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Nota Editorului 

 
   

  Am ajuns la capătul   unui drum 

neproiectat.   Să culeg articole,  traduceri și 

interviuri scrise în decursul celor nouă ani 

de la pensie. 

Nu aveam intenția unei arhivări dar 

defectarea unui laptop a coincis cu 

dispariția Rețelei Literare , un site cu 

mii de membri, unde plasam mai toate 

materialele care mi se păreau de oarecare 

interes.  Naiv, credeam că un text plasat pe 

net va rămâne la infinit accesibil sfidând 

bibliotecile care uneori ard sau sunt 

inundate și cărțile distruse. Cum netul este 

indestructibil, îmi propuneam să las 

articolele despre artă și cultură în beciurile 

erei informatice. Dar  informația este 

erodată de lipsa de întreținere și  de 

entropie. Fotografiile mele care cândva 

erau clare și luminoase se închid în timp - 

informația se alterează. Nevoia de spațiu 

de stocare. Compresia datelor, copiere, 

recopiere. Atacuri cyber. Furt de date. 

Hackeri care au plăcerea să distrugă și 

să corupă media. Așa se face că multe din 

cele scrise cu trudă și onestitate pentru 

coerența mesajului s-au pierdut 

ireversibil.  Nu regret teribil, mai ales 

mă liniștește soarta multor capodopere 

uitate  prăfuite în subsolul unui muzeu sau 

instituții. În primii mei ani în Israel am 

avut ocazia să vizitez  Cezarea. Fost port 

roman, citadelă și oraș comercial 

important. Este plin cu relicve din anii 20-

10 BC cand orașul a fost ridicat de Irod  

pe ruinele unui sat de pescari 

fenicieni.  Întâmplarea face că scormonind 

printre ruine am găsit un ciob de amforă  

 

 

 

 

cam de 10x7 cm marcat cu o literă care 

semăna  cu  un X.  Emoționat am  dat  un  

telefon la secția de arheologie a Muzeului 

Eretz Israel unde cunoșteam un lucrător la 

secția de antichități.  Răspunsul a venit 

imediat… nu ne trebuie ciobul tău avem 

aici lăzi cu mii de astfel de fragmente. Nu 

prezintă interes. Culturile vin și dispar. 

Important este prezentul și mai ales ce 

facem cu el.  Cum îl folosim.  

Lectură plăcută !    

 

                                     *** 

   

  Țin să mulțumesc colaboratorilor, 

mulți și talentați care au pus umărul la 

numeroasele revistele digitale care au 

găzduit materiale semnate de mine.  

Am cunoscut pe net intelectuali, artiști, 

traducători de mare forță, amatori de artă, 

de muzică, poeți, epigramiști, graficieni și 

pictori, fotografi, desenatori, istorici și 

matematicieni, religioși sau nu, cu poziții 

politice clare sau amorfe. Dar toți, fără 

excepție, sunt dedicați comunicației și 

prieteniei în spațiul virtual care marchează 

anii vieții noastre, reformați si resetați de 

revoluția informatică pe care nimeni nu o 

bănuia în anii în care ne-am născut.  

 

AG 

 

 

Imagini: Eva Hesse, internet, Alex Gross, 

Daniel Mroz, Ilya Zomb, Michele Cheval,  

Michael Gorman, Elron. 

Coperta : Andrés Gallardo Albajar- 

Estonia 
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Pontius Pilat:  
Mai mult mister decât istorie 
Christopher M. Mascia 
 
 Traducere AG 

 

Pontius Pilat poate fi una dintre cele mai 

cunoscute figuri romane despre care se știu 

foarte puține lucruri. De-a lungul timpului, 

oamenii care nu știau mare lucru despre 

nicio altă figură romană rosteau numele lui 

Pilat în timp ce recitau cuvintele din Crezul 

Apostolului: "Cred în Iisus Hristos... 

care... a suferit sub Pontius Pilat".   

În ciuda faimei sau, poate, a infamiei sale, 

tot ceea ce se poate ști cu certitudine 

despre Pilat provine din cele patru 

evanghelii canonice, câteva rânduri ale lui 

Josephus, Tacitus și Philo, o inscripție 

restaurată pe o țiglă găsită în Cezareea și 

câteva monede.  Alte surse timpurii, cum 

ar fi apocrifele și scrierile pseudoepigrafe, 

nu sunt viabile din punct de vedere istoric 

și produc mituri. Sursele contemporane 

demne de încredere se bazează aproape în 

întregime pe Scripturi, Filon și Iosefus și se 

folosesc de conjecturi pentru a umple 

golurile cu cele mai bune presupuneri.   

Acest studiu a început cu o trecere în 

revistă a celor patru evanghelii canonice și 

a surselor contemporane despre Pilat. 

Sursele contemporane au inclus articole 

din reviste academice, comentarii biblice, 

dicționare biblice, o teză de doctorat și o 

biografie completă. Această trecere în 

revistă a surselor contemporane a condus 

la sursele primare, extrabiblice, si altele 

apocrife din secolul I, despre Pilat, scrise 

de Filon și Josephus.   

 La fel ca o mare parte din viața lui Pilat în 

afara perioadei în care a trăit în Iudeea, 

începuturile sale sunt un mare mister. 

Istoria nu dezvăluie nimic despre părinții 

săi și nici măcar despre prenumele său.  O 

încercare de a-i descoperi originile a dat 

naștere la două abordări foarte diferite în 

ceea ce privește construirea primilor săi 

ani. Prima abordare implică folosirea 

onomatologiei și a cunoștințelor istorice 

generale pentru a formula o presupunere 

educată cu privire la patria sa ancestrală și 

la modul în care a ajuns să fie un cetățean 

roman care a ajuns la poziția de prefect al 

Iudeii. A doua abordare demonstrează 

evoluția unei relatări mitice a nașterii și 

ascensiunii sale la putere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu toate acestea, Pilat este o astfel de 

enigmă, încât chiar și un studiu al numelui 

său se dovedește a fi o provocare. Având în 

vedere statutul său de prefect al Iudeii, este 

rezonabil să credem că era un om bogat și 

respectabil la naștere, aparținând clasei 

aristocratice ecvestre.  Dacă acesta este 

cazul, atunci el ar fi să fi avut trei nume, 

Pilat fiind numele de familie, iar Pontius 

desemnând familia din care 

descindea.  Prenumele său, numele cu care 

l-ar fi numit familia și prietenii, este 

pierdut pentru istorie.  Din fericire, cele 

două nume care sunt cunoscute oferă 

câteva indicii. Marțian crede că numele 

Pontus   indică o origine samnitică (1) din 

tribul Pontii și că numele său de familie 

este înrudit cu pileus, sau căciula libertății, 
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ceea ce indică faptul că este posibil să fi fost 

urmașul unui sclav eliberat. 

  

În timp ce Roma se înălța spre hegemonie, 

ea s-a angajat în trei războaie cu samniții 

(343-341, 327-304 și 298-290 BC), 

supunându-i în cele din urmă.  Este posibil 

ca în timpul unuia dintre aceste războaie 

strămoșul lui Pilat să fi fost capturat în 

luptă și dus la Roma ca sclav. Mai târziu, 

acest războinic samnitean din tribul Pontii, 

sau unul dintre urmașii săi, și-a câștigat 

libertatea și a luat numele de Pilat. În timp 

ce Pontius Pilat ar fi putut descinde dintr-

un fost sclav, samniții erau cunoscuți la 

Roma pentru vitejia lor, iar tribul Pontii 

era din nobilimea samnită, ceea ce a 

permis creșterea progresivă a statutului lor 

în societatea romană.  Wroe (2) postulează 

că Pilat ar fi fost chemat la serviciu în clasa 

tribunilor militari și a servit în mai multe 

misiuni, inclusiv în campaniile germane 

ale lui Tiberius, înainte de a fi introdus în 

garda pretoriană, unde ar fi putut atrage 

atenția împăratului și ar fi putut câștiga 

poziția de prefect al Iudeii.   

Deși povestea de mai sus despre originea 

lui Pilat este în întregime speculativă, ea 

este și plauzibilă, spre deosebire de 

poveștile mitice de origine care s-au 

dezvoltat în Evul Mediu. Primii creștini 

erau, în mod normal, curioși în ceea ce 

privește figurile biblice despre care știau 

prea puțin și, pentru a-și satisface 

curiozitatea, faptele au fost augmentate 

pentru a dezvolta relatări mai complete, 

deși fictive.  Marțian crede că aceasta a fost 

forța motrice din spatele legendei lui Pilat, 

populară în Evul Mediu târziu, care pare să 

se fi dezvoltat din povestea nașterii lui 

Carol cel Mare. 

                                    ** 
Indiferent de modul în care Pilat a ajuns să 
fie guvernator al Iudeii, istoricii acceptă în 

general că a fost la putere între anii 26-36 
AD. De asemenea, el este singurul 
guvernator provincial al cărui titlu este 
cunoscut cu certitudine datorită 
descoperirii, în 1961, în Cezareea, a unui 
bloc de calcar purtând numele său și titlul 
de prefect.  Piatra a necesitat unele 
restaurări, dar traducerea  inscripției în 
limba latină este: "[Po]ntius Pilat, [pref]ect 
de Jud[e]a, [făcut și d]e[dicat]"  de 
Tiberieum pentru [divinul August]us" 
(părțile restaurate sunt între 
paranteze).  Această inscripție clarifică 
faptul că Pilat nu deținea funcția de 
procurator, care avea în principal 
responsabilități financiare, ci era prefect, 
ceea ce presupunea responsabilități 
militare. 
   

Faptul că era un lider militar, mai degrabă 

decât un lider politic, poate ajuta la 

explicarea relației complicate pe care a 

avut-o cu evreii. Pilat ar fi fost obișnuit ca 

ordinele să fie executate în grabă, dar acum 

se afla în situația de a avea de-a face cu un 

popor pe care chiar Dumnezeu îl numea 

"cu gâtul împietrit" (Exod 32:9). Acest 

lucru a dus la tensiuni care, ocazional, îl 

vor determina pe Pilat să se poarte fără 

milă cu evreii. Luca 13:1 oferă un exemplu 

în acest sens, când niște oameni i-au 

raportat lui Isus "despre galileenii al căror 

sânge Pilat îl amestecase cu jertfele 

lor".  MacArthur crede că galileenii ar fi 

putut fi implicați într-un act de rebeliune 

împotriva Romei și că atunci când au fost 

urmăriți la templu, cel mai probabil în 

timpul Paștelui, au fost uciși acolo din 

ordinul lui Pilat.  Acest act, care ar fi fost 

abominabil pentru evrei, este o 

demonstrație clară a dorinței lui Pilat de a 

folosi violența pentru a menține ordinea. 

Experiența sa militară l-ar fi făcut, de 

asemenea, un tactician exersat care 

cunoștea valoarea alegerii bătăliilor. În 

relatarea lui Ioan despre procesul lui Iisus 
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sub Pilat, el consemnează că evreii l-au 

adus pe Iisus la pretoriu, dar nu au vrut să 

intre ei înșiși în locuința neamurilor, 

deoarece aceasta i-ar fi spurcat și nu ar fi 

putut mânca ritual de Paște. Pilat face apoi 

un du-te-vino între evreii din afara 

pretoriului și Isus din interiorul 

pretoriului. S-ar putea crede că acest tip de 

du-te-vino și de inconveniente ar fi sub 

demnitatea lui, dar demonstrează 

capacitatea sa de a-și alege cu înțelepciune 

bătăliile. Acest inconvenient minor a 

meritat menținerea ordinii. 

  

 
 

 

A fost o combinație a acestor trăsături, 

dorința de a menține ordinea, voința de a 

comite violențe și înțelepciunea de a-și 

alege bătăliile, ceea ce l-a determinat să îl 

condamne pe Isus la moarte. Toate cele 

patru relatări evanghelice arată că Pilat nu 

a găsit niciun motiv pentru a-l executa pe 

Isus și chiar a încercat să îl elibereze (Matei 

27:17, 23; Marcu 15:14; Luca 23:4, 14, 22; 

Ioan 18:38, 19:4, 6).  

