Neagră a fost o 
repetare a plăgilor anterioare din vremea lui 
Marcus Aurelius și al lui Pericles. Chiar și 
devastarea războaielor națiunilor din secolul al 
XX-lea repetă devastarea războaielor de religie 
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din secolele XVI și XVII. Pot fi permise 
diferențe de detaliu și, în orice caz,  trebuie să 
asculți de ordinele mele ". Da, trebuie”, a fost 
de acord Bucefal. Când Alex avea douăzeci și 
opt de ani, era cel mai bogat om cu care trăise 
vreodată.  Cu siguranță avea peste o sută de 
miliarde iar veniturile sale erau de zeci de 
milioane pe zi. Nicio națiune nu mai era cu 
adevărat independentă și nicăieri nu putea 
există un grup considerabil de oameni care să-l 
poată incomoda serios pe Alexandru. A existat 
pace în lume pentru că Alexandru nu a dorea ca 
vreuna din din bunurile sale să fie distruse. A 
existat o ordine fermă în lume, căci Alexandru 
nu dorea să fie deranjat. Pentru același motiv, 
nu exista libertate. Toți trebuiau să facă exact 
așa cum cerea Alexandru.„Sunt aproape , 
Bucefal”, a spus Alexandru. „În încă doi ani, va 
fi dincolo de puterea oricărei ființe umane de a 
mă detrona. Atunci mă voi dezvălui pe mine 
și   toată știința umană va fi îndreptată către o 
singură sarcină  - aceea de a mă face nemuritor. 
Eu  nu voi mai fi   Alexandru cel Mare . Voi 
deveni Alexandru Dumnezeu și tot omul și 
ființele mi se vor închina ".
Bucefal a spus: „Dar am mers cât pot de 
departe. S-ar putea să nu te mai pot proteja din 
vicisitudinile întâmplării".
- Nu poate fi așa, Bucefal, spuse Alexandru 
nerăbdător.  Cântărește toate variabile și 
aranjează să-mi ajungă în mâini orice   bogăție 
a Pământului care mai există. "
- Nu cred că pot, Alexandru, spuse Bucefal. 
„Am descoperit un factor din istoria omenirii 
care nu poate fi evaluat. Este ceva complet nou 
care nu se încadrează în nici unul dintre cicluri. 
" „Nu e nimic nou”, a spus Alexandru, acum 
supărat. „Nu ezita, iți  ordon să faci asta-
 continuă."
- Foarte bine, atunci, spuse Bucefal, cu un oftat 
remarcabil de uman. Alexandru știa că Bucefal 
se străduia la această ultimă, cea mai mare 
sarcină, și el era încrezător că în orice moment, 
va fi realizată. Lumea va fi atunci în întregime a 
lui pentru eternitate. "Ce este acest lucru nou?" 
întrebă el cu un licăr de curiozitate.
    - Eu însumi, spuse Bucefal, în șoaptă. "Nimic 
ca mine nu a mai existat până acum". Și înainte 
ca ultima silabă să poată auzită, Bucefal s-a 
stins, circuitele sale s-au topit  ca rezultat al 
efortului său de a se cuprinde pe sine ca o parte 

a istoriei. În haosul economic și financiar care a 
urmat, Alexandru a fost șters. Pământul și-a 
recăpătat libertatea - ceea ce însemna, desigur, 
că există o anumită cantitate de dezordine aici 
și acolo, dar majoritatea oamenilor au 
considerat că e un preț mic de plătit.

                      

                AG - Mixed Media 2018

                 MG – Ceramica decorată
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Joel  Ozy   

TAHA MUHAMMAD ALI -   40 de Poezii

     Numele poetului Taha Muhammad Ali I-am 
întâlnit prima oară în ziarul israelian "Iediot 
Ahronot"(Ultimele Știri) unde s-au publicat 
câteva din poeziile lui după ce câștigase 
premiul I la festivalul de poezie de la Metula. 
Poeziile lui m-au cucerit de la început prin 
sinceritatea lor,frumusețea lor și folosirea 
metaforelor cu care își îmbracă scrisul. Aceste 
motive m-au determinat să iau legătura cu 
scriitorul din Nazareth.La telefon am dat de fiul 
lui care după ce a înțeles că aș dori să vorbesc 
cu tatăl sau mi-a declarat imediat :" acest lucru 
îi va încălzi inima". Au urmat câteva întâlniri 
călduroase cu poetul la un pahar de cafea în 
prăvălia lui de artizanat din str. Casa Nova 
nu departe de Biserica Bunei Vestiri.
 În întâlnirile cu gazda mea am descoperit un 
om prietenos cu o figură zâmbitoare,vioaie și cu 
mult humor. După ce m-am prezentat ca fiind 
inginer fără trecut de traducător, am îndrăznit 
să-i cer permisiunea de a traduce poeziile lui în 
limba română. În acea perioada apăruse cartea 
lui ANTON SHAMS( 2006) cu traducerea 
poeziilor lui TAHA în ivrit și mi-a fost dăruită. 
Am primit permisiunea lui de a porni la drum 
cu rugămintea de a completa numărul de poezii 
traduse la 40. Poetul Taha Muhammed Ali s-a 
născut în anul 1931 în micul sat SAFFURIYA 
din Galil (actualmente moșavul Zippori) loc cu 
o istorie tensionată legată de evenimentele 
anului 1948,anul constituirii Statului Israel.
Aceste evenimente I-au făcut să se refugieze 
împreună cu familia lui în Liban de unde se va 
întoarce după aprox. un an și se va așeza în 
Nazareth.Am luat în vedere faptul că cititorul 
israelian al poeziilor lui TAHA(vorbitor de 
limba română) a luat cunoștință de 
evenimentele anuluii 1948 din cartiile de istorie 
ale lui Benny Morris, Milstein Ury, Itzhak Noy, 
Adel Manna,etc și vor putea înțelege corect 
poeziile poetului. În schimb cititorul român 
care nu cunoaște istoria acelei perioade ar 
putea interpreta greșit conținutul poeziilor. 
Bineînțeles că au fost și alte considerații. TAHA 

a decedat în anul 2011 și din păcate nu s-a 
putut bucura de a vedea traducerea poeziilor lui 
în cea de a zecea limba. Numele lui a apărut în 
Enciclopedia scriitorilor celebri din toate 
timpurile : WORLD MASTERPIECES în 
editura PEARSON, New Jersey 2004. A fost un 
ateu convins,autodidact, apreciat pentru 
cultura lui vastă. Afirma că "va continua să 
învețe toată viața, până la moarte". A învățat 
singur araba clasică (diferită de cea vorbită) și 
limba engleză cu ajutorul căreia a putut 
comunica cu studenții universităților 
americane unde a fost invitat de nenumărate 
ori pentru a citi poezii. A început să scrie de 
mic, povești și poezii scurte, iar abia în 1984 
(după vârsta de 50 de ani) a început să publice. 
S-a declarat ca fiind un PACIFIST convins, n-a 
folosit lozinci, steaguri, n-a fost zgomotos și-n 
ochii multora n-a fost suficient de arab și 
marginalizat ani de zile. Intelectualii arabi I-au 
apreciat și astăzi este considerat ca unul din cei 
mai importanți poeți arabi predat în școli.

       TAHA și-a scris poeziile în limba arabă 
vorbită și uneori amestecată cu limba clasică 
(spre deosebire de poeți cunoscuți precum: 
Mahmoud Darwish,Emil Halibi,Sameh el 
Kasem). De remarcat că poezia lui n-are 
construcție rimată, ea este însă plină de 
conținut și unii o definesc proză. TAHA 
recunoaște,ca mulți alți scriitori arabi,că nu se 
pot elibera de a trăi istoria lor și nu pot renunța 
la subiecte politice (naționale).

         El este un patriot palestinian care-și 
construiește poezia prin metafore și nu 
folosește o scriere directă. TAHA susținea că nu 
există lucruri în viață care nu-s politice,” până 
și cafeaua pe care o bem zilnic are iz politic”. Ca 
scriitor refugiat a încercat toată viața lui să se 
întoarcă la lumea lăsată sub ruinele satului, a 
pomilor, la oamenii satului,dar acest lucru era o 
încercare care s-a putut realiza numai cu 
ajutorul poeziei.  Folosirea metaforelor în 
poezia lui TAHA și bogăția de alegorii, 
transformă amintirile biografice în lucruri cu 
care te identifici. El transformă personalul în 
universal și-n asta constă secretul poeziei lui. El 
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nu propune soluții politice dar asta nu 
înseamnă că n-are păreri clare. Când scrie 
despre Saffuriya el nu scrie despre dreptul 
reîntoarcerii, ci folosește locul ca bază de 
inspirație. Saffuriya nu este pământul ei, ci 
oamenii satului (Jamil, Kassem, Amira) și 
natura locului descris cu multe figuri de stil.
       Prima lui poezie: "ȚĂRAN” îl arată viclean, 
naiv, încăpățânat să găsească mereu semințe de 
însămânțat:

" Țăran sânt/fiu de țăran./ 
"Am în mine,/naivitatea mamei și viclenia 
negustorului de pește/.
"Măcinatul nu-l voi înceta,cat timp .... ../ 
“Pietrele de moară,cu grăunțe-s pline/.  "Nici 
aratul nu-l voi întrerupe,cat timp .. ../ 
"Sămânță sacu-mi umple./
 
În poezia "CHIHLIMBAR" își expune furia 
învăluită în IRONIE :

     "Urmele ni s-au șters,/ "Rămășițele casei 
noastre ... ../de curenți au fost luate./ "Tot ceea 
ce a rămas .. ../a dispărut./
................................................................ 
"Trădător este pământul,/el nu păstrează 
credință/și nici siguranță./
 "Pământul este o curvă/ce rade pe toate 
limbiile/ "împărțind cadouri fiecărui trecător 
ocazional./
................................................................ 
     “Clienții lui. ... / “marinari și violatori 
/dezrădăcinează grădini inverzite/și pomi 
îngroapă./ "Nouă ne interzic să ne uităm prea 
mult la anemone și cyclamene./ 
"Ne împiedică să atingem verdele pomilor./
.............................................................................. 
     Furia aceasta asupra pământului ,a unuia 
care iubește pământul, provine probabil din 
prudența limbii fată de cenzură? 
.............................................................................. 
Poezia:" VINUL SERILOR,TRISTEȚE 
PERMANENTĂ" 
folosește metafore puse în gura: 
" pasarelelor și fluviilor care în amurg/ țin 
minte patria lor/ "în iarna plăcută a 
deșertului/ “care umple inima și memoria /cu 
murmurul fluviilor/
muguri de mătase./ 