 

În cele din urmă, Pilat a hotărât în mod 

viclean că merită să fie omorât un om 

nevinovat pentru a menține ordinea în 

oraș. 

 

Evanghelia apocrifă a lui Nicodim 

(cunoscută și sub numele de Faptele lui 

Pilat) prezintă o relatare a procesului lui 

Iisus sub conducerea lui Pilat. Cu toate 

acestea, aceasta este o sursă nesigură de 

informații istorice. In prezent există 

aproximativ 924 de manuscrise, dintre 

care 500 în diferite limbi, iar restul de 424 

în limba latină.  Potrivit prologului, 

Nicodim a fost autorul și a scris textul în 

ebraică, pe care o gardă de corp a 

procuratorului l-a tradus în greacă în jurul 

anului 370 AD. Deși criticii sunt de acord 

asupra datei din secolul al IV-lea, nu găsesc 

nicio dovadă că a fost scris inițial în 

ebraică.  

 

 

NOTE 

 

(1) Samniții au fost un vechi popor italic 

care a trăit în Samnium, situat în regiunea 

Abruzzo, care se află în partea central-

sudică a Italiei. Au fost implicați în mai 

multe războaie cu Republica Romană până 

în secolul I BC.  Samniții au format o 

confederație, formată din patru triburi: 

Hirpini, Caudini, Caraceni și Pentri. S-au 

aliat Romei împotriva galilor în 354 BC dar 

mai târziu au devenit dușmani ai 

romanilor și au fost implicați în curând 

într-o serie războaie împotriva 

romanilor.  În ciuda unei victorii 

copleșitoare asupra romanilor în Bătălia de 

la Furcile Caudine (321 BC), samniții au 

fost în cele din urmă subjugați. Deși 
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puternic slăbiți, samniții l-au ajutat mai 

târziu pe Pyrrhus, iar unii au trecut la 

Hannibal în războaiele acestora (280-275 

BC și 218-201 BC) împotriva Romei.   

În cele din urmă au fost asimilați de 

romani și au încetat să mai existe ca popor 

distinct. 

(2) Ann Wroe - Autor și editorialist 

englez După ce a obținut o diplomă de 

primă clasă în istorie, Wroe a obținut un 

doctorat în istorie medievală la 

Universitatea din Oxford în 1975. După ce 

și-a terminat studiile, a lucrat la BBC 

World Service, acoperind știrile din Franța 

și Italia. Wroe a început să lucreze la The 

Economist, revista săptămânală de știri, în 

1976. 

 

                                        *** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la poezie la pictură    
  
În acest eseu vom încerca să descifrăm 

inversul poeziei ekphrasis, (poezia 

dedicată unei opere de artă) și să 

exemplificăm  apariția unor celebre opere 

de artă, picturi în general, inspirate de un 

poem sau de o scriere istorică. Literatura a 

inspirat întotdeauna artiștii și artele. 

Vechiul Testament, Metamorfozele lui 

Ovidiu și Comedia divină a lui Dante 

sunt  dintre cele mai persistente exemple. 

Scenele biblice, legendele mitologiei etc. 

generează  în artele vizuale (sculptură, 

desen, pictură) nenumărate capodopere. 

Un exemplu imediat, este inspirat dintr-o 

poezie mai recentă: "The Lady of Shalott" 

de pictorul englez John  Waterhouse, care 

pictează (în trei variante)  soarta  

eroinei nefericite a celebrului poet 

Tennyson.  "Lady of Shalott " este una 

dintre cele mai cunoscute lucrări ale lui 

John William Waterhouse, o pictură pe 

ulei pe pânză datat 1888, a unei scene din 

poezia lui Tennyson (1832), în care poetul 

descrie jalea unei femei tinere, bazată pe 

figura lui Elaine din Astolat, din legenda 

medievală a Regelui Arthur, care tânjea la 

o iubire ne-împărtășită pentru cavalerul 

Lancelot, fiind izolată sub puterea unui 

blestem de nedezlegat, într-un turn din 

apropierea regelui Arthur Camelot.  
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Waterhouse a pictat trei versiuni ale 

acestui personaj, în anii 1888, 1894 și 

1915.  

Varianta din anul 1884 transpune, 

momentul în care îndreptându-se 

inexorabil spre moartea ei în ape, si apare 

 „ca văzătorii îndrăzneți căzuți în transă”.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sunt pe jumătate bolnavă de umbre, spune 

Lady of Shalott, în tabloul datat 1915 aflat 

la Galeria de artă din Ontario, Toronto. 

Tabloul are detaliile pictate cu precizie și 

culorile sale strălucitoare sunt asociate cu 

arta Pre-Raphaelită.  În poezia lui 

Tennyson, doamna fusese prizonieră în 

camerele ei, sub un blestem care îi 

interzicea să iasă afară sau chiar să 

privească pe  fereastră; singura ei vedere 

asupra lumii era printr-o oglindă. S-a 

așezat sub oglindă și a țesut o tapiserie cu 

scene pe care le putea vedea prin reflecția 

lor în oglindă. După ce a sfidat blestemul, 

uitându-se pe fereastră spre Camelot, 

doamna și-a făcut drum spre o barcă mică. 

Acesta este exact momentul care este 

ilustrat în tabloul lui Waterhouse,  când 

doamna pleacă să-și înfrunte destinul. Este 

ilustrată stând pe tapiseria pe care singură 

a țesut-o. Doamna are un felinar la prova 

bărcii și un crucifix. Lângă crucifix sunt trei 

lumânări. Lumânările reprezintă viața - 

două dintre lumânări sunt deja aprinse, 

ceea ce înseamnă că moartea ei va veni în 

curând. Pe lângă detaliile metaforice, acest 

tablou este apreciat pentru abilitățile de 

pictură realistă ale lui Waterhouse. Rochia 

doamnei este de un alb clar față de 

nuanțele mult mai întunecate ale 

fundalului. Atenția asupra detaliilor și a 

culorilor lui Waterhouse, accentuarea 

frumuseții naturii, calitatea realistă și 

interpretarea feței femeii vulnerabilă, dar 

vicleană în momentul evadării, sunt o 

demonstrație suplimentară a abilității sale 

artistice.    

 

Doamna de Shalott privindu-l 

pe  Lancelot, 1894 Galeria de artă din 

Leeds City.  

 

Acest tablou surprinde momentul în care 

Lady Shalott, în ciuda interdicției, privește 

prin fereastră căutându-și iubitul. 

Când a navigat spre Camelot și o moarte 

sigură, femeia cânta de despărțire. Trupul 

ei înghețat a fost găsit la scurt timp de 

cavalerii și doamnele din Camelot, dintre 

care unul este sir Lancelot, care se roagă lui 

Dumnezeu să aibă milă de sufletul ei.   

Iată câteva versuri din partea a IV-a a 

poeziei lui Tennyson: 
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Și pe întinderea molcomă a râului 

Ca un văzător îndrăzneț într-o transă, 

Văzând toată neînțelegerea lui 

Cu un aspect sticlos 

S-a uitat la Camelot. 

Și la închiderea zilei 

Ea a dezlegat lanțul și în jos a plutit; 

Curentul în larg o duce departe, 

Părtaș la complot 

Cu Lady Shalott.   

 

Al doilea exemplu, și el celebru,  este 

întâmplător, o altă ilustrație narativă a 

unei eroine nenorocite, pe punctul de a-și 

întâlni soarta  - Ophelia lui Millais. 

 

Ophelia 
 
"Ophelia" este un tablou al artistului 

britanic John Everett Millais, realizat între 

1851 și 1852, aflat în colecția Tate din 

Londra. Înfățișează pe Ophelia, un 

personaj din piesa Hamlet de William 

Shakespeare, cântând chiar înainte să se 

îneca într-un râu. Tragedia este descrisă în 

Actul IV, Scena VII din Hamlet într-un 

discurs al reginei Gertrude. 

Lucrarea a fost întâmpinata cu sentimente 

mixte atunci când a fost expusă pentru 

prima dată la Academia Regală, dar 

ulterior a fost admirată ca fiind una dintre 

cele mai importante lucrări de la mijlocul 

secolului al XIX-lea pentru frumusețea sa, 

pentru ilustrarea exactă a unui peisaj 

natural și pentru influența produsă unor  

artiști ca de exemplu John William 

Waterhouse, Salvador Dalí, Peter Blake 

etc   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Episodul înfățișat nu este jucat  pe scenă, 

întrucât în piesa lui Shakespeare,  el există 

doar în descrierea Reginei Gertrude. 

 

Gertrude: 

 

Durerile vin una după altă 

Și-și  calcă-n urme - Ophelia s-a-necat   

Laertes: Cum s-a-necat?! Dar unde? 

 

Gertrude: 

 

E-o salcie ce creşte peste-o apă, 

In care-i vezi doar partea albă-a frunzei; 

S-a dus acolo,-ncinsă cu ghirlande 

De flori uscate,-urzici, păstiţe roşii, 

Tulpini cu nume de ruşine, căror 

Copile le spun degete-de-mort; 

Şi vrand să-agaţe veşteda-i cunună 

De-un ram pletos, o aşchie-a plesnit, 

Iar ea căzu în apa plangătoare 

Cu flori cu tot. Veşmântu-i mai pluti  

Un timp, ţinind-o-not ca pe-o sirenă.:  

Cânta frânturi de cântece străvechi,  

Ca şi cum moartea nu-şi putea-nţelege,  

 

Ca o crăiasă-a valurilor limpezi  

Trăind în lumea ei; veşmântu-i, insă,  

îngreunat de apă,-a rupt-o, biata,  

De viersu-i dulce, afundând-o-n moartea  

Nămolului.    

 

                                   ** 
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Moartea Opheliei a fost unanim declarată 

ca fiind una dintre cele mai poetice scene 

de moarte, din literatură scrisă.   

Epoca victoriană a  livrat marele final  al 

operelor de artă inspirate de literatură, 

preferat a fost stilul gotic.  

Dar secolul XX a văzut moartea picturii 

narative, iar ilustrațiile pentru mitologie și 

literatură au ieșit din moda vremii.   

   

Pictorii erau încă influențați de literatură, 

desigur, dar influența, cu câteva excepții 

notabile, s-a produs în moduri mai 

abstracte, nebuloase.  

Artiștii vizuali ai secolului XX, nu mai 

înfățișau o fereastră către lume așa cum 

apăruse ea de la Renaștere, ci, în mod 

evident, mentalul era filtrat și schimbat de 

imaginație, căpătând direcții uimitoare. 

 

Îl putem  cita pe Wallace Stevens (poet 

modernist american)  în dialog cu 

„Bătrânul ghitarist” al lui Picasso, 

„Lucrurile așa cum le vedem  / sunt 

schimbate de ghitara albastră”. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poemul riguros și strălucit al lui Stevens 

are în vedere natura realității și căutarea 

artiștilor de a o modifica profund. Stevens 

a fost și el extrem de influențat de opera 

artiștilor moderniști care au aplatizat și 

fragmentat spațiul pictural. La rândul lor, 

pictorii au fost atenți la poezia modernă, 

cinematografie, balet sau dansul popular. .. 

arte din care se inspirau.  

"Ghitaristul  albastru" este la Picasso 

 un om  „modificat de soartă”. 

 
Stevens scrie astfel  (fragment) : 
 

Bărbatul se aplecă peste chitară: 

Oile sunt duse la tuns. Ziua a fost verde. 

 

Ei au spus: „Ai o ghitară albastră, 

Nu cânți lucrurile așa cum sunt. ” 

 

Bărbatul a răspuns: „Lucrurile așa cum 

sunt, Sunt schimbate de ghitara albastră. " 

 

Și ei au spus atunci: „Dar cântă, trebuie, 

O melodie despre noi, exact noi înșine, 

 

O melodie la ghitara albastră 

Despre lucruri așa cum ele sunt.”   

 

                                       * 

 

În America,  circula o poveste despre un 

tată  care își jelește copilul decedat.  Și iată 

că  Edwin Romanzo Elmer (1850–1923) 

american din Ashfield, Massachusetts 

(portretist și pictor de natură moartă), 

produce după citirea poemului un tablou 

care este remarcat pentru detaliile sale 

complexe și contrastul dintre familia 

îndoliată, care stă în întuneric relativ și 

fiica lor moartă, care este scăldată în 

lumina soarelui. A fost afișat pentru prima 

dată într-un birou poștal local în 1890, apoi 

a dispărut până în anii 1950, când o 
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nepoată a artistului l-a arătat directorului 

Muzeului Smith. Elmer a fost recunoscut 

imediat, iar tabloul sau se află  expus 

la  Smith College Museum of Art – 

Massachusetts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Text și traduceri: Adrian Grauenfels 
 

                                  *** 

Desen: Eva Hesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renașterea Harlemului 

 
Fredonând o melodie sincopată 

somnoroasă, 

legănându-se înainte și înapoi pe o 

melodie melodioasă, 

     Am auzit un negru cântând. 

Pe Lenox Avenue, noaptea trecută 

La lumina palidă și plictisitoare a unei 

vechi lămpi cu gaz 

     Se legăna leneș. . . 

      leneș se legăna. . . 

Pe melodia celor de la Weary Blues. 

 

   Langston Hughes *, "The Weary Blues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atunci când ne gândim la mișcările 

esențiale din poezia americană, nicio 

conversație nu ar fi completă fără o 

discuție despre Renașterea cartierului 

Harlem. Cu un lirism inspirat din muzica 

populară de blues și jazz a vremii, cu o 

conștientizare a vieții negrilor din America, 

cu afirmarea unei identități afro-

americane independente și cu inovații în 

formă și structură, poezia Renașterii din 

Harlem este inconfundabilă. 
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Deși datele exacte ale mișcării sunt 

discutabile, cei mai mulți consideră că 

începuturile sale își au rădăcinile la 

sfârșitul epocii Reconstrucției, când 

segregarea legală făcea ca condițiile de 

viață ale afro-americanilor din Sud să fie 

insuportabile. Lipsa oportunităților 

economice și, mai ales, prevalența 

prejudecăților, linșajul și segregarea în 

spațiile publice au contribuit la condițiile 

intolerabile ale afro-americanilor. Atunci 

când SUA au intrat în Primul Război 

Mondial în 1917, locurile de muncă 

deținute anterior de bărbații albi au 

devenit brusc disponibile, iar expansiunea 

industrială din Nord a oferit afro-

americanilor oportunitatea de a căuta un 

nou stil de viață. Aceștia s-au stabilit în 

diferite orașe din nord în timpul acestei 

Mari Migrații, iar New York City a fost cel 

mai popular, în special cartierul Harlem. 

Afro-americani din toate clasele sociale s-

au reunit în Harlem, care a devenit punctul 

central al unui interes crescând pentru 

cultura afro-americană: jazz, blues, dans, 

teatru, artă, ficțiune și poezie. Harlem și 

New York au devenit, de asemenea,  

sediul multor instituții afro-americane 

fundamentale, precum Asociația Națională 

pentru Progresul Oamenilor de Culoare, 

Liga Urbană Națională, Asociația 

Universală pentru Îmbunătățirea Negrilor 

a lui Marcus Garvey, Criza lui W. E. B. Du 

Bois și multe altele. 

 

   Renașterea din Harlem a inaugurat 

o perioadă de multe premiere pentru afro-

americani în domeniul editorial: Langston 

Hughes, o figură centrală a mișcării, a 

publicat primul său poem, "The Negro 

Speaks of Rivers", în The Crisis din iunie 

1921; doi ani mai târziu, Cane, de Jean 

Toomer, a fost prima carte de ficțiune (deși 

este mai corect să o considerăm un text 

hibrid, deoarece conține și dialoguri 

dramatice și poezie) a unui scriitor afro-

american apărută la o editură din New 

York dupa The Colonel”s Dream, de 

Charles Chestnutt (Doubleday, Page, 

1905);  a fost prima carte de poezii scrisă 

de un afro-american care a fost publicată 

de un editor american important. 

 

Acești scriitori au căutat să examineze și să 

celebreze experiențele lor. În prefața 

antologiei sale The Book of American 

Negro Poetry (1922), editorul, autorul și 

activistul pentru drepturile civile James 

Weldon Johnson scrie că artiștii afro-

americani trebuie să găsească "o formă 

care să exprime imaginile, expresiile, 

modurile de gândire specifice, umorul și 

patetismul distinctiv" ale experienței lor. O 

altă antologie importantă a vremii a apărut 

trei ani mai târziu: The New Negro, editată 

de sociologul și criticul Alain Locke. 

Antologia a adunat eseuri, povestiri, poezii 

și lucrări de artă ale unor artiști vechi și 

tineri, negri și albi. Termenul "The New 

Negro" (Noul Negru) al lui Locke a devenit 

popular în timpul Renașterii Harlem, 

promovând un sentiment de mândrie și de 

apărare a comunității afro-americane, 

precum și un refuz de a se supune 

nedreptăților la care erau supuși. De fapt, 

Renașterea din Harlem are numele 

alternativ "Noua Renaștere a negrilor". 

 

În același an în care a apărut The New 

Negro, a fost publicată și Culoarea lui 

Cullen, o colecție de poeme care aborda 

nedreptatea rasială în stilul romanticilor 

englezi. În cartea sa, Cullen a discutat 

despre identitatea sa și despre identitatea 

colectivă afro-americană. Unele dintre cele 

mai puternice poezii ale sale pun la 

îndoială bunăvoința unui creator care a 

dăruit o rasă cu binecuvântări atât de 
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amestecate. Cartea sa a fost urmată la scurt 

timp de The Weary Blues a lui Hughes, un 

text liric ale cărui sunete și cadențe se 

mișcau pe ritmurile jazzului și blues-ului la 

care era expus în viața sa de zi cu zi în 

Harlem. 

 

Printre alți scriitori importanți ai vremii se 

numără Arna Bontemps, Sterling Brown, 

Claude McKay, Alice Dunbar-Nelson, 

Angelina Weld Grimké și Georgia Douglas 

Johnson. McKay, născut și crescut în 

Jamaica, a scris despre nostalgia 

imigrantului și despre mândria și furia 

omului de culoare. Jean Toomer ( poet 

si romancier afiliat mișcării) rămâne  

un mister efemer; suficient pentru 

a reprezenta singur avangarda simbolistă a 

generației, a apărut pentru scurt timp pe 

scena Renașterii din Harlem, apoi a 

devenit adept al misticului Gurdijeff și a 

dispărut în lumea albilor. 

 

Sterling Brown, timp de mulți ani profesor 

la Universitatea Howard, a apărut în anii 

“30 cu poeme uneori jucăușe, adesea 

pesimiste, într-o engleză standard și în 

limba vernaculară neagră și în forme afro-

americane și europene. În multe dintre 

poemele lui Brown, bărbați și femei 

puternici se opun opresiunii rasismului, 

sărăciei și destinului. 

 

Până în 1928, valurile literare păreau să se 

îndepărteze de poezie și să se îndrepte mai 

mult spre ficțiune, odată cu publicarea 

unor texte precum Quicksand al lui Nella 

Larsen, Home to Harlem al lui McKay și 

God Sends Sunday al lui  Arna Wendell 

Bontemps (poet, romancier si librar), 

printre altele. 

 

Renașterea din Harlem, care a fost 

declanșată de expansiunea industrială și de 

prosperitatea din domeniul artei, și-a 

început declinul odată cu prăbușirea Wall 

Street-ului în 1929. Harlem a fost afectat 

de creșterea șomajului și a criminalității, 

iar în cartierul a izbucnit revolta din 

Harlem din 1935. Cu toate acestea, efectele 

imediate ale mișcării vor avea ecou în 

mișcarea Negritude de dupa anii 1930.  

 

  Moștenirea Renașterii din Harlem a 

deschis uși și a influențat profund 

generațiile de scriitori afro-americani care 

au urmat, printre care Robert Hayden și 

Gwendolyn Brooks. În anii ‘40, '50 și '60, 

Hayden a predat la Universitatea Fisk și la 

Universitatea din Michigan și a fost timp 

de două mandate consultant în poezie la 

Biblioteca Congresului. După publicarea în 

1945 a primei sale cărți, A Street in 

Bronzeville, Brooks a îmbinat o viață 

liniștită cu succesul de critică. Cea de-a 

doua carte a sa, Annie Allen, a câștigat 

premiul Pulitzer în 1950, prima dată când 

o carte a unui poet de culoare a câștigat 

această distincție râvnită și ultima dată 

până la Thomas și Beulah a Ritei Dove, 

aproape patruzeci de ani mai târziu. Mulți 

dintre poeții care aveau să le urmeze lui 

Cullen și Hughes, acești descendenți ai 

Renașterii din Harlem și ai tendințelor 

culturale, sociale și literare ulterioare, 

aveau să aducă, de asemenea, Mișcarea 

Artelor Negre din anii '60, radicală din 

punct de vedere politic și social, care, în 

mod similar, a încercat să promoveze 

schimbările sociale și o identitate afro-

americană unică, creată de ei înșiși. 
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Joy 

            autor:  Clarissa Scott Delaney ** 

 

Bucuria mă scutură ca vântul care ridică o 

pânză, 

Ca vântul care bate 

Care râde printre pini puternici. 

Mă inundă ca soarele 

Pe copacii uzi de ploaie 

Care sclipesc cu argint și cu verde. 

 

Mă abandonez bucuriei... 

Râd, cânt. 

Prea mult timp am mers pe un drum 

pustiu, 

Prea mult timp m-am împiedicat într-un 

labirint 

Dezorientat. 

 

___________________ 

 

 

* James Mercer Langston 

   Hughes (1902 - 1967)  

 

a fost un scriitor și editorialist american. 

Figură marcantă a liricii afro-americane, a 

scris poeme, referitoare la situația 

populației de culoare, străbătute de 

disperare și revoltă în ritm sincopat și 

astfel a creat o nouă formă de artă 

poetică, poezia jazz. În povestirile sale de 

răsunet internațional, militează pentru 

egalitatea în drepturi a tuturor oamenilor. 

 

** Clarissa Scott Delany, născută Clarissa 

Mae Scott (1901-1927), a fost o poetă, 

eseistă, educatoare și asistentă socială 

afro-americană asociată cu Renașterea din 

Harlem. 