 “Eu pot vedea argintiul pasărilor/pot asculta 
scobite ca abisul unei pivnițe./
................................................................ 
În aceiasi poezie se referă la: 
     "măslinul meu captiv,/noapte bună/în 
captivitatea-ți lungă/ “
și cu multă deșteptăciune(nostalgie) lasă 
cititorului să vadă: 
" rămurelele rânite/ ce umezesc pleoapele/ și 
"Umbra lor învinsă care-i amintește Tatăl / 
care de ar fi fost în viată : 
"în fata lui mi-aș fi plâns tristețea nemiloasă/ 
ce-mi pătrunde pieptul/ 
'seară de seară"/ precum un fluviu/ce-și roade 
pietrele albiei./ 
.............................................................................. 
Altă poezie: "UNDE" folosește ironia pentru a 
explica ce s-a întâmplat:
 "Un cântec se ascunde pe undeva/ fără vrerea 
cuvintelor/dar unde?/" 
În continuare cu aceias ironie întoarce 
întrebarea: "dar de unde să știu/când eu cu 
greu știu/în lumina zilei/unde se ascunde 
creionul./
…………………………………………………………………..
Una dintre poeziile cele mai reprezentative ale 
poetului,după părerea mea este
"RĂZBUNARE". Această poezie a fast citită de 
autor la Festivalul de Poezie din anul 2006 și a 
fost tradusă în ivrit pentru ziarul Haaretz de  
Prof. Sason Someh. 
"Uneori i-mi trece prin minte/ să-l provoc la 
duel / pe omul care mi-a omorât tatăl, 
(precizez că nu-i vorba de tatăl poetului), mi-a 
distrus casa și m-a făcut refugiat în tara 
omului necăjit./ 
"Dacă mă va omora /voi beneficia de 
odihnă,/iar dacă eu îl voi omora,/ 
'iată că m-am răzbunat ./"
"DAR .... dacă-n timpul duelului voi află că 
adversarul meu are o mama care-și
așteaptă fiul,/ sau un tată care se îngrijorează 
când fiul își întârzie venirea,/ "atunci ....... 
NU-L VOI OMORA. 
"DEASEMENI ..... nu-l voi lichida dacă voi afla 
că are frați și surori ce-l iubesc,iar el le va lipsi 
pentru veșnicie,/sau că are o soție care-I 
așteaptă ,/  și copii cărora lipsa lui le va fi 
grea./sau dacă are,/prieteni,vecini și 
cunoștințe,/care se interesează de el și cu 
fiecare ocazie îi trimit salutari./  "DAR, dacă 
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va fi un singuratic,/precum o ramură ruptă 
din pom/ fără tată sau mamă,/  EU NU voi 
adăuga durerii singurătății lui,tristețea 
distrugerii lui./ "Mă voi mulțumi să-l evit când 
îl voi întâlni,/convins fiind,/ că aceasta 
ignorare,/este un mod de RĂZBUNARE./ 
 
Da, TAHA poetul și omul,prin limba folosită în 
poezie și-n întâlnirile noastre a creiat o 
intimitate deosebită. Întrebat de un reporter: 
"Iți este important ca israelienii să te citească ?" 
Răspunsurile lui au fost: 
"Poezia este podul cel mai bun între popoare 
,religii și țări." "Poezia leagă inimile și îi 
determină pe oameni să se iubească reciproc." 
"Asta-i tara noastră și oamenii cu care sperăm 
să trăim în PACE și EGALITATE ".

  Despre stupida respingere  
      a  lui  Constantin Brâncuși

          Cu 69 de ani în urmă, pe 7 martie 1951, 
marele Constantin Brâncuși vrea să-și doneze 
opera țării: 230 de sculpturi, 41 de desene, 
1.600 de fotografii, o serie de piese de mobilier.  
Academicieni de vază, precum George 
Călinescu, Geo Bogza, Ion Jalea și Mihail 
Sadoveanu, analizează propunerea și ajung la 
concluzia că băiatul din Hobița este modest, iar 
”Brâncuși nu poate fi considerat un creator în 
sculptură”. A fost ziua în care l-am omorât, 
pentru prima oară, pe genialul artist
 
        În primele zile ale lui 1951, Constantin 
Brâncuși, aflat la Paris, decide să doneze 
operele sale, lucrate acolo, în ”Orașul Lumii”. 
Face o propunere concretă, în acest sens, 
Statului Român: urmează să lase acestuia 230 
de sculpturi, 41 de desene, 1.600 de fotografii, o 
serie de piese de mobilier, dar și obiecte 
personale, practic, o avere inestimabilă. 
     Comuniștii sunt extrem de reticenți, pentru 
că este vorba despre un fiu al poporului emigrat 
în Franța, cu puține legături cu plaiurile 
mioritice. Brâncuși insistă și scrie o a doua 
scrisoare. Atunci autoritățile  decid să trimită o 
comise formată din ”specialiști” lângă Arcul de 

Triumf, pentru a vedea ce și cum. Constanța 
Crăciun se suie în avion. Este membră PCR, 
fostă țesătoare, undeva pe la patru clase. Pentru 
că e căsătorită cu Ion Vințe, comunist notoriu, 
avansează rapid, urmând a ajunge Ministrul 
Culturii.  Alături de ea urcă și  Teohari 
Georgescu, fost tipograf, agent NKVD, 
actualmente Ministru de Interne. Ei și alți 
”meseriași” vor analiza munca lui Constantin 
Brâncuși.
 
     Se întorc repede, așa că la finele lui februarie 
1951 este convocată o ședință la Academia RPR. 
Principala lor concluzie este aceea că ”Operele 
lui Brâncuși sunt unele pe care le-ar putea face 
orice țăran neinstruit”.
 
       Pe 7 martie 1951, cu 68 de ani în 
urmă, Academicienii Secțiunii de Știința 
Limbii, Literatură și Artă din cadrul Academiei 
Republicii Populare Române se reunesc sub 
președinția secretarului secțiunii, tovarășul 
academician Mihail Sadoveanu. În cei 45 de ani 
de comunism, am învățat că toți acești oameni 
au fost personalități marcante ale culturii și 
literaturii noastre. În realitate, însă, academi-
cienii cu ștaif au fost cei care au renunțat la 
averea pe care Brâncuși voia să o doneze 
Statului Român. La întrunire participă nume 
grele:
 
- George Călinescu , 52 de ani, critic literar, 
scriitor, personalitate enciclopedică, autorul 
”Enigmei Otliei” și a ”Istoriei Literaturii 
Române”
 - Camil Petrescu , 57 de ani, romancier, 
dramaturg, doctor în filozofie, ”Ultima noapte 
de dragoste”..., ”Patul lui Procust”, ”Jocul 
Ielelor”
 - Geo Bogza , 43 de ani, părintele reportajului 
literar, ”Paznic de far” ori ”Cartea Oltului”
 - Victor Eftimiu , 52 de ani, mason, ”Meșterul 
Manole”
 - Ion Jalea, 54 de ani, sculptor monumental 
(Monumentul eroilor ceferiști de la Gara de 
Nord din București, bustul lui Eminescu din 
parcul Cișmigiu, statuia lui Spiru Haret de la 
Universitatea din București).
 
     

https://a1.ro/premium/50000000-de-euro-o-capodopera-a-lui-brancusi-e-ascunsa-sub-o-cutie-de-lemn-intrun-cimitir-id845716.html
https://a1.ro/premium/50000000-de-euro-o-capodopera-a-lui-brancusi-e-ascunsa-sub-o-cutie-de-lemn-intrun-cimitir-id845716.html
https://a1.ro/premium/scriitorul-a-condamnat-la-moarte-sute-de-romani-sadoveanu-filorus-sta-cu-curul-la-apus-id838618.html
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     Vorba cântecului lui Andrieș, ”se discută 
probleme, se analizează”. la final, se încheie un 
proces verbal, numărul 10, în care apar câteva 
idei  greu de acceptat astăzi, ca fiind născute de 
mintea unor oameni care puseseră mâna, la a 
lor viață, pe ceva carte. Tovarășul George 
Călinescu afirmă că ”Brâncuși este o figură mai 
puțin cunoscută, care speculează, prin mijloace 
bizare, gusturile morbide ale societății 
burgheze”.  Tov. prof Ion Jalea continuă, fiind 
de părere că Brâncuși nu respectă tezele lui 
Sobolev, din ”Teoria leninistă a reflectării 
și arta”. Se arată inutilitatea operele 
lui  Constantin Brâncuși, precum și faptul 
că ”sculpturile sale nu ajută cu nimic la 
edificarea socialismului în RPR”. Concluzia 
finală: ”Refuzăm!”
       Brâncuși este informat despre decizia luată. 
Pe 1 august 1951 renunță la cetățenia română, o 
cere pe cea franceză, pe care o va primi chiar 
anul următor. Decide să ”uite” de tot ceea 
ce înseamnă plaiuri mioritice și  donează 
Franței  toate operele sale din atelierul de la 
Paris.
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Variete
Stephan Roll - inedit

O vioara cânta cu vina pe gât ea o 
femee
interminabil dezinfectează-mi 
plămânul mat
timpanul mi l-ai prescris o doză de 
bicarbonat
sau m-ai bătut peste umăr cu o idee

plafonul avea becuri ca testicule
în inel post restant algebră ejaculam 
serpentine
vinul scobora în oase ca directorul în 
saline
iată ochiul tău orange viziuni fotolii 
și pelicule

încercam metafizică și la ultima oră 
o scrumieră.
vezi dansul lui de bambus și Pinot Noir
stăm în ficatul tău ca un gardian într-un squar
când tu mi-ai prins un proverb la butonieră

căutăm apoi constelații și un loc de urinat
glasul tău era perpendicular și mersul incolor
deliciosul Perez s-a despărțit de noi, cum o 
contra marcă de cotor
și un felinar își spăla flacăra cu hipermanganat

Strada citea afișul ultimului târg de mostre
prin Bulevard tramvaiul făcea gimnastică 
suedeză
lumina se freca la ochi să respectăm 
sentimentele noastre
repetăm același cuvânt din Biblie 
eu mă așez tu te așeză

      Luni 21 Sept. ora 7 dim. 1929
________________________________
     Să mă ierte bunul amic M.F pentru rândurile 
lui,  copiate aici fără permisie, dar sunt prea 
frumoase ca să rămână ferecate în sertarele 
uitării:
    “Comentariul meu, răspuns la versurile sale 
din 1929, este bazat pe câteva citate dintr-o 
scrisoare pe care i-a scris-o lui Fundoianu-
Fondane la 8 martie, 1934: ‘… Întrucât mă 

privește … cred că acest 
funicular (al poeziei, care-i 
reunea în spațiu pe cei doi, 
unul la Bucureșți, celălalt la 
Paris, MF), care ne întâlnea 
capetele peste creștetul 
celorlați, zace undeva pe 
fundul unei prăpăstii. 
Funicularul, nu poezia… 
Mi-am dezmințit tot 
trecutul celor câțiva ani 
de ‘frigidă supremație 
umană’ … ‘știu din ultimele 
tale cărți, idei, Rimbaud, că ai 
rămas într-o curte cu statui 
de unde eu am evadat într-un 
abator cu oameni vii…   Azi 
toate intențiile mele, 

toate preocupările mele, tot ansamblul e 
marxist, marxist științific, materialist, 
bolșevic, cu toată oroarea ce ți-ar 
inspira-o aceste expresii barbare, 
lovindu-se de coiful tău metafizic”.  M.F.