 

             

                      Desene, instalație -  Eva Hesse   

https://ro.wikipedia.org/wiki/1902
https://ro.wikipedia.org/wiki/1967
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scriitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Editorial
https://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
https://ro.wikipedia.org/wiki/Afroamericani
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Boris Lurie despre adevărul istoric în 
traumă 

 

Ceea ce este dificil, poate imposibil, de 

arătat în artă este experiența a ceea ce 

trece dincolo de orice înțelegere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Născut la Sankt Petersburg în 1924, Boris 

Lurie a crescut în Letonia.  Când avea 16 

ani, această țară a fost ocupată de naziști, 

iar o mare parte din familia sa apropiată a 

fost ucisă. Lurie, care a murit în 2008, a 

supraviețuit mai multor lagăre de muncă și 

de concentrare, în parte pentru că a fost 

tratat ca un muncitor calificat, dar și 

pentru că a fost însoțit de tatăl său, care era 

un abil om de afaceri. După război, a servit 

în cadrul Corpului de contrainformații al 

Statelor Unite și apoi a emigrat la New 

York. Acolo, a învățat să facă artă și, 

datorită afacerilor sale imobiliare de mare 

succes, a creat o fundație dedicată 

conservării și promovării a ceea ce el a 

numit NO!art-ul său. Deși arta lui Lurie a 

făcut obiectul mai multor expoziții, 

Nothing To Do But To Try (Nimic de făcut, 

dar să încerci)* cea de la Muzeul 

Patrimoniului Evreiesc este prima 

expoziție a primelor sale lucrări: picturi, 

desene și schițe, majoritatea realizate 

imediat după război, lucrări pe care le-a 

păstrat private. Două tablouri înfățișează 

scene din timpul războiului: "Roll Call in 

Concentration Camp" (1946) și 

"Liberation of Magdeburg" (1946). De 

asemenea, sunt incluse un autoportret, o 

imagine a mamei sale realizată din 

memorie ("Portretul mamei mele înainte 

de împușcare", 1947) și o pictură 

ulterioară, "În lagărul de concentrare" 

(1971). Lucrările sunt însoțite de o 

prezentare a textelor și fotografiilor sale 

din lagăre, precum și de fotografii de 

familie, corespondență și jurnale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În "Roll Call", mai multe rânduri de figuri 

scheletice poartă uniforme albastre și stau 

în poziție de atenție. În spatele lor se află 

barăcile. "Eliberare" poziționează 

privitorul într-un punct de observație înalt, 

privind printr-o fereastră spartă cum 

soldații se grăbesc spre o structură și, în 

depărtare, clădirile iau foc. Două perdele 

albe și înguste flutură în vânt. Desenele 

sunt imagini în prim-plan ale unor 
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gardieni și prizonieri individuali. Este 

uimitor faptul că aceste lucrări există, dar 

în sine abia dacă constituie o înregistrare 

vizuală completă a Holocaustului. "În 

lagărul de concentrare" este un alt tip de 

imagine. Aici, trei figuri sunt văzute de 

aproape, privind în gol în spațiu. Alte figuri 

grupate în depărtare sunt redate ca forme 

albe. Sunt acestea victimele sau fantomele 

lor? Lurie nu clarifică acest lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În eseul  său pentru cartea Boris Lurie: 

Anti Pop, "Tarrying with the Negative: 

Holocaustul și problema reprezentării 

vizuale", Peter Weibel** citează celebra 

analiză a lui Theodore Adorno: "Auschwitz 

a demonstrat în mod irefutabil că 

civilizația a eșuat... . Oricine pledează 

pentru menținerea acestei culturi radical 

vinovate și șubrede devine un complice al 

ei". Weibel** continuă să scrie, în termeni 

familiari, despre "inconceptibilitatea și 

nereprezentabilitatea barbariei inumane". 

Evenimentele Holocaustului pot fi (și, într-

adevăr, au fost adesea) reprezentate vizual. 

Există o amplă documentație fotografică, o 

parte din ea fiind folosită în NO!art-ul 

ulterior al lui Lurie. Și există numeroase 

reconstituiri cinematografice recente. Un 

artist poate reprezenta o scenă. Ceea ce 

este dificil, poate imposibil, de arătat este 

experiența a ceea ce trece dincolo de orice 

înțelegere, atât atunci, cât și acum. 

Ceva care este în același timp trăit și  

de neconceput: această conjuncție 

contradictorie este cea care definește 

trauma. Este dincolo de reprezentare și 

dincolo de raza de acțiune a artei. În multe 

dintre lucrările sale ulterioare, mai 

cunoscute, precum "Railroad to America 

(Railroad Collage)" (1963), Lurie a folosit 

colajul, combinând adesea fotografii ale 

tinerelor americane cu imagini ale 

Holocaustului. În acestea, el s-a bazat pe 

puterea expresivă a juxtapunerii acestor 

imagini gata făcute, realizand efectul 

traumei  prin simpla utilizare a 

fotografiilor, a căror valabilitate era 

inconfundabilă. Cele mai multe dintre 

lucrările din Nothing To Do But To Try au 

fost realizate la scurt timp după război.   

 

Această expoziție merită o atenție serioasă 

din partea lumii artei, deoarece problemele 

pe care le abordează au fost discutate 

îndelung de mulți artiști. De dorit ar fi o 

retrospectivă completă a întregii opere a 

lui Lurie, deoarece o întreagă istorie 

alternativă a modernismului (și după) este 

implicită în munca sa.   În istoria sa despre 

Holocaust, Timothy Snyder scrie: "A găsi 

alți oameni de neînțeles înseamnă să 

abandonezi căutarea înțelegerii și, astfel, 

să abandonezi istoria." Lurie a fost 

preocupat să exploreze limitele 

contribuției artei vizuale la această căutare 

a adevărului istoric. Este greu să ne gândim 
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la un obiectiv mai important pentru artă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

 

*  Boris Lurie: Nothing To Do But To Try 

(Nimic de făcut decât să încerci) Expo 

continuă la Muzeul Patrimoniului Evreiesc 

NY  

 

** Peter Weibel (născut la 5 martie 1944 la 

Odessa, URSS) este un artist post-

conceptual, curator și teoretician new 

media austriac de renume internațional. A 

început în 1964 ca poet vizual, dar a trecut 

curând de la pagină la ecran în sensul 

metodologiei post-structuraliste. Grație 

acestui aport lingvistic în lucrările sale din 

domeniul mediilor vizuale, Weibel a 

dezvoltat un impuls critic care s-a 

îndreptat împotriva societății și a mass-

mediei, investigând în același timp 

realitatea virtuală și alte forme de artă 

digitală. 

 

 

                    Desene - Alex Gross 
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MARCU CLARIAN  

IN MEMORIAM 
 
   S-a născut la 28 ianuarie 1913 

(județul Neamț). Studii: școală primară și 

liceul “Roman Vodă” din Roman, École de 

Medicine din Tours, Facultatea de 

Medicină și Facultatea de Drept din Iași. 

Autor și coautor a numeroase comunicări 

și lucrări științifice în domeniul vechiului 

drept românesc, precum edițiile critice 

Pravilniceasa Condică 1780 (Editura 

Academiei, 1957), Codul Calimachi 

(Editura Academiei, 1958), în domeniul 

lingvistic, Dicționarul Limbii Române 

Contemporane (Editura Academiei, 1957), 

Dicționar de Îmbunătățiri Funciare 

(literele A-M, 1987, N-Z, 1989, Editura 

“Ceres”). 

A predat (unor elevi de liceu) limba 

engleză, ebraică, istorie și literatură. Un 

mare umanist, cercetător al Bibliei și un 

comentator original al unor paralelisme 

între modernism și legendele biblice. În 

ultimii ani de viață a conferențiat în 

Europa și USA despre limba ebraică și 

istoria scrisului. A fost frământat de 

holocaustul evreiesc și a propus a se 

adăuga Bibliei evreiești un ultim capitol, 

special dedicat tragediei care a curmat 

viața a 6 milioane de evrei, în secolul 20. 

Din păcate ne-a părăsit înainte de a 

răspândi larg această fantastică idee.  

AG 

 

Marcu Clarian, umanist evreu 
 

  

Din tinerețe visa la Israel si discuta despre 

ideile lui Theodor Herzel. 

A predat (multor elevi de liceu) limba 

engleză, ebraică, istorie și literatură. Un 

mare umanist, cercetător asiduu al Bibliei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebraice, al numerologiei, dar și un 

comentator original al unor paralelisme 

între morala modernă și legendele biblice. 

După 1948 se pregătește să emigreze în 

Israel (unde dorea să fie agricultor sau 

tractorist) și trimite o vastă biblioteca, cărți 

în limbi străine, beletristică, dicționare, 

manuale tehnice pentru uzul tractoristului. 

Este un vis care nu se realizează.  

 În ultimii ani de viață (decedat 1996) a 

conferențiat în Europa, Israel și USA 

despre limba ebraică, filosofia și istoria 

scrisului. 

A fost un om frământat de tragedia 

holocaustului evreiesc și a propus a se 

adăuga Bibliei evreiești un ultim capitol, 

dedicat catastrofei care a curmat viața a 6 

milioane de evrei, în secolul 20.  

A studiat documente rare din biblioteca 

Vaticanului, și a propus această idee unor 

șefi rabini.  

Din păcate ne-a părăsit înainte de a 

răspândi larg și a vedea materializată 

această fantastică idee. 

  
 Adrian Grauenfels 
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Jean Reinhardt, zis Django  
 
 

 

Reinhardt ( 1910, 1953) a fost un chitarist 

francez de jazz, compozitor și șef de 

formație de origine romă. Este considerat 

unul din cei mai mari chitariști de jazz ai 

tuturor timpurilor și este primul muzician 

de talie mondială "produs" de continentul 

european.  

Cvintetul înființat de Django Reinhardt 

împreună cu violonistul Stéphane 

Grappelli, Quintette du Hot Club de 

France, este considerat unul din cele mai 

inovative din întreaga istorie a muzicii de 

jazz. Autor al unor piese nemuritoare, 

precum "Minor Swing", "Daphne", 

"Belleville", "Djangology", "Swing '42" și 

"Nuages", devenite piese standard în 

muzica de jazz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean "Django" Reinhardt s-a născut   în 

satul Liberchies, Pont-à-Celles, Belgia, în 

familia unor țigani nomazi. Tatăl său, Jean 

Eugene Weiss, care își schimbase numele 

în Jean-Baptiste Reinhardt pentru a evita 

serviciul militar, era muzician. Mama sa, 

Laurence, zisă "Négros", era dansatoare. 

Nu se cunoaște originea apelativului 

"Django", care în limba Romani înseamnă 

"mă trezesc". Acești țigani nomazi Sinti, 

cărora francezii le spun "Manouches", 

trăiau în caravane cu care parcurgeau 

Europa în lung și-n lat, închiși în micile lor 

comunități, complet refractari la civilizație, 

majoritatea analfabeți și cu concepții de 

viață medievale. Se ocupau mai ales cu 

muzica, circul și cu diverse meșteșuguri 

artizanale. O parte din membrii familiei 

Reinhardt se ocupau cu confecționarea de 

mobilier din răchită, alții erau muzicieni. 

Micuțul Django nu a urmat nici o școală, 

petrecându-și copilăria alături de părinții 

săi, în Franța, apoi Italia și Algeria, pentru 

a evita vicisitudinile primei conflagrații 

mondiale. După război, familia lui se va 

stabili în împrejurimile Parisului, mai întâi 

în zona rău-famată de lângă Porte de 

Choisy, apoi lângă Porte d'Italie. A luat 

contact de mic cu muzica, primul 

instrument fiind vioara. La fel ca 

majoritatea muzicienilor Manouches, nu 

cunoștea scrierea muzicală, învățând să 

cânte după ureche și observând alți 

muzicieni. La 12 ani a primit cadou un 

banjo, care se pare că de fapt era o 

combinație banjo-chitară. În scurtă vreme, 

exersând asiduu, a căpătat o dexteritate 

ieșită din comun, astfel că a putut să se 

integreze în orchestra condusă de tatăl său, 

care cânta la pian și țambal. În această 

perioadă a fost influențat de doi bătrâni 

muzicieni gitani, Gusti Mahla care cânta la 

banjo și chitaristul Jean "Poulette" Castro. 

În afară de orchestra tatălui său, Django 

începe să cânte în stradă, apoi în cabarete 

și la baluri musette, dar și la diverse 

petreceri. Este remarcat de acordeonistul 

Vetese Guerino, care îl convinge să-l 

acompanieze. Începe să fie tot mai 

cunoscut printre amatorii de muzică, astfel 

încât alt acordeonist cunoscut în epocă, 

Jean Vaissade îi va da posibilitatea să 

scoată primul său disc în 1928. Dat fiindcă 

tânărul Django nu știa să scrie și să 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1910
https://ro.wikipedia.org/wiki/1953
https://ro.wikipedia.org/wiki/Compozitor
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%98ef_de_forma%C8%9Bie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%98ef_de_forma%C8%9Bie&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Grappelli
https://ro.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Grappelli


19 
 

citească, nici măcar propriul său nume, 

etichetele discului vor purta textul  

"Jiango Renard, banjoïste". 

 

Accidentul  

 

Impresionat de virtuozitatea sa ieșită din 

comun, un impresar și șef de orchestră de 

dans faimos în epocă, Jack Hylto, îi 

propune un contract pentru un turneu la 

Londra. Chiar înainte de plecare, în 26 

octombrie 1928, în Saint-Ouen, în periferia 

de nord a Parisului, aproape de Rue des 

Rosiers, în rulota ce-i servea de locuință 

izbucnește un incendiu violent. Incendiul a 

pornit de la o lumânare, de la care s-au 

aprins florile de celuloid pe care le 

confecționa prima sa soție, Bella 

Baumgartner (Florine Mayer). În urma 

incendiului deosebit de violent, celuloidul 

fiind un material extrem de inflamabil, atât 

el cât și soția s-au ales cu răni grave. 

Django în special, va avea arsuri deosebit 

de puternice la mâna stângă și la piciorul 

drept. Arsurile erau atât de puternice, încât 

medicii îi vor propune amputarea 

piciorului, ceea ce Django va refuza 

categoric. În ceea ce privește mâna stângă, 

degetele inelar și cel mic deveniseră 

aproape inutilizabile, o adevărată 

catastrofă pentru un chitarist. Deoarece 

rănile nu i se vindecau, s-a optat în final 

pentru cicatrizarea acestora cu nitrat de 

argint. Django a fost nevoit să rămână în 

spital pentru tratament aproape 18 luni. 

Deoarece banjo-ul era prea zgomotos, 

fratele său i-a adus o chitară pentru a 

exersa. Dovedind o voință ieșită din 

comun, dezvoltă o nouă tehnică de 

interpretare, folosind doar cele două 

degete valide, arătătorul și cel mare pentru 

solo-uri, și celelalte trei, pe care le mișca cu 

mare greutate, pentru acorduri. Filme 

realizate mai apoi, ne prezintă tehnica sa 

extraordinară și precisă, de unde și un 

sound inimitabil. Pe la începutul lui 1930, 

pe când era încă în spital, o comisie 

militară de control vine să-l consulte, 

deoarece avea deja 20 de ani și nu 

răspunsese la nici una din convocările 

trimise de autoritățile militare. Comisia nu 

poate decât să constate incapacitatea sa de 

a satisface serviciul militar, astfel încât va 

fi reformat definitiv. 

 

Descoperirea jazzului  

 

 
 

Anii 1929-1933 vor fi cruciali pentru 

cariera artistică a lui Django Reinhardt. În 

primul rând, va abandona definitiv banjoul 

în favoarea chitarei. Apoi va renunța 

progresiv la stilul musette pe măsură ce va 

descoperi muzica de jazz. Émile Savitry, 

fotograf, asistent al lui Brassaï, mare 

amator de jazz, îi descoperă pe frații 

Django și Joseph Reinhardt, pe care îi 

aduce la Paris, cazându-i împreună cu 

familiile lor în apartamentul său din 

Boulevard Edgar Quinet. Pe Django îl 

întâlnise în 1931 pe Coasta de Azur, pe când 

cânta la barul Coq Hardi din Toulon, apoi 

la Lido și Palm Beach din Cannes. Prin 

intermediul colecției de discuri a 

fotografului, Django va lua contact cu 
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muzica lui Duke Ellington, Louis 

Armstrong, Joe Venuti și Eddie Lang. 

Descoperirea jazzului va fi o adevărată 

revelație pentru Reinhardt, care decide să 

se consacre în continuare definitiv acestui 

gen. Jazzul îl va consacra definitiv, deși va 

continua să cânte ocazional cu 

acordeonistul de origine italiană Vetese 

Guerino, unul din veteranii stilului 

musette, sau alături de frații Baro și Matelo 

Ferret. Émile Savitry îi va introduce pe cei 

doi frați Reinhardt în lumea cluburilor de 

jazz din Paris: La Boîte à Matelots din rue 

Fontaine 10, unde cei doi frați își fac 

debutul parisian, apoi în cabaretele La 

Roulotte din rue Pigalle 62, L'Aéroport din 

11 rue Jules-Chaplain 11, inaugurat în iunie 

1932, și în clubul Le Ponton 2 din 

Montparnasse în 1934. De asemenea, cântă 

cu jazzisti consacrați deja, precum 

Stéphane Mougin, André Ekyan, Alix 

Combelle, la clubul Croix du Sud. Din 1933 

datează și primele portrete ale lui 

Reinhardt, realizate tot de Émile Savitry. 

În fine, spre sfârșitul anului 1933, va 

achiziționa și primul său instrument de 

calitate, o chitara Selmer. Expresivitatea 

sunetului acestui instrument deosebit va 

deveni parte integrantă a stilului său 

inconfundabil. 

 

Cvintetul Hot Club de France  

 

Aderarea la Hot Club de France a fost 

primul pas spre consacrarea internațională 

a lui Django Reinhardt. Considerat de către 

marea majoritate a istoricilor jazzului ca 

fiind cel mai important grup de jazz 

european interbelic, cvintetul a debutat în 

1933 printr-un jam-session la Hotel 

Claridge. Inițiativa constituirii acestui grup 

a aparținut secretarului Hot Club of 

France, Pierre Nourry, care i-a invitat pe 

Django Reinhardt împreună cu violonistul 

Stéphane Grappelli să formeze un grup de 

jazz. Celor doi li s-a alăturat fratele lui 

Django, Joseph, împreună cu alt ghitarist, 

Roger Chaput, și în fine, Louis Vola la 

contrabas. Grupul s-a făcut rapid cunoscut 

în mediul amatorilor de jazz, atât prin 

concerte, cât și prin înregistrări pe disc. Cu 

un sound inimitabil, fiind un grup alcătuit 

în exclusivitate din instrumente cu coarde, 

lipsa compartimentului de percuție 

determinând membrii grupului să adopte 

utilizarea de acorduri percutante, 

cvintetul  The Hot Club de France a devenit 

extrem de popular în epocă. Ocazional 

Roger Chaput a fost înlocuit de alt chitarist 

Manouche, prietenul lui Django, Pierre 

"Baro" Ferret. Unele înregistrări au și 

intervenții vocale, apartinand solistului 

Eddie Taylor, care apare în piesele 

"Georgia on My Mind" și "Nagasaki". 

Începând din 1933, Jean Sablon, un 

cântăreț extrem de popular în epocă, va 

înregistra 33 de piese împreună cu Django. 

De asemenea, în înregistrări vor începe să-

și facă apariția instrumente de suflat, pian, 

chitara și vioara rămânând totuși în prim 

plan. De asemenea, grupul a avut numeroși 

invitați de peste ocean, precum Adelaide 

Hall, Coleman Hawkins, Benny Carter, Rex 

Stewart și Louis Armstrong. În 1937, 

solista americană de jazz Adelaide Hall a 

deschis un club în Montmartre, împreună 

cu soțul, Bert Hicks, La Grosse Pomme. 

Django, împreună cu The Hot Club de 

France, au fost invitați să cânte noapte de 

noapte în acest club, devenind grupul 

favorit al publicului. Alt club din vecinătate 

a fost salonul artistic R-26, unde Reinhardt 

și Grappelli erau invitați cu regularitate. 

Grupul s-a destrămat odată cu izbucnirea 

celei de-a doua conflagrații mondiale. Se 

găseau în turneu la Londra, atunci când 

Anglia a declarat război Germaniei. 

Grappelli a decis să rămână, în timp ce 
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Reinhardt s-a întors în Franța. Aveau să se 

revadă de abia în 1946. 

 

Al doilea război mondial  

 

Revenit în Franța, la Toulon, autoritățile 

militare încearcă din nou mobilizarea 

acestuia, dar este reformat din nou datorită 

arsurilor. Se reîntoarce la Paris, în zona 

ocupată, pentru a-și relua activitatea 

muzicală. Va rămâne pe toată durata 

războiului în Franța ocupată, călătorind 

mult. A încercat să scape în Elveția, după 

un sejur la Thonon-les-Bains, fără succes 

însă. Atmosfera melancolică din Parisul 

sub ocupație se reflectă în piesa "Nuages", 

pe care o înregistrează în 1940, împreună 

cu clarinetistul și saxofonistul Hubert 

Rostaing. În decembrie 1940, înregistrează 

cu orchestra lui Pierre Allier. În 1943, la 

Salbris, în Loir et Cher, unde Django 

cumpărase o casă, se căsătorește a doua 

oară cu Sophie "Naguine" Ziegler. În anul 

următor, aceasta îi va dărui un fiu, Babik 

Reinhardt, care va deveni la rândul său, un 

chitarist reputat. Atmosfera de 

nesigurantă din Parisul anului 1943, îl 

determină să încerce din nou să scape în 

Elveția. Arestat de germani aproape de 

frontiera elvețiană, se va întoarce la Paris, 

unde deschide un club, "Chez Django 

Reinhardt" și își formează un nou cvintet 

împreună cu Hubert Rostaing la clarinet și 

Pierre Fouad la instrumente de percuție. 

Stilul swing era la apogeu, astfel încât 

Nuages devine rapid un mare hit. După 

eliberarea Parisului, se va reîntâlni cu 

Grappelli, împreună cu care va înregistra o 

versiune swing a Marseillezei, devenită 

ulterior celebră. Django Reinhardt a putut 

să se miște și să cânte nestânjenit prin 

Franța ocupată de naziști datorită 

protecției de care se bucura din partea 

ofițerului Luftwaffe Dietrich Schulz-Köhn, 

"Dr. Jazz", mare amator de jazz. Django 

Reinhardt are meritul de a fi printre primii 

muzicieni de pe bătrânul continent care a 

înțeles revoluția produsă de apariția 

stilului be-bop, cei mai proeminenți 

promotori de peste ocean fiind 

saxofonistul Charlie Parker și trompetistul 

Dizzie Gillespie, astfel că spre sfârșitul 

războiului, a integrat și el în compozițiile 

sale acorduri be-bop, fără a părăsi însă 

stilul său original. 

 

Turneul american 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Django Reinhardt cu Duke Ellington 

Imediat după război, reîntâlnindu-se cu 

Stéphane Grappelli, a decis să reia 

activitatea la Hot Club de France. În 1946, 

cu ocazia unui turneu în SUA, Django are 

în sfârșit posibilitatea să cânte alături de 

Duke Ellington. Cei doi se întâlniseră în 

1939, în timpul unui turneu al lui Duke 

Ellington prin Europa. Numai că întâlnirea 

cu Duke era departe de tot de ce-și 

închipuise Reinhardt. Viața boemă din 

cluburile pariziene nu avea nici o tangență  
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cu disciplina de fier ce domnea în big-

band-ul lui Duke Ellington. Dezordonat, 

neștiind limba engleză, veșnic în întârziere 

la concerte, uneori chiar beat și fără 

chitară, după cum își amintește Stéphane 

Grappelli, până la urmă Django Reinhardt 

își va rata cariera americană. Pe de altă 

parte, faptul că Duke Ellington nu l-a 

integrat suficient pe Django în 

aranjamentele sale complexe, lăsându-l să 

apară la sfârșit ca un fel de surpriză a serii, 

exact cum proceda și Benny Goodman cu 

Charlie Christian, l-a nemulțumit pe 

Django, care spera să fie un adevărat 

concertist, numărul unu din big-band. În 

ciuda deziluziilor celor doi, apariția sa în 

cadrul big-band-ului lui Duke Ellington 

face senzație pe tot cuprinsul Statelor 

Unite, cu atât mai mult cu cât atât el, cât și 

Stéphane Grappelli erau europeni. Ajuns la 

New York, Django a încercat să-i 

întâlnească pe Charlie Parker, Dizzy 

Gillespie și Thelonious Monk, seniorii be-

bop-ului, fără succes însă, toți fiind plecați 

în turneu. Cu oarece deziluzii după acest 

episod, în perioada următoare se va 

îndepărta de muzică, preocupat de pictură, 

dar și de pescuit și biliard. Aceasta nu l-a 

împiedicat însă să concerteze sau să 

înregistreze cu Cvintetul Hot Club de 

France, acum condus de Grappelli, ori de 

câte ori a avut ocazia. 