Victor Brauner: Portret pentru Stephan Roll
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    Balada lui IOV
                             Dumitru Ichim

BALADA LUI IOV

Din toate hergheliile ce-i dase Domnul, numai o gloabă de cal se 
rătăcise-n slobod, iar bietul Iov își alinta sălbătăciunea, din pofta lui 
halucinantă – Somnul. „Spune-mi, îl întreba bătrânul singuratic, pe 

unde frunza ursitei fâșâie, nici noaptea asta nu ai întâlnit vreo 
hămesită haită de lupi pustia să ți-o sfâșie?” 

Calul tăcea ca o nălucă mov și numai dureroasa șchiopătare pe 
prundiș îi răspundea din trei în trei copite pe furiș: „Iov-Iov-Iov... 

Iov-Iov-Iov... Iov-Iov-Iov...” Din nou bătrânul, oropsitul, pustiul 
oblojindu-și peste noapte din locul de osândă, roșii ca macul – 

genele: „Am auzit hienele cu râs din tolba lor flămândă și am crezut 
că te-au găsit și dus la prânz de sărbătoare – fruptă aleasă din 

ostrov!” Răpciuga, tristă iarăși de refuz, se auzea în depărtare, din 
trei în trei copite răspunzând: „Iov-Iov-Iov... Iov-Iov-Iov... Iov-Iov-

Iov...” Dar într-o noapte, prin ceață, Somnul n-a mai nălucit. 
Bătrânul – numai inimii vecin, se duse cerșetor spre dumerire,dar 
inima uitase să mai bată pe limba veselă din fi re, ca altădată, și 

repeta acum de sub procov: „Iov-Iov-Iov... Iov-Iov-Iov... 
Iov...Iov...Iov...” 

Karmen Zaharia -Reproducere după frescă sec. al XIX-lea, Mănăstirea Gracanica, Kosovo-
Serbia 
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Din viața evreiască în comunism

Fragmente din romanul „Educație 
particulară”   Iulia Deleanu

PRIVIND  PEREȚII  CU  SUSPICIUNE

  

   „«Rex, taci din gură!», strigă Anișoara, 
subchiriașa de la demisolul dărăpănăturii, fostă 
casă boierească,  sediul Revistei Cultului 
Mozaic. 

   «Eu sunt fondatorul, directorul și pălmașul 
ei», era vorba Rabinului. Cum necum, cu toate 
reticențele, mergând până acolo încât cei care 
trebuiau să-i dea aprobarea de apariție n-au 
fost de acord cu nici unul din numele propuse, 
el a adus-o pe lume. Îi trebuia o tribună, dacă 
nu voia să fie «paznic de cimitire», cum l-a 
zeflemisit cineva în particular când a fost ales 
Șef Rabin. Ales, între ghilimele. Convenea noii 
puteri, numai că «simpatizantul» ei voia să fie 
el însuși putere. În ´56 îi picase o carte bună: 
revoluția anticomunistă din Ungaria. Ce 
argument mai convingător să moșeașcă revista 
decât  dorința ca „deplina libertate religioasă de 
care ne bucurăm să fie cunoscută de frații și 
surorile noastre din întreaga țară?!», scria 
Rabinu´ în articolul de fond, «La început de 
drum». Dar cheia aprobării se găsea în altă 
frază, mai spre sfârșitul articolului: «Suntem 
convinși că această publicație va servi în egală 
măsură intereselor comunității evreiești și țării, 
interese strâns legate». Revista urma să circule 
«afară», să fie «vitrina» libertăților sus-
pomenite. Nu trebuia să semene în nici o 
privință cu publicațiile evreiești de dinainte de 
război; să fie revistă de cult și atât. Asta a fost 
condiția. Dar «noi suntem un cult cult», 
glumea Rabinu´ cu supușii din anturajul lui, 
când era – sau voia să fie – în toane bune. La 
adăpostul «cultului», revista devenea un 
aperitiv pentru cei interesați de istoria, 
literatura, filozofia ebraică veche, totdeauna «la 
zi» pentru cine știa să citească.

   «Știi unde-ai intrat?», mă ia-n primire prim 
redactorul. Fără să aștepte vreun răspuns, 
Victor Rusu continuă. «Uită-te bine pe 

fereastra care dă-n stradă: vezi o porțiune de 
gard în stânga?, acolo-s adventiștii; și – cel din 
plasă cu iederă și zorele, de pe trotuarul din 
dreapta, de vizavi?, i-o casă de oaspeți pentru 
călugărițe. Și-acum uită-te la fereastra de la 
etajul întâi a blocului ăsta mic, drept în fața 
noastră: mai e nevoie să-ți spun cine-i acolo?!, 
cine urmărește tot ce mișcă-n perimetrul ăsta?! 
Să nu crezi că n-ai fost fotografiată!» «De ce?». 
Victor Rusu mă măsoară ironic din priviri fără 
să răspundă.

*

   „Când și-a început existența, pagina de 
engleză a fost, succesiv, parohia Danei și-a lui 
Kati, amândouă cu patalama de engleză. Numai 
tatăl Danei era evreu, ceea ce, după Hahaha, 
însemna că ea nu-i. Dana voia să treacă la 
iudaism, să poată pleca din țară. Dar cum? 
Când intrai în holul care ducea spre cabinetul 
Rabinului, te-ntâmpina un afiș cu litere cât 
roata carului: «Nu se fac treceri la iudaim». 
Rabinu´ repeta asta și-n discursuri: «Noi nu 
facem prozelitism. Nu poți trece de la o religie 
la alta, așa cum ai trece dintr-o odaie-ntr-alta». 
Se știa pentru ce se-nghesuiau mulți tineri s-o 
facă, mai cu seamă, tinere; era mai ușor, că nu 
intra-n discuție circumcizia. Toți voiau să scape 
din România. 

   Când și-a luat coru-n turneu în Elveția și 
America, cheltuielile de pază ca să nu «uite» să 
se-ntoarcă vreunul acasă, au fost mai mari 
decât transportul și cazarea, pentru care s-au 
tras bani de la diverse «surse» interesate. Dar 
pentru pază? Nici o «sursă»  nu voia să-și riște 
banii. Mai ales că tot în capul lor s-ar fi spart 
eventualele oale buclucașe. 

   Ca să-și atingă scopul, Dana se băgase-n 
toate: Talmud Tora, cor, spectacole de Purim, 
bătut la mașină-n ebraică. «Și la trapez învăț să 
lucrez, dacă trebuie», zicea. A reușit atât de 
bine să se vâre sub pielea Rabinului, încât a 
obținut ce-și dorea. Rabinu´ a trecut-o la 
iudaism. Cum s-a văzut cu certificatu-n mână, 
cum și-a luat zborul.

   Kati era fiică de fost nomenclaturist, acum pe 
linie moartă. Voia s-ajungă la Sydney, unde-și 
pescuise ceva rude. Rudele îi trimiseseră datele 



JI
                                                   J. I.

                                            Jurnal  Israelian  No.  19 – 17 Decembrie 2020                              Pagina 23  

HIAS-ului. Depusese acte, dar primise aviz 
negativ. La una din vizitele lui Edgar 
Bronfman, președintele de-atunci al 
Congresului Mondial Evreiesc, la Templul 
Coral din București, Rabinu´ i-a dat o mână de 
ajutor. A folosit-o ca translatoare. Kati stătea 
lângă oaspete, la amvon, și traducea discursu-n 
română. La aplauze, Kati i-a strecurat un 
bilețel. N-a trecut nici o lună și avea pașaportul 
în buzunar. Peste câțiva ani ne-am pomenit cu 
ea în vizită la redacție. «Știți unde lucrez?», 
voia să-și dea importanță. «Unde?». «La NA-
TO!», a silibisit încet, privind pereții cu 
suspiciune”.

MITING NEAUTORIZAT

   „Când se-mplinise o «cifră rotundă» de la 
proclamarea statului național-legionar  - era 
înainte de ´89 -, apăruse un articol aniversar în 
Săptămâna. În Almanahul aceleiași reviste – 
un alt articol „justificativ” pentru deportarea în 
Transnistria a evreilor din Basarabia și 
Bucovina. Un poet pamfletar scosese 
«Saturnalii», volum de versuri în care-i 
anatemiza fățiș pe «Rosen și ai lui». 

   Atunci, Șef Rabinu´ a organizat la Templul 
Coral o adunare neautorizată de protest. 
Parterul și balconul erau mai pline decât le 
văzusem vreodată.

   «Dacă ar fi fost vorba numai de mine, a spus 
Rabinu´, însemna o acuză personală. Nu aș fi 
făcut adunare pentru asta. Dar injuriile-l nu-l 
ating doar pe Rosen, ci și pe ai lui. Cine dintre 
dumneavoastră a trăit anii premergători 
prigoanei antievreiești, știe ce-nseamnă 
cuvântul care otrăvește. Știe ce efecte a produs 
această otravă». 

   N-a folosit cuvintele Holocaust în România, 
că atunci n-aveai voie să le rostești.

   A doua zi după adunarea aceea, Rabinu´ a fost 
chemat de ministrul de interne de-atunci, Ion 
Dincă, «Dincă-te-leagă», i se zicea. L-a pus mai 
întâi să facă anticameră. Teribil afront pentru 
cineva care avea ușă deschisă la Ceaușescu. 
«Miting neautorizat?! Cum ți-ai permis?», l-a 
întâmpinat în chip de bună ziua. «Eu nu discut 
c-o slugă!», a venit răspunsul. «Da - dar sluga 

lui Ceaușescu!», s-a ridicat Dincă-n picioare. 
Rabinu´ - neclintit. Dincă a format un număr și 
i-a întins lui Rosen receptorul. Vocea lui 
Ceaușescu. «Mitingul s-a ținut fără autorizație, 
fiindcă asemenea carte a primit-o», a zis 
Rabinu´. Tăcere. Autorului i s-a interzis dreptul 
la semnătură pentru șase luni. Cică – pedeapsă! 
Versatilul condeier a avut, nu peste multă 
vreme, tupeul să intre-n biroul Rabinului să 
«se-mpace». A luat și-un fotograf cu el. «Eu 
antisemit? Eu am avut o iubită evreică!». 
Propoziție fatală; așa-și începea declamația, de 
când e lumea, orice «iubitor de evrei». Și-a 
făcut vânt imediat dincolo de birou, lângă 
Rabin, făcând semn fotografului să-i tragă-n 
poză. «Ieși afară!», a țipat Rabinu´. 

     „Povestiri care circulau în Federație”. 

          Sofia Gelman 

Oameni suntem

       Procesul de vaccinare are să cuprindă 
întreaga țară, în sfârșit am ajuns la liman !!! În 
condițiile normale un an nu este o perioadă 
deosebit de îndelungată dar în zilele noastre 
când se împlinesc exact 12 luni de când virusul 
Covid 19 și-a început periplul, timpul de la 
apariția sa în viața noastră ni se pare o 
eternitate… Suntem aproape de sfârșitul 
carantinei cu toate aspectele ei neplăcute, însă, 
acum, probabil mai mult decât în lunile 
precedente, avem nevoie de o disciplină de fier 
ca să nu cădem în greșeala de a ignora 
restricțiile! Vom reveni la viața de dinainte 
doar când majoritatea populației va fi fost 
vaccinată! De aceea, în viitorul apropiat avem 
nevoie de multă răbdare; propun să facem 
apel la înțelepciunea lui Alexandre Dumas care 
susține că răbdarea este compusă din așteptare 
și speranță !               
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Modul de viață Hollywoodian

Dan Romașcanu

Printre puținele efecte pozitive ale pandemiei 
se află evenimentele culturale și festivalurile 
virtuale pe care le putem urmări pe Internet și 
la care altfel aș fi ajuns mai greu sau poate 
niciodată. Unul dintre acestea, Festivalul 
Filmului Evreiesc de la București care a avut loc 
intre 19 și 22 noiembrie mi-a prilejuit 
vizionarea documentarului 'Hollywoodism: 
Jews, Movies and the American Dream' 
('Hollywoodism: Evreii, filmele și visul 
american') realizat în 1998 de Simcha 
Jacobovici. Festivalul a inclus și o discuție 
foarte interesantă, în limba româna, intre 
președintele și animatorul festivalului, Dan 
Schlanger și regizorul israelian-canadian ai 
cărui părinți sunt născuți în România și care se 
descurcă foarte bine în limba română. Îl 
cunoșteam pe Jacobovici mai ales datorită 
serialelor sale care se ocupă de arhelogia biblică 
și de istoria creștinismului timpuriu, și știam că 
este un creator de filme care nu evită 
controversele, ba chiar aveam bănuială că 
uneori le caută sau se bucură să le puna în 
evidență. Acesta este cazul și cu 'Hollywoodism' 
un film care prezintă o istorie relativ cunoscută, 
a evreilor din prima sau a doua generație de 
imigranți veniți din Europa de Est care au creat 
în America devenită noua lor patrie industria 
cinematografică și au dominat-o vreme de o 
jumătate de secol. Faptele sunt destul de bine 
cunoscute, însă perspectiva și interpretările lui 
Simcha Jacobovici dezvoltă câteva teze cu care 
nu toată lumea va fi de acord la sfârșitul 
vizionării filmului, și care în mod cert merită să 
fie expuse și dezbătute.  

     Istoria prezentată în 'Hollywoodism' începe 
în primul deceniu al secolului trecut, când o 
parte importantă din industria cinematografică 
migrează din zona New York-ului, unde 
dominația trustului lui Thomas Edison 
devenise înăbușitoare spre California de Sud, o 
zonă încă relativ puțin populată a Americii, 
deschisă spiritului de antrepriză și creație. Cele 
șase studiouri create în acea perioadă aveau să 
devină coloana vertebrală a unei industrii 

cinematografice care va influența cultura și 
economia americană de atunci până în zilele 

noastre. Majoritatea întemeietorilor noilor 
studiouri erau evrei, imigranți sau copii de 
imigranți care fugiseră de discrimarile și de 
pogromurile anti-semite din Europa de Răsărit, 
încă dominată de imperiile țarist și austro-
ungar, căutând libertatea și prosperitatea 
economică în Statele Unite în plină expansiune. 
Filmele care au început să fie produse de aceste 
studiouri, mai ales la sfârșitul anilor 20 și în 
anii 30 reprezentau o Americă rezonând cu 
idealurile de democrație, egalitate, dreptate 
socială și luând partea oprimaților din motive 
economice sau rasiale. Nu numai producătorii 
erau în mare parte de origine evreiasca, dar și o 
parte dintre vedetele ecranului, inclusiv cele 
feminine. Cinematografia se incadra într-o 
cultură în expansiune, în care contribuția 
evreiască era evidentă și în alte domenii cum ar 
fi muzica sau teatrul.  

     Simcha Jacobovici analizează în detaliu 
legăturile întemeietorilor și șefilor marilor 
studiouri cu originea lor evreiască. Majoritatea 
au făcut parte din categoria americanilor care 
au preferat să pună pe planul doi identitatea 
evreiască, tinzând spre o asimilare cvasi-
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completă împreună cu recunoașterea sociala în 
rândul claselor de sus ale Americii secolului 20. 
Rezultatul a fost nu numai că filmele lor 
prezentau visul american într-un mod idealizat 
care nu era întotdeauna în acord cu realitatea, 
dar s-a reflectat și în viața lor particulară. A 
trebuit să se petreacă ascensiunea fascismului 
în Europa și amplificarea prezenței unor 
mișcări cu tendințe rasiste, inclusiv antisemite, 
chiar în Statele Unite pentru a-i readuce la 
realitate și a trezi o reacție din partea lor. Am 
fost surprins să aflu că înainte de intrarea 
Statelor Unite război au fost realizate la 
Hollywood doar două filme clar anti-fasciste. 
Doar în timpul celui de-al doilea război 
mondial au putut marile studiouri să contribuie 
în mod deschis și entuziast la efortul patriotic, 
cu filme care ridicau moralul soldaților 
americani și condamnau în mod deschis 
fascismul. După război însă, tăcere. Desi șefii 
studiourilor au călătorit în Europa și au văzut 
cu ochii lor ororile lagărelor morții, a trebuit să 
treacă aproape jumătate de secol până când 
Hollywood-ul va produce filme despre 
Holocaust. Mai mult, la începutul anilor '50 o 
parte dintre proprietarii studiourilor au 
cooperat cu 'vânătoarea de vrăjitoare' de la 
începutul Războiului Rece, acceptând listele 
negre care excludeau de altfel mulți regizori, 
scenariști, actori de originea evreiască. 

Era deja însă amurgul generației fraților 
Warner, a lui Mayer, Zukor, Szenlnik. 
      Simcha Jacobovici face documentaristică 
angajată. Văzusem asta și în filmele sale despre 
arheologie și istoria veche, și acest stil este 
vizibil și în 'Hollywoodism'. Faptele sunt 
prezentate documentat și în detaliu, dar există 
și câteva idei principale în jurul cărora 
gravitează comentariile și mărturiile pe care le 
vedem pe ecran. Simcha Jacobovici are opinii 
pe care le exprimă răspicat și lasă puțin loc 
pentru discuții, chiar și atunci când subiectele 
sunt controversate. Unele aspecte considerate 
secundare sunt trecute cu vederea sau 
menționate succint (atitudinea producătorilor 
față de femei, relațiile cu celelalte comunități 
minoritare). Filmul lui Simcha Jacobovici are o 
excepțională valoare documentară. El poate fi 
începutul unei discuții aprofundate și 
interesante, căci multe dintre temele abordate 
sunt încă subiect de cercetare și de controverse, 
dar aceste discuții nu au loc pe ecran în 
'Hollywoodism'. Dacă ar fi fost făcut astăzi, 
'Hollywoodism' ar arăta probabil altfel, în 
lumina evoluțiilor Hollywood-ului din ultima 
jumătate de secol, dar mai ales în ultimele doua 
decenii care au trecut de la realizarea filmului. 
O temă buna pentru 'Hollywoodism - The 
Sequel'?. Ce părere are Simcha Jacobovici?

  ______________________________

 
 VEZI  DE CE  ESTE  NEVOIE  DE CHIMIE ?
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       Andrei Corbea  -  Paul Celan: 

          Soarta mea este aceasta: 
       să scriu poezii în germană“
     Aceste amintiri ale lui Ion Caraion risipesc 
din capul locului orice incertitudine în legătură 
cu statutul celor „Trei poeme“ descoperite în 
arhiva lui Petre Solomon: nu încape îndoială că 
ele reprezintă alternativa în limba română la 
grupajul ales să apară în Agora – și aceasta 
chiar dacă numai două dintre textele românești 
(Ospățul și Taina ferigelor) corespund celor 
publicate în revistă, deoarece nu este imposibil 
ca poemul Das einzige Licht, devenit în 
românește Singura lumină, să se fi aflat și el 
între manuscrisele oferite de Sperber, 
iar Caraion să fi optat pentru Ein 
wasserfarbenes Wild.

     

      Mai rezultă însă ceva important din spusa 
lui Caraion: faptul că, cel puțin în percepția 
acestuia, textele românești intermediate 
de Despina Levent și Lia Fingerhut 
constituiau   traduceri   ale   originalelor 
germane.  Traduceri sau auto-traduceri? Ion 
Caraion nu ezită în această privință: dacă ar fi 
fost să publice versiunile românești, nu altul 
decît același Paul Celan le-ar fi semnat ca autor. 
Bilingvismul său poetic era, se pare, de 
notorietate în cercurile „amicilor poeți“ pe care 
îi frecventa, iar un posibil destin al poetului în 
literatura română nu ar fi fost exclus de nimeni 
dintre cei care îl cunoșteau în acea vreme. Pe de 
altă parte, Caraion exagerează, desigur, atunci 
cînd afirmă, în aceeași intervenție la colocviu, 
că apariția din Agora și preferința sa ocazională 
de redactor pentru textele germane și nu 
pentru cele românești ar fi reprezentat 
răscrucea la care Celan ar fi ales definitiv să-și 
urmeze drumul ca poet german și nu român. 
Dar în acel moment, alegerea lui Celan era 
făcută; mărturia cea mai elocventă poate fi 
citită în faimoasa lui scrisoare din 6 noiembrie 

1946 către influentul critic literar elvețian Max 
Rychner: „Aș vrea să știți cît de greu îmi este ca 
evreu să scriu poezii în limba germană. Dacă 
poeziile mele vor apărea, atunci vor ajunge și în 
Germania și – dați-mi voie să spun ceva 
îngrozitor – mîna ce va deschide cartea mea a 
strîns-o poate pe a aceluia care a fost ucigașul 
mamei mele… […] Dar soarta mea este aceasta: 
să scriu poezii în germană. Iar dacă poezia este 
soarta mea, sînt bucuros“. Fragmentul conține 
referința la reticența fundamentală în virtutea 
căreia, poate, Celan s-a putut simți îndemnat 
către o devenire ca poet de limba română, dar 
și declarația explicită despre o opțiune 
lingvistică și culturală inexorabilă. Nu cumva 
faptul că a evitat să-și publice textele 
românești, deși ar fi găsit în Bucureștiul anilor 
1946-1947 reviste dispuse să le adăpostească, 
indică o rezervă funciară față de un asemenea 
angajament?