 

 

Ultimii ani  

 

 În anul 1951, Django Reinhardt cumpără o 

casă in comuna Samois-sur-Seine, aproape 

de Fontainebleau. Continuă să cânte, stilul 

său devenind tot mai exuberant și inovator. 

Acum are propriul său grup, compus din 

cei mai renumiți be-bopperi francezi : 

Roger Guérin, Hubert et Raymond Fol, 

Pierre Michelot, Bernard Peiffer, Jean-

Louis Viale, fiind tot timpul în avangarda 

jazzului. În 1953, celebrul impresar și 

producător american Norman Granz îi 

propune un contract pentru un turneu cu 

Jazz at the Philharmonic. Producătorul 

francez de discuri Eddie Barclay îi 

înregistrează opt piese de o calitate 

excepțională, ce vor deveni în deceniile 

următoare "cartea de căpătâi" a 

cantaretilor de jazz din toată lumea. 

Ultimele înregistrări datează din 8 aprilie 

1953, cu Martial Solal la pian, Pierre 

Michelot la contrabas, Fats Sadi Lallemant 

la vibrafon și Pierre Lemarchand la 

percuție. Cu acest grup cânta adesea prin 

cluburile pariziene, utilizând uneori și o 

chitară electrică, alteori o chitară Selmer 

acustică căreia îi adaptase o doză 

electromagnetică. Ultimele înregistrări 

demonstrează perfecțiunea la care 

ajunsese stilul inovator al lui Reinhardt, 

realizând fuziunea dintre be-bop și stilul 

său inconfundabil. În 16 mai 1953, pe cînd 

se întorcea acasă de la un concert, se 

prăbușește pe peronul gării Avon, datorită 

unei hemoragii cerebrale. Era week-end, 

așa că a durat mult timp până să apară un 

doctor. Adus la spitalul din Fontainebleau, 

medicii nu au putut decât să constate 

decesul. A fost înmormântat în Samois sur 

Seine. Un festival anual de jazz este 

organizat anual pentru a celebra memoria 

marelui muzician ce și-a petrecut în 

această comună ultimii ani din viață. 

AG 
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Slawomir Mroz 

 
GAURA DIN POD 

 

A fost odată un râu cu un orășel pe fiecare 

dintre malurile sale. Cele două orașe erau 

legate de un drum care trecea peste pod. 

 

Într-o zi a apărut o gaură în pod. Gaura 

trebuia să fie reparată, iar acesta a fost 

consensul general al locuitorilor din 

ambele orașe. Cu toate acestea, a apărut o 

dispută cu privire la cine ar trebui să o facă. 

Locuitorii unui oraș se considerau mai 

importanți decât cei ai celuilalt și invers. 

Locuitorii de pe malul drept erau de părere 

că drumul ducea, în primul rând, la orașul 

lor și, prin urmare, orașul de pe malul 

stâng ar trebui să îl repare, deoarece se 

bazează mai mult pe el. Orașul de pe malul 

stâng se considera a fi scopul oricărei 

călătorii și, prin urmare, repararea podului 

era în interesul celor de pe malul drept. 

Disputa a durat, la fel ca și gaura din pod. 

Și cu cât gaura a rămas mai mult timp, cu 

atât a crescut și mai mult antipatia 

reciprocă dintre micile orașe. 

 

Odată, un bătrân a căzut în gaură și și-a 

rupt piciorul. Locuitorii ambelor orașe au 

început să-l interogheze de urgență pentru 

a afla dacă venea de pe malul drept spre 

stânga sau chiar de pe malul stâng spre cel 

drept, pentru a vedea care oraș ar trebui să 

accepte responsabilitatea pentru accident. 

Cu toate acestea, el nu și-a amintit, 

deoarece era beat în seara respectivă. 

La ceva timp după aceea, trăsura unui 

călător traversa podul când a căzut în 

groapă și a rupt o osie. Deoarece călătorul 

trecea prin ambele orașe, adică nu 

călătorea nici dintr-un oraș în celălalt, nici 

invers, locuitorii ambelor orașe au tratat 

accidentul cu indiferență. Călătorul, 

înfuriat, a coborât din trăsură și a întrebat 

de ce nu fusese reparată gaura și, aflând, a 

declarat: 

 

"Doresc să cumpăr această gaură. Cine este 

proprietarul ei?". 

 
Ambele orașe și-au declarat simultan 
proprietatea asupra găurii. 
 
"Ori voi, ori voi. Partea care deține gaura 
trebuie să dovedească acest lucru". 
"Cum o dovedim?", au spus în cor 
reprezentanții celor două comunități. 
"E simplu. Numai proprietarul găurii are 
dreptul să o repare. Eu o voi cumpăra de la 
cel care o repară. 
 
Localnicii din ambele părți s-au pus pe 
treabă, în timp ce călătorul fuma o țigară și 
vizitiul său schimba osia. Într-o clipită au 
reparat podul, după care au venit să-și ia 
plata pentru gaură. 
 
"Ce gaură?", a întrebat călătorul uimit, "Nu 
văd nicio gaură aici. De mult timp caut o 
gaură pe care să o cumpăr, sunt dispus să 
plătesc o sumă frumușică pentru una; 
totuși, nu aveți nici o gaură de vânzare. Mă 
luați de prost? 
 
Și cu asta s-a urcat în trăsura sa și a plecat.  
Între timp, ambele orașe s-au împăcat.  
Acum, locuitorii orașelor sunt de acord să 
supravegheze podul și, ori de câte ori se 
apropie un călător, fiți siguri că îl opresc și 
îl rup în bătaie. 
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CALUL 
 
"Îl iau pe acela", a spus cumpărătorul în 
engleză, arătând spre un armăsar. 
"El spune că îl ia pe acela", i-am spus eu 
managerului grajdului, în conformitate cu 
rolul meu de interpret. 
 
.Imposibil. Calul acela a fost deja vândut". 
"Cu siguranță că nu", a spus calul în limba 
noastră maternă. 
 
"Ce a spus?", a întrebat cumpărătorul. 
“Nu contează”, a spus managerul. "Uneori 
vorbește prostii". 
 
'Acela sau niciunul', a insistat americanul. 
"Este un cal bun și, în plus, poate vorbi". 
Managerul grajdului m-a luat deoparte. 
"Nu-l pot vinde pe acela, pentru că nu este 
un cal". 
 
"Atunci ce este? 
 
"Doi agenți ai serviciilor de informații 
deghizați în cal. De dinainte de revoluție. 
Ori de câte ori Generalisimul nostru voia să 
facă o plimbare călare, se urca pe el, sau 
mai bine zis, pe ei.  Gărzile lui de corp 
personale”. 
“Ei bine, ce mai caută ei aici?'. 
“Se ascund. Înțelegeți că acum, de când s-a 
terminat revoluția, foștii agenți ai 
serviciilor de informații nu au o viață 
ușoară”. 
Între timp, calul de pantomimă se 
apropiase de noi. 
 
"Nu te mai prosti", i-a spus managerului, 
"aceasta este singura noastră șansă de a 
ajunge în America". 
 
"Calul ăsta vorbește românește?", a 
întrebat americanul, apropiindu-se de 
grupul nostru. 
 
"Nu, doar poloneză. De ce întrebi?" 
“Eu reprezint o organizație care oferă 
ajutor financiar țărilor din Europa de est. 
L-am trimite în România în scopuri de 

reproducere, pentru a îmbunătăți 
populația de acolo”. 
 
“Errrmmm... nu prea cred”, a spus calul și 
a plecat la tropăit. 
 
"Ce a spus?", m-a întrebat americanul. 
"Că se va întoarce imediat", am mințit.  
 
În cele din urmă, aceste chestiuni trebuie 
să le decidem noi, polonezii. 
 
 
 
                  
                  desen : Danel Mroz 
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Etica neuitării (recenzie carte: Laszlo 
Alexandru - Viață șocantă) 

   
       Nu l-am întâlnit niciodată pe Laszlo 

Alexandru. Mă refer la întâlnirile fizice, 

într-un spațiu în care să ne strângem 

mâinile, să ne privim ochi în ochi, să 

discutăm. Și totuși, profesorul clujean face 

parte din categoria oamenilor pe care îmi 

pare că îi cunosc bine, prin intermediul 

cărților sale și a comunicării digitale. L-am 

întâlnit pe Internet cu aproape două 

decenii în urmă, Laszlo Alexandru fiind 

printre acei intelectuali care au înțeles 

devreme, înaintea multora dintre colegi, 

capabilitatile comunicării pe rețea, 

libertatea de exprimare (cu părțile ei 

pozitive și cu cele negative), accesul la 

cititori indiferent de locul geografic în care 

se află, de vârste și de posibilitățile 

economice. A întemeiat în 2003 revista 

internautică "E-Leonardo" și a fost 

redactorul ei timp de aproape un deceniu 

de apariție, până în 2012, realizând 

împreună cu colegii și colaboratorii săi una 

dintre publicațiile care au demonstrat că se 

poate face cultură liberă, de calitate și de 

atitudine, în limba română, pe Internet. 

Blogul său arhiveaza aproape două decenii 

de articole, recenzii, contribuții și 

împărtășiri personale și se îmbogățește și 

se actualizează permanent. Este activ și pe 

rețelele sociale. Toate acestea se adaugă 

unei remarcabile activități didactice, unei 

intense activități științifice și unei 

publicistici susținute, toate concretizate în 

zeci de cărți publicate în ultimele două 

decenii și jumătate. Traducător din limbile 

franceză și italiană, specialist în literatura 

română și în cea italiană, este cel mai 

remarcabil exeget al lui Dante în spațiul 

limbii române și probabil unul dintre 

Dante-iștii cei mai reputați din lume. 

 

  

Volumul 'Viață șocantă. Scrieri despre 

evrei' apărut în acest an prin colaborarea 

editurii clujene Ecou Transilvan și a 

editurii SAGA din Israel reunește scrierile 

și comunicările științifice în care Laszlo 

Alexandru a abordat frontal sau s-a ocupat 

tangențial de probleme legate  

de identitatea evreiască, de locul 

intelectualilor evrei în cultura română, de 

modul în care minoritatea etnică evreiască 

a fost tratată istoric și de felul în care 

personalități ale culturii române s-au 

înrolat în slujba doctrinelor și mișcărilor 

politice extrem-naționaliste și antisemite. 

Multe dintre aceste teme nu sunt noi, dar 

ceea ce este specific abordării lui Laszlo 

Alexandru este consecvența poziției și 

perspectiva etică pe care o considera axa 

principală a atitudinii intelectuale, cea fară 

de care nici aspectele ideologice și nici cele 

estetice nu pot fi susținute. La întrebarea 

firească 'de ce evreii?', autorul răspunde 

succint în prefața cărții: ' ... aceste pagini 

au la temelia lor o nedumerire, o 

discrepanță etică, pe care nu aveam de 

gînd s-o accept tăcut.' (*) 

  

Volumul este împărțit în două secțiuni. 

Partea întâi este intitulată 'Despre evrei'. 