     Cu puțin timp înainte de punerea în 
circulație a numărului din Agora, numele lui 
Paul Celan apăruse deja pe prima pagină a 
revistei Contemporanul, la 2 mai 1947, ca autor 
al poemului  Tangoul morții, versiunea 
românească a (mai tîrziu) celebrei Todesfuge; 
conștiința publică avea să-l perceapă așa cum el 
însuși își va fi dorit: ca poet de limbă germană, 
căci reieșea limpede, dintr-o scurtă 
introducere, că originalul german al textului 
fusese tradus de nimeni altul decît Petre 
Solomon. Ovid S. Crohmălniceanu, în acei ani 
redactor al revistei, a rămas pînă la sfîrșit 
convins – conform amintirilor sale – că textul 
adus la redacție de Petre Solomon a reprezentat 
traducerea de către acesta a poeziei lui Celan. 
Să înțelegem de aici că avem de-a face cu un caz 
diferit de acela al celor „Trei poeme“ propuse 
lui Ion Caraion de către Despina Levent și Lia 
Fingerhut? Punctul meu de vedere, expus deja 
cu alte prilejuri, a fost dintotdeauna că, deși 
semnată de Petre Solomon, traducerea 
poemului Todesfuge trebuie considerată mai 
curînd drept o autotraducere celaniană, 
revăzută, de ce nu?, de Petre Solomon. Chiar 
Petre Solomon mărturisește, în contribuția la 
colocviul din 1981, că a lucrat împreună cu 
Celan la respectiva traducere; „eu însumi am 
simțit nevoia să-l consult, mai ales că nu 
stăpîneam limba germană în suficientă măsură 

https://www.observatorcultural.ro/wp-content/uploads/2019/03/Singura-lumina.png
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pentru a descifra toate nuanțele unui asemenea 
poem“, va preciza tot Petre Solomon, în cartea 
sa din 1987. Dar oricine (Petre Solomon sau 
Celan însuși) va fi avut inițiativa traducerii 
acelui text emblematic, ea nu poate fi desprinsă 
(nici în „spirit“, nici în „literă“) de lirica scrisă 
de Celan în limba română, inclusiv de 
(auto)traducerile celor trei poeme. Nu este de 
altfel lipsit de semnificație nici faptul că 
versiunea românească din Todesfuge, semnată 
tot de Petre Solomon – sub titlul Fugă 
macabră! –, în volumul Paul Celan, Versuri, 
apărut la București în 1972 (în transpunerea 
Ninei Cassian și a lui Petre Solomon), diferă 
evident față de cea publicată un sfert de veac 
mai devreme în Contemporanul.

      Din păcate, în arhiva lui Petre 
Solomon nu s-a păstrat nici o copie manuscrisă 
(dar nici una dactilografiată!) a traducerii din   
Todestango/Todesfuge. Ar fi existat și în acest 
caz posibilitatea unui examen grafologic 
minimal, așa cum poate fi el efectuat pe 
manuscrisele celor „Trei poeme“ traduse din 
germană, potențial destinate revistei Agora; 
drept termen de comparație pot fi utilizate și 
celelalte manuscrise românești păstrate de 
Petre Solomon.

              Miriam Gamburd 

SF  -  Faleze de piatră

          Ovidiu Bufnilă

Privind din balconul imperial ploaia de 
meteori purpurii care venea de dincolo de 
orizontul vizibil scăldând falezele de piatră, 
prinţesa Amabalamaia din Huantamatanor i-a 
spus amiralului ei, Patontiakov, că a auzit 

vuietul pe care îl făceau furtunile oceanice 
animând motorul istoriei şi că se temea pentru 
supuşii ei care trăiau printre algele de lumină 
veche.

Tocmai primise un mesaj secret de la 
amiralul nordicelor care o rugă să-şi trimită 
armada scânteietoare în punctul de 
conjunctura magnetică Huabobassa pentru a i 
se alătură în bătălia împotriva delfinilor 
cicălitori din Puertillo Picător.

Şi bătrânul împărat al oglinzilor de ape 
din Jabahab Ab Jabadah a auzit glasul 
dezmăţatelor furtuni oceanice după ce 
trecuseră deja cinci mii de ani de la moartea 
bietului Peşte Orb, măturând falezele de piatră.

Un astrolog s-a furişat într-o noapte 
ploioasă printre coloanele de ceaţă ale palatului 
imperial. S-a împiedicat în barba-i liliachie. Şi-
a vălurit uşor mantia înstelata învolburând 
aerul cald. A tuşit uşor parcă nevrând să-l 
tulbure cumva pe bătrânul împărat care trăgea 
înfrigurat cu urechea la palpitul universului 
plin de universuri în apropierea telescopului 
oficial. A dat să se întoarcă, speriat de gândul 
său nebun. Aflase că epocile se desfăşurau 
deodată şi că nu-şi urmau una alteia. Şi, mai 
mult, că în carnea falezelor de piatră se aflau 
nepreţuite comori literare, ciudate, magice, din 
vremuri de demult scrise de scriitori dăruiţi 
prinşi într-un inel magic în waved wonderful 
world. 

Dar era prea târziu. Prea târziu, se miră 
Împăratul. Să le descifreze înţelepţii!

Împăratul clipoci uşor. Îşi deschise 
încetişor cei o mie de ochi sulfuroşi.

Oftă. Ştia că astrologul îi aducea o ştire 
cutremurătoare.

În străfundurile universului plin de 
universuri, inelele magice fuseseră străpunse 
de forţe nevăzute iar fiinţele fabuloase fuseseră 
transformate în principii.

Împăratul oglinzilor de ape din Jabahab 
Ab Jabadah nu era mai învăţat decât 
predecesorii lui. Tehnologiile imperiale ar fi 
fost de nefolosit în străfundurile istoriei care, 
nici ea, nu era un adevăr ci doar o superbă 
ficţiune.

Era oare acel eveniment sfârşitul 
inevitabil al lumilor acvatice asemenea lui 
Barâskin, legendarul personaj?



JI
                                                   J. I.

                                            Jurnal  Israelian  No.  19 – 17 Decembrie 2020                              Pagina 28  

Fiinţele fabuloase, moi şi plăcute la 
atingere sau, dimpotrivă, tăioase şi aspre, se 
preschimbau în virtualităţi şuierătoare?

O astfel de întrebare şi-a pus şi monstrul 
acvatic în timp ce o înfuleca pe Colombiona, un 
animat al călugărilor din Wankusai, la o mie de 
ani la stânga fluxului principal de evenimente 
care inundau aparenta oceanică.

Colombiona a ţipat uşor înfiorată, s-a 
zbătut un pic şi şi-a dat sufletul transformându-
se într-o matrice informaţională de o jumătate 
de rotaţie.

Monstrul acvatic a trimis-o departe în 
străfundurile lui luând forma corăbiilor lungi 
pe care le îndreptau către ultimul sens an de an 
vitejii războinici ai sudicelor în încercările lor 
sângeroase.

Armada a înfruntat forţele imperialelor 
trandafirii de dincolo de pânzele Hamoai care 
făceau să se rotească inelul magic din marginea 
arhipelagului Seto, o lume zăpăcită construită 
de navigatorii secretului.

Vasul amiral s-a ciocnit cu el însuşi iar 
torpiloarele s-au lovit între ele din cauza unui 
principiu rătăcit care-şi făcea mendrele prin 
marile locului.

Călugării din Wankusai i-au luat urmă 
dar nu au putut în nici un fel să fie pe potriva 
monstrului acvatic. O oarecare Tamerosa din 
Bakalor, oraşul şerpilor de mare, i-ar fi 
avertizat asupra acestui pericol dar călugării nu 
au vrut să-i de ascultare. Înainte de a se 
desprinde de marile recife au ţinut o slujbă 
secretă şi s-au închinat sirenelor din 
Nottanguya considerându-le fără de sfârşit.

Aflându-şi moartea în instantaneul 
acvatic construit de teribilul mosntru, călugării 
s-au săvârşit în chip eroic mânuindu-şi spada 
de foc împotriva unui duşman imaginar 
crezând că sirenele îi puneau la încercare.

Corporalitatea lor, strânsă în mare grabă 
dintre stânci de un oarecare Kamceaitai, 
armurier la arsenalul din Tambole Tamboree, 
oraşul rătăcirilor, a fost vândută în bazarul din 
Armonai, arhipelagul deosebirilor.

În inima iernii, un copil zănatec, spun 
Pricolicii din Bambuela, ar fi descifrat scrierile 
tainice săpate în carnea falezelor de piatrăde 
scriitori dăruiţi din alte timpuri. 

                  UMOR  cu  Dorel Schor

                   ASOCIATII  DE  IDEI

 Nu dramatizați viața decât dacă știți s-o 
regizați.

 Cel mai reușit moment din viața lui a fost 
divorțul...

 Fata are un cop bun...Dar corpul e delict...
 - De ce fumezi?   - Din ură,sunt propriul 

meu dușman.
 Nu vorbiți cu lux de amănunte despre 

mizerie.
 Degeaba vii incognito dacă nu ești destul 

de cunoscut.
 Creierul are două emisfere, de asta avem 

idei de dreapta și idei de stânga.
 Nu poți minți cum trebuie decât atunci 

când stii tot adevărul.
 Unii nu au dreptate dar n-o duc rău deloc.
 Indice - cantitatea de păr pe cap de 

locuitor.
 Să stai pe loc poate fi un pas foarte riscant.
 Nu oftezi sincer decât in limba maternă.
 Pe cel care iți numără zilele nu îl 

interesează anii.
 Treptele tocite au pe conștiință mii de 

pantofi.
 Nimeni a murit din satiră. exceptându-i, 

bineințeles, pe satirici.
 Poreclă pentru un parvenit - Golul 

secolului.
 Nici  flămândul nu-l crede pe cel sătul. De 

iai zic, fiecare cu necazurile lui!
 N-am timp nu înseamnă întotdeauna  că 

sunt ocupat.
 Un om liber e ca un scaun liber, 

intotdeauna se găseste cineva care să se 
aseze pe el.
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Povestiri macabre în literatura lui 
Gabriel Garcia Márquez  

                      foto: INDIRA RESTREPO 

      Orice cultură se bazează pe istorie, mituri 
și pe folclor, care ne colorează imaginația încă 
din tinerețe. Santiago Mutis Duran   relatează 
despre câteva povestiri macabre,   "nesemna-
te", colectate și menționate de marele scriitor 
Garcia Márquez.

**
     Un  tânăr cuplu, cam obosit de viața 
orașului, a decis să se mute la țară împreună cu 
cei doi câini labradori ai lor. Odată stabiliți în 
micuța lor casă de țară, s-au împrietenit cu 
vecinii, un cuplu care avea livezi cu fructe și 
crescătorie de iepuri. Într-o dimineață, vecinii 
lor au venit să le spună că merg la oraș și vor 
reveni a doua zi. Dimineața a trecut liniștit, dar 
după-amiază, labradorii au apărut în bucătărie 
cu bucăți de iepure în gură. Șocat de acest 
eveniment neașteptat, cuplul a discutat ce să 
facă în continuare. După ce au pus iepurii 
înapoi în cuști, s-au întors acasă, și au decis să 
nu spună nimic vecinilor. S-au simțit foarte 
stingheriți, dar au petrecut tot restul zilei ca și 
cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În dimineața 
următoare, vecinii lor au bătut la ușă. Fiecare 
ținea în mână un iepure mort. Înainte ca 
locatarii cei noi să aibă șansa de a găsi o scuză 
pentru fapta de care se temeau și care i-a ținut 

treji toată noaptea, vecinii au spus: „I-am găsit 
morți în cuștile lor în această dimineață; 
suntem șocați, doar ieri i-am îngropat în 
grădină. ”

**
        O altă poveste asemănatoare; tatăl meu, 
Álvaro Mutis, o spunea în urmă cu mulți ani, 
iar de atunci, alți prieteni au spus-o mai 
departe.
     
     Newton Freitas, un brazilian care știa să se 
bucure de viață, a auzit că un cuplu de 
prieteni  plănuiau o călătorie la Bruxelles, oraș 
pe care îl vizita în fiecare lună. El le-a 
recomandat un bar bun, de fapt cel mai fericit 
bar din lume, potrivit lui. Deoarece cei doi 
prieteni ai săi îi apreciau cunoștințele, au 
hotărât să meargă la acel bar, o tavernă slab 
luminată, unde clienții vorbeau aproape în 
șoaptă. De fapt, nu era nimic special în acel 
local. Și-au dat seama că au nimerit la o adresă 
greșită și, când au revenit la hotel, au sunat pe 
Newton pentru a se asigura că au notat adresa 
potrivită. „Asta este”, a spus el, „și ne vedem 
acolo vineri”, a adăugat, trântind telefonul, 
neoferindu-le șansa să spună alt cuvânt. În acea 
vineri, prietenii lui s-au întors la bar, care a 
fost  mai deprimant ca niciodată, ca și cum 
patronii ar fi cernut timpul ca nisipul într-o 
clepsidră. S-au gândit că, dacă ar sorbi câteva 
whisky-uri, locul ar putea să se lumineze, dar 
au continuat să rămână cu aceeași dispoziție 
înfricoșătoare. Când Newton a sosit, i-a strigat 
de la ușă, cu o voce veselă și prietenoasă. 
Ceilalți clienți l-au privit cu toții. De îndată ce 
au văzut cine venise, și-au ridicat brațele în aer, 
strigând fericiți numele lui. Ca și cum ar fi fost 
vrăjit, barul s-a transformat în cel mai fericit 
loc din lume.
 **
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     García Márquez și-a trăit viața în 
așteptarea unor povești ca acestea, pentru a-și 
umple zilele și caietele. În piesele sale 
jurnalistice găsim doar de cinci ori când 
Marquez a strigat „Eureka!” - la cinci povești 
presărate printre aproape cinci decenii de 
articole. Cu siguranță, aceste povești au avut 
cândva autori, dar s-au răspândit anonim, 
trecând prin mâini, ca peștele prin apă. Iată o 
poveste  apărută în 30 noiembrie 1950 în 
ziarul El Espectador. 
**

    "Daniel Arango ne spune această poveste 
uimitor de frumoasă, pe care nu sunt în stare să 
o păstrez în secret", a scris Márquez. Un băiat 
de cinci ani care s-a pierdut de  mama sa în 
mulțimea de la un târg de țară s-a dus la un 
ofițer de poliție și l-a întrebat: „Ați văzut din 
întâmplare o doamnă care se plimbă fără un fiu 
ca mine?”

    În martie 1951, într-un articol pentru El 
Heraldo,  Márquez scrie: „Într-o revistă de 
citit în avioane, am găsit o relatare a unui știri 
UPI pe care o transcriu cuvânt cu cuvânt, 
deoarece mi se pare cel mai bun scurt metraj 
din lume.
 ”Mary Jo, în vârstă de doi ani, învață să se 
joace în întuneric, după ce părinții ei, domnul și 
doamna May, au fost nevoiți să aleagă operația 
care pentru a salva viața fiicei lor o lasă oarbă 
pe viață. Ambii ochi ai lui Mary Jo au fost 
extirpați în Clinica Mayo, după ce șase 
specialiști au diagnosticat retinoblastom. La 
patru zile după operație, fetița a spus: „Mami, 
nu mă pot trezi. Nu mă pot trezi. ”

   **                  

     Treizeci de ani mai târziu, Gabriel García 
Márquez a scris în "El Espectador" despre 
„sutele de povești scrise sau povestite pe care ți 
le amintești pentru totdeauna”. Ele sunt 
sufletele literaturii. Unele sunt adevărate 
nestemate poetice auzite din zbor,  fără a 

reține autorul, pentru că am auzit povestea 
fără să ne întrebăm cine ne-a spus-o. După un 
timp, nu știm cu siguranță dacă noi înșine am 
visat aceste povești. „Totuși un cititor pedant”, 
a adăugat  Márquez, „îmi va aminti cine a 
scris două povești care m-au afectat profund 
în timpul tinereții mele literare”.

    Una este povestea tristă a unui tânăr 
deprimat, care a sărit de la etajul al zecelea pe 
stradă și, în timp ce cădea a văzut prin ferestre 
scene de dragoste între vecinii săi, micile 
tragedii domestice, iubiții care se întâlnesc în 
secret, scurte momente de fericire ale căror 
veste nu a ajuns niciodată pe scara comună a 
blocului, astfel încât, în momentul în care 
trupul său s-a izbit de trotuar, omul s-a 
răzgândit complet și a decis că viața la 
care  renunțase pentru totdeauna, merită trăită 
până la urmă.

**

     A doua poveste este despre doi exploratori 
care au reușit să găsească refugiu într-o 
cocioabă abandonată, după ce au supraviețuit 
trei zile agonizante, pierduți în zăpadă. Trei zile 
mai târziu, unul dintre ei a murit. La o sută de 
metri de colibă, supraviețuitorul a săpat o 
gaură în zăpadă și și-a îngropat prietenul. A 
două zi, însă, după ce a dormit primul său 
somn mai liniștit, a găsit cadavrul în interiorul 
colibei - mort și înghețat, dar așezat ca un 
vizitator lângă patul său. L-a îngropat a doua 
oară, într-o nișă și mai îndepărtată, dar când s-
a trezit a două zi, mortul era din nou așezat 
lângă patul său. Acest lucru l-a înnebunit. Știm 
această poveste din  jurnalului pe care l-am 
găsit în colibă. Printre numeroasele explicații, 
una dintre ele sună cel mai plauzibil: 
supraviețuitorul era atât de supărat să fie 
singur, încât în fiecare noapte, elibera din 
mormânt cadavrul, pe care îl îngropase în 
timpul zilei.
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      Cea mai impresionantă poveste de până 
acum”, povestește  García Márquez în El 
Espectador în 1985,  „a fost și cea mai vicioasă 
și cea mai umană”. I-a fost spusă lui Ricardo 
Muñoz Suay în 1947, când a fost încarcerat în 
penitenciarul Ocaña din provincia Toledo, 
Spania.

      Este adevărata poveste a unui prizonier 
republican împușcat în închisoarea din Avila în 
primele zile ale războiului civil spaniol. 
Trăgătorii l-au scos din celula sa într-o zi 
friguroasă și l-au condus pe un câmp înghețat 
de zăpadă, spre locul de execuție. Gărzile civile 
purtau căciuli de lână, mănuși de piele și pălării 
tradiționale cu trei colțuri - dar tot dârdăiau de 
frig în timp ce traversau pământul înghețat. 
Bietul prizonier, care nu purta decât o haină de 
lână sfâșiată, își freca trupul aproape înghețat 
pentru a se menține cald, în timp ce înjura tare, 
frigul amar. Plictisit de plângerile prizonierului, 
șeful gărzii i-a strigat: „La naiba, nu mai țipa ca 
un martir pe această nenorocită vreme rece. Ai 
milă, noi suntem cei care vor trebui să facă tot 
drumul ăsta înapoi ”.

    Trebuie să menționăm declarația  făcută de 
Marquez într-un interviu, Ritei Guibert în 
1971:

    "Am o carte în care păstrez note pentru 
povești pe care le-aș putea scrie. Am până acum 
șaizeci de povești și cred că voi termina cu o 
sută. Lucrul interesant este procesul meu 
creativ. Povestea „care rezultă dintr-o frază sau 
dintr-un incident” se produce și este terminată 
într-o fracțiune de secundă, fie deloc. 
Permiteți-mi să vă spun ceva care vă va ajută să 
înțelegeți mai bine calea misterioasă a modului 
în care o poveste a ajuns la mine. Într-o noapte 
în Barcelona, niște prieteni ne-au vizitat, brusc 
s-au stins luminile. Am sunat la un  electrician. 
În timp ce  făcea reparația, l-am întrebat pe 
când ținea o lumânare: „Ce naiba este asta o 
problemă de lumină?” El a răspuns: „Lumina 

este ca apa. Deschizi un robinet, lumina se 
scurge și se înregistrează pe  contor. În acel 
moment, am văzut într-o clipă povestea 
completată". 
Iat-o aici:

      Într-un oraș departe de mare - ar putea fi la 
Paris, Madrid, Bogota - un cuplu tânăr căsătorit 
locuiește la etajul cinci, cu copiii lor de zece și 
șapte ani. Într-o zi, copiii cer părinților lor o 
barcă cu vâsle. "De ce v-am cumpăra o barcă cu 
vâsle?", a întrebat tatăl. „Ce poți face cu asta 
într-un oraș? Vom închiria una în această vară, 
când vom ajunge pe malul mării.” Copiii insistă 
că vor acum barca și tatăl lor răspunde: „ Dacă 
obțineți cele mai bune note la școală, vă voi 
cumpăra una". Copiii primesc nota maximă, 
tatăl le cumpără o barcă, iar când ajung la 
etajul al cincilea, el îi întreabă: „Ce aveți de 
gând să faceți cu ea?” „Nimic”, îi spun copiii, „o 
vom depozita în dormitorul nostru.” Într-o 
noapte, când părinții au mers la cinematograf, 
copiii strică un bec și lumina, „ca și cum ar fi 
apă”, începe să curgă din tavan până când se 
face adâncă de patru metri în apartament. 
Copiii scot barca și încep să plutească cu 
rândul, dintr-o cameră în alta și în bucătărie. 
Când părinții lor sunt pe cale să se întoarcă 
acasă, ei închid barca în dulap, lasă apa să se 
scurgă la canal și înșurubează becul înapoi, ca 
și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Acest joc 
devine atât de distractiv încât de fiecare dată 
când îl jucau, lăsau lumina să crească din ce în 
ce mai sus. Își pun ochelari, flipperi și înoată pe 
sub paturi, sub mese, pescuind sub apă... Într-o 
noapte, oamenii care merg pe stradă, observă 
că lumina curge afară, prin ferestre, inundând 
strada, așa că sună la pompieri. Când pompierii 
sparg ușa, descoperă copiii atât de absorbiți în 
jocul lor, încât  nu și-au dat seama că lumina a 
atins tavanul și s-au înecat...

        Text suplimentar: Adrian Grauenfels   
 



JI
                                                   J. I.