Partea a doua se numește 'Despre 

antisemiți'. Două fețe ale aceleiași monede 

pe care o reprezintă prezența evreilor în 

spațiul românesc și contribuția acestora la 

ceea ce este România ca societate și cultură 

pe de-o parte și prejudecățile antisemite 

transformate în producte jurnalistice și 

culturale dar mai ales în activitate politica 

în perioada interbelică și în atrocitățile din 

timpul Holocaustului  și felul în care 

acestea sunt reflectate în istoriografia și în 

dialogul cultural contemporan din 

România, de cealaltă parte. Textele sunt 
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datate intre 2004 și 2018. Toate 

personalitățile evocate, problemele 

ridicate și polemicile întreținute cu un 

deceniu sau chiar două în urmă rămân 

actuale și au ecou în actualitatea 

românească de astăzi. De altfel, Laszlo 

Alexandru respinge explicit ideea de filtru 

temporal atunci când este vorba despre 

dezvăluirea și dezbaterea anumitor 

categorii de fenomene culturale și istorice:  

  
'Și care ar trebui să fie intervalul 
cronologic optim pentru cercetarea 
adevărului istoric? Iată, de pildă, atunci 
când oamenii mor mitraliați pe străzi (ca 
în decembrie 1989), ni se spune că faptele 
sunt prea apropiate de prezent ca să le 
putem aprecia obiectiv. Atunci când 
oamenii mor spintecați pe străzi, iar apoi 
sînt atârnați în cârlige la abator (ca în 
ianuarie 1941) ni se spune că faptele sînt 
prea îndepărtate ca să le putem aprecia 
obiectiv. Departe - aproape: care e 
perspectiva potrivită pentru a condamna 
crima colectivă în România?' (pag. 244)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Primele două capitole ale cărții sunt 

dedicate unor personalități de origine 

evreiască dintre cele care și-au lăsat 

amprenta în istoria și cultura României. 

Lazăr Șăineanu (menționat pe marginea 

unei monografii semnate de George Voicu) 

a fost un eminent lingvist și folclorist, care 

la sfârșitul secolului 19 a adus contribuții 

esențiale la dezvoltarea acestor discipline 

în tânăra cultură română. Eforturile sale de 

a se integra în sistemele de învățământ și 

academice ale României au fost sortite 

eșecului, cererile sale de dobândire a 

cetățeniei române fiind refuzate din cauza 

opoziției politicienilor și a unor oameni de 

cultură și colegi de breaslă printre care se 

aflau B.P. Hasdeu și Nicolae Iorga. 

Dezamăgit, înfrânt, Șăineanu a plecat în 

Franța, România a pierdut un intelectual 

strălucit, Franța și-a mai adăugat un 

giuvaer la coroana de contribuții ale 

imigrației pariziene. Wilhelm Filderman a 

fost activist evreu, senator în perioada 

interbelică și conducător al comunității 

evreiești în timpul celui de-al doilea război 

mondial. Susținător al principiului că 'o 

națiune reprezintă totalitatea cetățenilor 

care trăiesc într-o anumită țară' 

(chestiune deschisă dezbaterii până 

astăzi și nu numai în România) a adoptat 

și el o linie asimilaționistă, pentru a fi 

contrazis de istorie și pe plan național și 

pe plan personal.  

  
Un alt articol se referă la 'Enciclopedia 

geografică a Holocaustului din Ardealul de 

Nord', lucrare coordonată de istoricul 

evreu american născut la București 

Randoplh Lewis Braham (1922 - 2018), 

apărută în limba maghiară la Cluj și 

Budapesta. Nu stiu dacă această carte a 

apărut și în limba română, dar ea pare una 
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dintre încercările cele mai solide de a 

aborda tragedia evreilor din Nordul 

Ardealului ocupat de Ungaria în perioada 

războiului ca urmare a Dictatului de la 

Viena, din rândul cărora 90% au pierit în 

lagărele naziste.  

  
"Nici pînă astăzi nu există un studiu 
comun, reciproc asumat de specialiștii 
români și maghiari, privitor la trecutul 
Transilvaniei de Nord. Tensiunile 
acumulate o dată cu evoluția istorică sînt 
încă departe de a se fi decantat. Lipsește 
deocamdată o privire globală, neutră, o 
abordare științifică senină. Problema se 
complică suplimentar, atunci cînd în 
discuție intră și situația minorității 
evreiești, intens persecutate, din aceasta 
zonă. Cele două state vecine și-au pasat 
responsabilitatea tragediei, în timpul 
războiului rece. ... (pag. 26) 
 
 Acești primi pasi pe calea reconstituirii 
adevărului istoric vor trebui continuați. A 
venit vremea amplelor conlucrări, în 
direcția cunoașterii corecte a trecutului. 
Cortina trebuie ridicată, chiar dacă ne 
vom îngrozi de ceea ce vom găsi în spatele 
ei.'"(pag.33)  

  
Am citat primul și ultimul paragraf al 

articolului. Între ele, în opt pagini, cititorul 

poate găsi o istorie condensată a 

suferințelor evreilor din Transilvania de 

Nord în timpul Holocaustului. În 

România, primele mărturii în acest sens au 

fost publicate în anii '70 în revista 'Flacăra' 

și apoi adunate în câteva cărți semnate de 

Oliver Lustig (1926 - 2017), el însuși evreu 

clujean la origine și supraviețuitor al 

lagărului de exterminare de la Auschwitz. 

Cât despre speranța exprimată în 

paragraful final, mă întreb ce s-o fi ales din 

ea în cei 12 ani trecuți de la publicarea 

articolului, ținând cont de evoluțiile 

politice de atunci până azi, în special de 

cele de la Budapesta. 

Soarta evreilor din Cluj și din Nordul 
Ardealului este abordată în cu totul alt 
registru în articolul care dă și titlul cărții, 
"Viață șocantă", care se ocupă de cartea lui 
Andrei Klein 'Lea. Povestea familiei mele'. 
Am citit și eu această carte și am scris 
despre ea la apariția primei ediții în 2014. 
Laszlo Alexandru a făcut în articolul său o 
analiză minuțioasă a acestei cărți unice - 
biografie, cronică de familie, mărturie de 
istorie. 
   
"Andrei Klein nu e un scriitor în 
adevăratul înțeles al cuvîntului. Nu e 
preocupat să rotunjească frazele, să le 
împodobească stilistic, să evite 
cacofoniile. Dar înțelege să-și facă datoria 
de martor al destinului stupefiant al 
familiei sale. A primit ca moștenire de la 
mătușa Mariska un pachet de scrisori ... 
Le-a citit conținutul și a rămas adânc 
tulburat. Și-a asumat misiunea de a aduce 
la cunoștință publică cele întâmplate. Nu 
finalitatea artistică i-a stat în intenții, de-
a lungul anilor cît a lucrat la compunerea 
acestei cărți extraordinare. ... Lucrarea 
comentată ridică valul de pe două 
sectoare de existență înfășurate de obicei 
în pudoare: abisul relațiilor de familie și 
visul exilului fericit." (pag.136-137)  

  
Mi s-a părut excepțională și analiza 
volumului al cărui titlu este tradus de 
Laszlo Alexandru în 'Nedestinare' care i-a 
adus în 2002 Premiul Nobel pentru 
literatură scriitorului evreu de limbă 
maghiară Kertesz Imre, premiu care a 
stârnit contradicții și a pus în încurcătură 
clasele politică și culturală din Ungaria. 
Expertul în literatură sesizează aspecte fine 
dar esențiale din textul cărții, în timp ce 
cercetătorul interesat de soarta evreilor 
detectează filoanele de istorie care ies cu 
greu la lumină și sunt contestate și în țara 
vecină.  

  
"Protagonistul are un destin frapant de 
asemănător cu al autorului: deportat la 
vârsta de 14 ani, ca evreu, în lagărul de 
exterminare de la Auschwitz, unde scapă 
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cu viață doar întâmplător, iar apoi în 
lagărele de muncă de la Buchenwald și 
Zeitz, copilăria sa este o necopilărie. 
Lumea întoarsă pe dos avea nevoie, 
pentru a fi exprimată, de această carte 
"întoarsă pe dos", care ne răvășește. Nu 
simpla antifrază reprezintă arma 
stilistică de căpătîi a prozatorului, ci de-a 
dreptul antitextul.'"(pag. 34-35) 

 
  
"Strategia antitextului constituie la 
Kertesz Imre metoda esențială de ocolire a 
patetismului. Tragedia realității e 
"camuflată" de suprafața inversată a 
mesajului, a explicitarii sale. Cititorul 
așteaptă oripilat, cu sufletul la gură, să 
vadă cînd se vor unifica, în sfîrșit, cele 
două niveluri. Tehnica așteptării amânate 
reprezintă una dintre virtuțile artistice 
predilecte ale scriitorului. Ea își găsește 
justificarea în perspectiva naratorială 
"din interior", căci totul e perceput și 
relatat din punctul de vedere al 
protagonistului ingenuu, agresat în 
pragul adolescenței. Eroul romanului, sub 
impactul acestei monstruoase inginerii 
social-politice, e supus unui proces 
contradictoriu: crâncena maturizare și 
evoluție sufletească - devastatoarea 
debilizare și involuție fizică." (pag.36-37)  

  
Mai găsim în aceasta primă parte a cărții 
un extins eseu intitulat 'M. Sebastian și 
evreii' care reconstituie detaliat și exact 
contextul colaborării lui Sebastian la 
'Cuvîntul' lui Nae Ionescu (ziarul care 
apare, cel puțin în prima perioada, ca fiind 
mai pluralist ca idei culturale și politice 
decât mai târziu, ceea ce dă o  
altă perspectivă colaborării tânărului 
intelectual evreu), geneza cărții "De două 
mii de ani" și analiza infamei prefețe a lui 
Nae Ionescu, și mai ales ecourile în epocă 
și pozițiile unor intelectuali evrei ca Isac 
Ludo și A.L. Zissu. S-a scris mult despre 
Mihail Sebastian și despre felul în care s-a 
raportat la ideologiile epocii, despre 
respectul și chiar fascinația pentru Nae 
Ionescu și despre suferințele din timpul 

Holocaustului așa cum sunt reflectate în 
Jurnal. Sinteza lui Laszlo Alexandru mi se 
pare dintre cele mai corecte și mai bine 
argumentate:  

  
"N-a crezut că Nae Ionescu, într-un cinism 
fără margini, se va folosi de această armă 
pentru a izbi, extrem de violent, tocmai în 
protejatul său, precum și în minoritatea 
din care Mihail Sebastian făcea parte. N-
a crezut că magistrul își va răsfiră tezele 
incendiare și orientările fasciste, tocmai 
în prefața volumului care descrie, în 
simplitatea și transparența sa, ipostazele 
și suferințele comunității evreiești din 
România acelor vremuri. Avem, prin 
urmare, o carte construită ca un deal, cu 
doi versanți opuși: ceea ce spune ficțiunea 
realistă - sau realitatea ficțională -, 
răstoarnă prefața antisemită. Inclusiv 
datorită acestei situații deosebite, putem 
înțelege teribilul zăngănit de săbii pe care 
l-a produs și care nici pînă azi nu s-a 
stins.'"(pag. 69-70)  

  
Dintre capitolele care completează prima 
parte a cărții, există despre care aș pune o 
întrebare - cel despre “Cimitirul lui Eco”. 
Am fost intrigat de motivele care l-au 
determinat pe Laszo Alexandru să plaseze 
această analiză a textului și subtextelor 
ultimului roman al lui Umberto Eco - cu 
dilema plasării tribulațiilor eroului în zona 
antisemitismului sau a analizei rădăcinilor 
antisemitismului -, în acea parte a cărții 
care este “despre evrei” și nu în cea “despre 
antisemiți”. 
 