                                            Jurnal  Israelian  No.  19 – 17 Decembrie 2020                              Pagina 32  

Adrian George Sahlean *
              Hainele Împăratului
De ce este Eminescu (cel puțin în lumea 
anglofonă)  cel mai  necunoscut mare 
poet național european?
                           -fragment-

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

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

* * * *  
      Doresc să vă ofer un exercițiu imaginar 
înainte de a discuta traducerile „consacrate” și 

felul în care Eminescu este promovat în lumea 
anglofonă și astăzi. Să ne închipuim că 
Eminescu nu ar fi român, ci „poetul național” al 
Scoției sau Irlandei, clasicul lor adorat.   
Versurile i-au fost puse pe muzică, le îngână 
orișicine, s-au scris mii de cărți despre el, există 
festivaluri și premii de literatură acordate în 
onoarea lui, etc., dar poetul este cvasi-
necunoscut pentru români, deși românii, 
cititori împătimiți, apreciază toți marii poeți 
romantici europeni. S-a auzit despre acest 
„Eminescu” cel mult printre universitari… 
poate! Să ne imaginăm acum că românilor li se 
oferă un prim volum cu mostre din poeziile 
acestui poet, declarat în țara sa drept „ultimul 
mare poet romantic european”. Deschidem 
cartea și dăm peste o poezie de dragoste care se 
numește … „Și dacă ramuri…”. Traducerea sună 
astfel:

    „Și dacă ramuri-n geam izbesc / Și plopii 
oscilează / E să mă facă să gândesc / Că vii la 
mine iară”/… „Și dacă stele-n lac lovesc / 
Și fundu-i luminează … „ Ș.a.m.d.
      
        Ce impresie credeți că ar face „poezia” de 
mai sus dacă ar fi într-adevăr o traducere din 
limba engleză în română? Este clar că orice 
poezie tradusă poate să ia forma unei creații la 
nivel literar sau al unui caraghioslâc! Vorbitorul 
nativ al oricărei limbi reacționează exclusiv 
prin prisma denotațiilor și conotațiilor 
cuvintelor alese în traducere. Ce să înțelegi 
despre un „geniu literar” ca Eminescu când 
citești poeme care se compară cu formulările 
hilare traduse în engleză de japonezi sau de 
chinezi pentru servicii hoteliere?
    Parodia inventată de mine pe o temă 
eminesciană ilustrează cum se poate „traduce” 
(adică trăda!) cu o crasă neînțelegere a 
conotațiilor. A fost lesne să „creez” poezie cu 
rimă în limba mea maternă, făcând versurile 
„să sune din coadă”, deși rezultatul e ridicol. 
Observați, de altfel, cât de des se pun în 
circulație la noi producții în care „glumețul” 
înlocuiește, ici și colo, un cuvânt dintr-o poezie 
clasică cu o rimă facilă și licențioasă! Aceasta 
dovedește că este mult mai ușor să rimezi în 
limba maternă decât într-o limbă secundară, în 
care disponibilitatea de vocabular și – în 
special – cea analogică (cea care leagă 
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metaforic conotațiile întru poezie!) este mult 
redusă. E o realitate care a fost, de fapt, 
obstacolul major și în cazul angliștilor 
retroversioniști. Dificultatea imensă de a găsi 
rime adecvate în engleză și a le re-așeza ritmic 
poartă de departe vina pentru trădările de sens 
pe care le-au făcut toți traducătorii lui 
Eminescu. (Voi explica, mai jos, dificultățile 
speciale ale traducerii de poezie cu rimă și ritm 
în engleză).
      S-ar putea crede că românii nu au reușit 
variante performante doar pentru că engleza nu 
era limba lor maternă, dar motivul principal 
este altul: nu este suficient să fii cunoscător 
(nativ sau nu) al unei limbi pentru a scrie 
poezie prozodică bună sau pentru a face o 
traducere versificată. În ciuda zicalei, românul 
NU s-a născut poet – dar nici britanicul și nici 
americanul! Competența lingvistică nu se 
traduce automat în performanță poetică.
________________________________
       
  Notă:  

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

Baruch Elron

 Rudy von Kronstadt
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 Istorie:  Nefericita  soartă  
 a celei de a III-a Cruciade

                             Barbarossa

     Pe la 1197 sultanul kurd Saladin  a început 
să pregătească o campanie pentru invada-
rea Palestinei, adunând trupe din Siria, Egipt, 
și Jazira. La 4 iulie armata francilor a fost 
înfrântă la Hattin, grație geniului militar și 
strategic al lui Saladin. Pe 2 octombrie 1187 
Saladin cucereste Ierusalimul.   
    Curand, Saladin și armata sa s-au retras de 
pe câmpuri, lăsând apărătorii Țării Sfinte 
concentrații în Tir, singura cetate majoră 
rămasă în est. Armata cuceritorului nu ar fi 
putut să fie ținută împreună mult timp și pare 
puține probabil ca Tirul sau garnizoana sa să 
poată provoca mari dificultăți noului stăpân al 
Țării Sfinte. Saladin își permite să amâne un 
atac asupra Tirului până la un moment mai 
prielnic. Știrile dezastrului din Țara Sfântă au 
fost duse rapid în Occident. Prăbușirea 

proiectului creștinătății occidentale de a poseda 
altarele din Țara Sfântă devine evidentă și 
numai măsuri eroice ar putea recupera situația.    
La 29 octombrie 1187, Papa Grigore al VIII-lea 
a făcut apel pentru o altă cruciadă, chiar înainte 
ca vestea capturării Ierusalimului să fi ajuns la 
el. Papa a rânduit, de asemenea, pentru toți 
credincioșii, o abstinență generală de la carne, 
vinerea, pentru o perioadă de cinci ani, ca 
ispășire pentru păcatele care aduseseră la 
dezastrul din Orient.
      Înainte de căderea Ierusalimului s-au făcut 
eforturi pentru a angaja soldați în serviciile 
celor mai mari trei monarhi europeni pentru o 
mare expediție în Palestina. Au fost stabilite 
contacte cu împăratul german, Frederic 
Barbarossa, cu regele Franței, Philip Augustus, 
și cu regele Angliei, Henry II. Obstacolele 
pentru o expediție comună a acestor monarhi 
au fost colosale. Barbarossa era în vârstă și și-a 
petrecut cea mai mare parte a carierei sale în 
conflicte cu papalitatea. Philip Augustus nu era 
entuziasmat de această aventură și, în plus, 
fusese aproape permanent în război cu Henric 
al II-lea al Angliei. Ideea ca regele francez sau 
regele englez să plece spre Orient și să-și lase 
rivalul în urmă în Europa era pur și simplu 
nerealista. Pe scurt, cooperarea dintre cei doi 
bărbați nu ar fi fost ușor de aranjat.
     În ianuarie 1188, regii francezi și englezi s-au 
întâlnit la Gisors pentru a evalua situația. După 
multe discuții s-a ajuns la un acord care i-a 
obligat pe monarhi cu armatele lor să se 
îndrepte  împreună spre Țara Sfântă. Dar pacea 
dintre regate nu a fost obținută atât de repede. 
Înainte ca anul să se termine, războiul dintre ei 
începuse din nou; apoi, în iulie 1189, în timp ce 
războiul era încă în desfășurare, Henric al II-lea 
al Angliei a murit. Urmașul,  fiului său, 
Richard, a sporit foarte mult perspectivele 
expediției. A avut loc o altă întâlnire între 
monarhii englez și francez și s-au făcut noi 
acorduri despre cruciadă.
    Între timp, Barbarossa și-a pus în ordine 
partea de expediție și în mai 1189 o armată 
germană a plecat în cruciadă.  Armata lui 
Barbarossa era mare, bine echipată, admirabil 
controlată. Armata germană și-a propus să 
urmeze ruta terestră prin Balcani și Asia 
Mică până în Țara Sfântă.  În afară de unele 
incidente de lângă Constantinopol, armata 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Palestina


JI
                                                   J. I.

                                            Jurnal  Israelian  No.  19 – 17 Decembrie 2020                              Pagina 36  

germană a trecut prin Balcani cu o minimă 
dificultate. În Asia Mică, germanii erau hărțuiți 
din când în când de soldații turci, dar o singură 
bătălie a avut loc acolo, lângă Konya, la 17 mai 
1190. Oamenii lui Barbarossa au fost victorioși, 
iar armata sa a trecut de la Konya prin Munții 
Taurus și apoi către câmpiile Seleucia. 
Apoi apare o problemă: 

     Până în acest moment, întreaga armată a 
Sfintei Cruci,  a călătorit prin strălucirea 
soarelui de vară de-a lungul unui drum 
chinuitor care îi conducea printre stânci 
abrupte accesibile doar păsărilor și caprelor de 
munte. Împăratul, trecuse si el prin  toate 
pericolele, dorea  să combată căldura 
excesivă.  În consecință, el a încercat să înoate 
peste râul  foarte rapid Calycadmus.  „Să nu 
înoți împotriva curentului râului.” spun 
înțelepții dar, Împăratul și-a încercat prostește 
puterea împotriva curentului și puterii râului. 
Deși toată lumea a încercat să-l oprească, el a 
intrat în apă și s-a cufundat într-un vârtej. 
El, care scăpase de mari pericole, a pierit 
mizerabil. Împăratul era, într-adevăr, un 
cavaler al lui Hristos și un membru al armatei 
sale. El a fost ridicat la cer  în mod neașteptat, 
în timp ce se afla într-o misiune lăudabilă de a 
recupera pământul Domnului și crucea lui și 
astfel, putem crede că a fost salvat.  

Mituri literare 
 
   ”Un mit celebru de acest fel este și acela al lui 
Frederic Barbarossa. Când, în timpul cruciadei 
a treia, s-a înecat, trecând râul Calycadmus din 
Asia Mică, țăranii din Germania au refuzat să 
creadă în moartea lui și mereu l-au așteptat să 
se întoarcă. Poeme care merg până în mijlocul 
secolului al XIV-lea, un secol și jumătate după 
moartea lui Frederic, dovedesc existența unei 
tradiții. Kyffhauser, în Turingia, este muntele 
în care-i retras, deși sunt și alte locuri 
revendicând această cinste. Stă la o masă de 
piatră, într-o peșteră, cu capul sprijinit pe 
mână. Barba-i înconjoară masa de două ori; 
când o va înconjura a treia oară împăratul se va 
deștepta. Atunci va ieși din peșteră și își va 
atârna scutul de arborele uscat al imperiului 
care va reînverzi. S-au făcut descrieri 
spectaculoase ale cavernei: strălucește de aur și 

nestemate; deși este adâncă în pământ, e 
iluminată ca ziua cea mai însorită. Arbori 
splendizi se află acolo și prin mijlocul acestui 
paradis șerpuiește un pârâu al cărui mal este 
din aur. Muzica îl deșteaptă uneori din 
amorțirea lui. Un cioban i-a cântat din fluier; 
Frederic l-a întrebat: ”Corbii mai zboară 
împrejurul muntelui?” ”Da”, răspunse ciobanul. 
Atunci trebuie să mai dorm 100 de ani”, 
murmură împăratul. Ciobanul fu dus în camera 
armurilor, unde fu răsplătit cu un scut, care se 
dovedi a fi din aur.”
(Vasile Lovinescu, Monarhul ascuns) 
 via Maria Sava

                               Saladin 

                  Căderea Ierusalimului
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In memoriam
EMIL CIORAN – 
25 de ani de la trecerea
 în neființă

      În dimineața zilei de 
miercuri, 21 iunie 1995, 
publicul francez - și nu 
numai – lua cunoștință, prin 
intermediul presei, de zguduitoarea
veste a morții lui Emil Cioran. Fără excepție, 
ziarele pariziene anunțau prin știri-clișeu și 
fotografii îndoliate, pe prima pagină, că marele 
scriitor și filosof de origine română, Emil Mihai
Cioran, s-a stins din viață, într-un spital din 
Paris, la vârsta de 84 de ani. Ample spații, chiar 
pagini întregi, din presa zilei prezentau viața și 
opera marelui dispărut, mărturiile, adesea
contradictorii, conturând dimensiunea marii 
personalități a lui Emil Cioran. 
     Trei sunt aspectele pe care știrile, 
comentariile și imaginile publicate de 
cotidianele pariziene le-au adus în prim-plan 
cititorilor: amploarea și profunzimea 
personalității marelui Cioran, spațiile mai mult 
decât generoase acordate tristului eveniment și, 
poate ceea ce ne-a emoționat cel mai mult, 
faptul că toate publicațiile consemnau originea 
română a lui Emil Cioran. Câteva exemplificări 
sunt, credem, semnificative.
     Ziarul LE PARISIEN reia o mărturisire a lui 
Cioran privind geneza și menirea unei opere, în 
general, a creațiilor sale în special: „Deoarece 
cărțile pe care le-am scris – spunea Cioran
- s-au născut din neliniștile mele, ca să nu spun 
din suferințele mele, tocmai aceasta trebuie să 
transmită ele cititorului. O carte trebuie să 
răstoarne totul, să pună totul în discuție”.
      Dintr-unul din articolele publicate de 
LIBERATION aflăm că, în tinerețe, Cioran 
frecventa cercurile intelectuale bucureștene, 
prilej cu care s-a apropiat de Constantin Noica 
și Mircea Eliade. În anul 1937, a plecat la Paris, 
ca bursier al Institutului Francez, unde, până la 
vârsta de 40 de ani, traversând Franța pe 
bicicletă pentru a-și combate insomniile,
frecventa întrunirile tineretului, fiind

și un client al restaurantelor universitare. În 
anul 1947 îl traduce pe Mallarme în limba 
română și ia hotărârea de a nu mai scrie decât 
în limba franceză.
        În ciuda răsunetului primelor cărți (“Pe 
culmile disperării” și “Lacrimi și sfinți”), 
comentează Alexander von Humboldt Hans, 
într-un fragment din cartea sa dedicată vieții și 
operei lui Cioran, și publicat în LIBERATION, 
mai târziu Cioran va avea doar o audiență 
confidențială, continuând să trăiască departe 
de viața mondenă a Parisului, cultivând doar 
prietenia câtorva scriitori (ex. Michaux și
Beckett). În jurul anului 1970 – continua 
LIBERATION – dezvoltarea cărții de buzunar a 
făcut mai accesibilă opera sa publicului larg,
confirmând parcă prezicerile lui Roger Nimer, 
care îi îndemna pe tineri: „Să-l descoperim (pe 
Cioran – n.n.), să-l citim pe acest elev din
ultima bancă, așezat în locul cel mai întunecat 
al clasei și care scrie narațiuni atât de frumoase 
despre subiectele cele mai adevărate”. 
      Alte semnificative mărturii publică 
INFORMATION: „Cioran era un om deosebit 
de amabil”, dar „de o exigență puțin obișnuită”, 
scrie Louis Nucera, în vreme ce Gabriel 
Matzneff îl descrie ca pe „un om care în viață
iubea chipurile feminine, vinul bun și
prietenia și care, atât cât a putut să se
bucure de existență, el, disperatul, a vrut să 
profite de ea”. L'HUMANITE publică, alături de 
o fișă a vieții și prodigioasei opere a lui Emil 
Cioran, un amplu articol despre acest „filosof
al disperării, al paradoxului și al aforismului”, 
considerând că opera sa se prezintă ca „o 
meditație asupra a tot ce poate fi mai rău”.
        Pentru LE FIGARO, Emil Cioran este 
„filosoful și scriitorul dintr-un mic sat din 
Carpați”, care, venind în Franța în anul 1937, „a 
trăit până la sfârșitul vieții într-un mic 
apartament din cartierul l-Odeon” și care „a 
lăsat în urma sa o operă de moralist de 
recunoaștere universală, îndelungată și 
dureroasă meditație asupra dezavantajului de a 
te fi născut”. Într-un grupaj de trei articole-
mărturie, Jean d-Omerson îl plasează pe Cioran 
la confluența dintre moralismul francez și 
pesimismul refractar al timpului nostru, Harve 
de Saint-Hilaire, vorbind despre „viața de boem 
a unui disperat incurabil”, consideră că din 
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opera lui Cioran răzbate „nostalgia unui paradis 
pierdut, Rășinarii nașterii sale din Carpați”, în 
vreme ce Constantin Tacou apreciază că 
„scrierile în limba română i-au înlesnit lui 
Cioran folosirea unui registru mai complex,
deoarece a putut astfel exploata toate 
posibilitățile pe care le oferă limba română, a 
cărei bogăție permite aproape totul”. Moartea 
lui Cioran, titrează LE QUOTIDIEN DE PARIS,
înseamnă „despărțirea de un maestru
al lucidității”, care va rămâne însă „unul dintre 
cei mai mari scriitori ai acestui secol”.
Fiind la Paris, împreună cu alți patru colegi, la 
Centrul Internațional de Studii Pedagogice, la 
un stagiu de perfecționare în domeniul 
managementului sistemelor de învățământ,
formării permanente, documentării și
informării personalului didactic din
învățământul preuniversitar, nu puteam
rata posibilitatea de a fi martor ocular la un 
moment, este drept trist, dar de intensă trăire 
românească: participarea la funeraliile marelui 
ambasador al spiritualității românești. 
Din păcate, presa n-a publicat ziua, ora și locul 
slujbei mortuare și ale înmormântării. Ca 
urmare, în seara zilei de miercuri, 21 iunie, în 
jurul orei 21.00, am mers la ambasada noastră 
din Paris, unde, fără a afla prea multe detalii, 
am fost îndrumați către biserica ortodoxă 
română „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și   
Rafail”. Era ora 22.00 când am ajuns în fața 
bisericii, pe care am găsit-o însă închisă. Deci 
n-am avut de unde lua informații. Am revenit 
telefonic la ambasadă, de unde ni s-a 
comunicat informația certă că slujba de 
înmormântare va avea loc a doua zi, joi, la ora 
14.30, la biserica ortodoxă română.   Am reușit, 
nu fără dificultăți, să obținem o mică derogare 
în programul de pregătire din ziua de joi, 
pentru a putea fi la ora stabilită la slujba de 
înmormântare a marelui nostru compatriot. 
Am ajuns la biserică la ora 14.10. Biserica era 
plină de francezi și români. Atmosfera era 
sobră, dar apăsătoare, oamenii vorbeau în  
șoaptă, parcă în semn de respect pentru
marele dispărut. Lume și mai multă în fața 
bisericii. Erau prezente numeroase personali-
tăți ale vieții culturale franceze, ziariști, 
fotoreporteri. A participat la ceremonia 
funerară și doamna Ionesco, soția marelui 
român care a fost Eugen Ionesco. La ora

14.15 au sosit ambasadorul României
la Paris, Caius Traian Dragomir, împreună
cu academicianul Eugen Simion, poetul Marin 
Sorescu și cunoscutul om de cultură Dan 
Hăulică, care au rămas pe caldarâm, în 
așteptarea sicriului cu trupul neînsuflețit al lui
Emil Cioran. Cu doar câteva minute înainte de 
ora 14.30 a sosit și mașina cu sicriul. Sicriul, 
închis, a fost scos din mașină și purtat pe umeri 
de patru bărbați și introdus în biserică.
În aceste momente, mica noastră delegație 
oficială a fost confruntată, la intrarea în 
biserică, cu un moment delicat. S-a pretextat de 
către cineva dintre organizatorii ceremoniei 
mortuare, o persoană de origine română,
inoportunitatea depunerii lângă sicriu
a unor coroane de flori din partea autorităților 
românești. Ca român, venit cu sufletul deschis 
la evenimentul respectiv, trebuie să spun că 
gestul m-a mâhnit și m-a revoltat profund.
După câteva minute de „negocieri”, incidentul 
s-a aplanat, dar coroanele de flori au fost 
plasate doar la intrarea în biserică și nu lângă 
sicriu. Slujba de înmormântare s-a desfășurat,
firesc, în limba română, de către preotul paroh 
al bisericii ortodoxe române "Sfinții Arhangheli 
Mihail, Gavriil și Rafail", Radu Apostolescu, 
împreună cu alți câțiva preoți. După slujbă, 
sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Emil Cioran 
a fost transportat cu aceeași mașină cu care 
a fost adus la biserică, la cimitirul 
MONTPARNASSE și înhumat în vecinătatea 
altor corifei ai spiritualității românești, 
Constantin Brâncuși și Eugen Ionesco. 
        Pe placa de marmură care acoperă 
mormântul este aplicată inscripția: „Emil 
Cioran, 1911-1995”. Am fost a doua zi și am 
păstrat un moment de reculegere la mormântul 
marelui dispărut. Semnificativă pentru esența 
gândirii lui Emil Cioran, pentru universalitatea
personalității sale e, credem, consemnarea
pe care LE QUOTIDIEN DE  PARIS o face 
apreciind că moartea lui Emil Cioran înseamnă 
„despărțirea de un maestru al lucidității”, care 
„a rămas ca unul dintre cei mai mari scriitori
ai acestui secol” (sec. al XX-lea).

Prof. GHIȚĂ NAZARE
Vatra Veche No. 11
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    Se procura de la: mel_rus@hotmail.com

   
       ,,SPRE CERURI SACRE”, 

  Versuri și proză, 129 pag., de Melania Rusu 
Caragioiu. Conținut: Poeme eeligioase și 
Proză: Scurtă biografie a autoarei, Minuni 
dumnezeești petrecute în viața autoarei, 
Sfaturi biblice. Volum ilustrat cu grafică 
aparținând autoarei. 

                           ,,PE IGLIȚĂ” 
   (Sonete îndărătnice și dantelate). 141 pag., 
de Melania Rusu Caragioiu. 83 sonete., 
prefață de Stefan Doru Dăncuș, Director 
Grup Media ,,Singur” în care este admisă și 
autoarea. O prea scurtă fisă de autor 1974-
2013, semnată de autoare. Volum pe hârtie 
velină ilustrat color de pictorul Ioan Opruț.

  

,,AVENTURI CU LUC - PITICUL”,  

    (care face pe voinicul), 68 pag., de 
Melania Rusu Caragioiu. Roman în versuri 
pentru copii 5-7 ani, 6 capitole, fiecare 
capitol, o mare aventură. Carte prinsă în 
Proiectul ,,Cineliteratura ecranizările 
literare, 31 august 1913” Carte bogat 
ilustrată color și grafică în alb-negru. 
Modestul  Luc-pitic din pădure trece prin 
șase experiențe de viață devenind în final 
cosmonaut. 

                CĂRȚI      RECOMANDATE 
Autor:  Melania  Rusu Caragioiu
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       Oare ne plac animalele ?

 