  
A doua secțiune a cărții se deschide cu un 
scurt și excelent text intitulat “Idei care 
ucid”. Scris și publicat în 2006 el mi se pare 
remarcabil cel puțin sub două aspecte. În 
primul rând este vorba despre unul dintre 
puținele ecouri în epocă ale publicării 
raportului Comisiei Internaționale pentru 
Studierea Holocaustului în România, al 
cărei președinte onorific a fost Elie Wiesel. 
În al doilea rând textul include o listă de 
citate infame care demonstrează cât de 



29 
 

profund și de “mainstream” era 
antisemitismul în rândurile clasei politice 
și ale oamenilor de cultură din România 
celei de-a doua jumătăți a secolului 19 și a 
primelor decenii ale secolului 20. Găsim 
aici nume ilustre, de la Ion Brătianu și și 
Mihail Kogălniceanu la Vasile Alecsandri, 
Ioan Slavici sau Nicolae Iorga. Este cel mai 
bun argument care poate fi folosit în orice 
dezbatere în care cineva susține că 
antisemitismul ar fi fost un curent 
marginal în cultura și istoria română. 
Singura mea nedumerire este legată de 
absența numelui lui Mihai Eminescu și a 
unui extras din textele jurnalisticii sale. 
 
  
Cea mai mare parte a acestei secțiuni a 
volumului lui Laszlo Alexandru este 
dedicată reluării unor grupaje de articole 
care reconstituie polemicile autorului cu o 
parte dintre istoricii și publiciștii 
promotori ai negaționismului și 
recuperatori pentru cultura română a unor 
intelectuali care au îmbrățișat doctrinele 
fasciste și legionare. Unii dintre 
'recuperați” făceau parte din elita culturii 
românești, alții sunt considerați minori, 
toți erau uniți de aceeași adeziune la 
naționalismul extremist mai mult sau mai 
puțin mistic și la antisemitism, niciodată 
repudiat complet și lucid de vreunul dintre 
ei.  

  
  "Istoria reprezintă un subiect de 
importanță strategică. Manevrând 
orwellian cercetarea trecutului, cu scopul 
de a stăpîni prezentul ideologizat, 
propaganda comunistă a îngrădit 
cercetarea curajoasă. Chiar trecutul 
fascist al României a rămas într-un con de 
umbră, pentru a fi uneori excavat, 
fragmentar, parțial, în scopuri politizate. 
În anii '70-'80, regimul își umplea 
pușculița vânzând peste hotare, pe valută 
forte, cetățeni din minoritatea germană 
sau evreiască. Ultimul lucru care trebuia 
publicat era faptul că un alt regim 
românesc, situat la cealaltă extremă, cu 
doar câteva decenii mai înainte, 

marginalizase, persecutase, exilase sau 
masacrase o parte a aceleiași minorități 
evreiești. Liniștea apăsătoare care s-a 
așternut asupra incidentelor criminale 
din perioada fascismului a menținut în 
culise numele unor semnificativi scriitori 
români care se puseseră în slujba 
discriminărilor politice. 
 
  
Odată cu redobândirea libertății, după 
decembrie 1989, moștenirea s-a dovedit 
greu gestionabilă. Ce preluăm din trecut? 
Care sunt criteriile noastre de lectură? 
După ce priorități judecăm păcatele 
comise cu vorba și cu fapta? Răspunsurile 
la aceste întrebări n-au mai venit pe o 
singură voce, ci au reflectat orientarea 
politică, ideologică, de simpatie 
personală, de calcul strategic, etc. al 
diverșilor vorbitori. Prăbușirea cenzurii a 
adus polifonia, însă dispariția criteriilor 
limpezi de judecată a provocat cacofonia." 
(pag. 165-166) 
  
 
“După decembrie 1989, direcția 
principala a discursului, în legătură cu 
scriitori ca Octavian Goga, Nae Ionescu, 
Mircea Eliade, Emil Cioran, Mircea 
Vulcănescu, Ion Barbu, Constantin Noica, 
etc. a insistat pe valoarea literar-filosofică 
a operei lor, pe necesitatea elogierii 
acestora, cu scopul consolidării 
patrimoniului românesc. S-au făcut auzite 
puține voci - rapid descurajate -, care 
atrăgeau atenția asupra activității 
politice extremiste a respectivelor 
personalități. Strategia de reducere la 
tăcere a dezbaterilor oneste despre 
scheletele din dulap a fost pe cit de 
insistentă pe atît de repetitivă. De la 
clasicul "nu e momentul", trecându-se 
prin previzibilul "de ce să condamnăm 
extremismul de dreapta, acum, cînd 
trebuie să ne concentrăm pe cel de 
stânga?" ..., mergându-se pină la atacul 
dezlănțuit în grupuri de presiune, 
împotriva cărților incomode, sau refuzul 
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de publicare a acestora, nici o variantă n-
a fost neglijată.” (pag. 213-214)  

  
Două dintre grupajele principale de 

articole din această secțiune sunt dedicate 

contribuțiilor autorului ca participant activ 

în două dintre polemicile de răsunet cu 10-

15 ani în urmă, care nu numai că au 

rezonanțe și în prezent, dar de fapt 

continuă sub alte forme până astăzi. Prima 

este legată de încercarea de reabilitare a lui 

Vintilă Horia inițiată de teleasta Marilena 

Rotaru, încercare la care aderaseră un 

număr de intelectuali, scriitori, și 

personalități mai mult sau mai puțin 

informate despre trecutul acestuia de 

jurnalist militant pentru cauza fascismului 

mussolinian și mai târziu a hitlerismului. 

Scriitorul, exilat după război la Paris, 

încercase să-și facă uitat trecutul și se 

transformase în scriitor de limba franceză, 

câștigând în 1960 singurul Premiu 

Goncourt dobândit vreodată de un scriitor 

născut în România. Cazul fusese complicat, 

paradoxal, tocmai de condamnarea lui 

Vintilă Horia pentru crime de război în 

1946 de către un tribunal controlat de 

comuniști și de manevrele regimului 

comunist care în 1960 au trimis la Paris 

documente care l-au compromis pe 

romancier în ochii opiniei publice. Al 

doilea caz este cel al lui Constantin Noica, 

filosoful care devenise și este până astăzi 

un model pentru scriitorii și publiciștii 

dreptei din România. El a fost declanșat de 

monografia lui Sorin Lavric, “Noica și 

mișcarea legionară”, publicată de Editura 

Humanitas în 2007. Pentru a-l exonera pe 

idolul dreptei românești de trecutul său 

care includea aderararea publica la 

Mișcarea Legionara, funcția de redactor-

șef al ziarului tribună al Mișcării și articole 

pe linia anti-democrației și admirației față 

de fascism, Lavric încerca o spălare de 

păcate idealizată a celei mai extremiste 

forme de activism și terorism politic din 

istoria României moderne.  Surprinzătoare 

sunt luările de poziție mușamalizatoare 

sau favorabile pe față cărții ale unor 

intelectuali și critici cu renume cum sunt 

Vladimir Tismăneanu (!), Dan C. Mihăescu 

și Gheorghe Grigurcu. Adevărul istoric este 

restabilit cu argumente, și periculozitatea 

pozițiilor exprimate în carte și în recenziile 

prietenoase combătută fără menajamente. 

Ar fi interesantă, desigur, și punerea 

poziției autorului monografiei, Sorin 

Lavric, în lumina evoluției sale politice 

ulterioare și a activităților sale publice de 

atunci și până astăzi.  

  

 

Din punct de vedere istoric, dar și din 

perspectiva personală a lui Laszlo 

Alexandru, eroul ultimului capitol al cărții, 

“Paul Goma antisemit” este un caz special. 

Și pentru el și pentru mulți dintre noi, Paul 

Goma a fost”cel mai important reper al 

nostru de curaj și verticalitate din anii 

comunismului”. Cu atât mai mult, deriva 

sa extrem-naționalistă și antisemită, 

demontată și detaliată în articolul publicat 

inițial în 2004, a reprezentat o mare 

deziluzie, aproape un act de trădare care 

ne-a dezorientat. Ultimul capitol al eseului 

său este numit, semnificativ, “Despărțire”. 

Laszlo Alexandru, care întreținuse un 

dialog susținut cu Goma în anii '90 scrie: 

  

“De când am devenit conștient de mine 

însumi, de propriul meu statut social și 

profesional, efortul principal pe care l-am 

depus a fost de a cunoaște cât mai mult 

despre realitatea înconjurătoare, prin 

intermediul cărților. Înainte de a mă 

considera elev, sau student, sau acum, de 

vreo cincisprezece ani profesor, m-aș fi 

putut defini mai precis prin categoria de 
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cititor. Din adâncul întregii mele 

experiențe intelectuale de cititor, vreau să 

declar aici răspicat că n-am mai avut 

până acum prilejul de a cunoaște cărți atît 

de mizerabile precum “Săptămâna Roșie 

28 iunie - 3 iulie 1940” sau “Basarabia și 

Evreii”. 

 Mărturisirea aceasta poate părea cu atît 

mai neașteptată cu cît vine din partea 

celui mai perseverent susținător al 

personalității și literaturii lui Paul Goma 

(prin zecile de comentarii și analize pe 

care i le-am consacrat). Chiar daca mi-ar 

sta în putință, n-aș avea nimic de 

schimbat sau de regretat din trecutul meu. 

 ... Nu-i va surprinde probabil pe cititori 

cînd afirm că și pentru mine Goma a fost 

un mentor (deși nu ne-am întâlnit 

niciodată și întreaga noastră prietenie s-a 

manifestat doar în scris și la telefon.). Am 

golit însă până la fund cupa amărăciunii, 

în aceste luni și săptămâni, după ce am 

constatat "rinocerizarea" scriitorului 

parizian și m-am văzut nevoit să optez 

între afecțiune și rațiune, intre 

recunoștință și conștiință.” (pag. 318 - 

319) Câteva cuvinte despre stilul lui Laszlo 

Alexandru. Din cele câteva citate oferite în 

această recenzie se poate vedea că scrie 

tranșant și fără menajamente. Sunt pasaje 

în articolele sale, mai ales în cele care fac 

parte din discuțiile în contradictoriu în 

care autorul devine de-a dreptul 

pamfletist, în care polemica atinge note 

acerbe. Iată încă un exemplu: 

 

     “Ce-ar mai fi de adăugat? Statul român 

își permite, probabil, după integrarea 

europeană din 2007, luxul de a-l "repune 

în drepturi" (care drepturi? de a i se 

republica în ediții de lux articolele 

naziste?) pe unul dintre cei mai nocivi și 

neobrăzați ideologi ai criminalului secol 

trecut. Viața politică e o imensă broască 

țestoasă, în a cărui viscere pot să încapă, 

că într-o pască vâscoasă, atît concluziile 

Raportului final al Comisiei 

Internaționale pentru Studierea 

Holocaustului, cât și autorii morali, intens 

vociferanți, ai Holocaustului însuși. De 

așteptat ar fi doar ceva mai multă decență 

și mai puțin patetism, din partea numelor 

prestigioase constituite în complice 

grupuri de presiune. A invoca ordinea 

morală pentru a reșapa de la cimitirul 

elefanților pe un cinic propagandist aduce 

o boare sulfuroasă de cinism la pătrat.” 

(pag. 163)  

  
Ajută aceasta cauzelor pe care le 

promovează? Desigur, simpatia celor 

criticați nu și-o raliază, în schimb pozițiile 

sunt clare și lipsite de echivoc. Lucrurilor li 

se spune pe nume. Laszlo Alexandru o face 

întotdeauna în mod documentat și 

argumentat, de altfel o parte dintre 

capitolele cărții sunt însoțite de aparat 

critic cu note și referințe, în text sau la 

finele articolului. 

 

 Cartea este impecabil editată și nu m-am 

mirat să descopăr că partea de corectură a 

fost asumată de autor însuși. Lipsește o 

singura informație: coperta preia o pictura 

a artistului lituanian-israelian-american 

Samuel Bak, născut în 1933, supraviețuitor 

al Holocaustului, numita 'With a Blue 

Thread”. Adaug eu aici aceste date cu 

speranța că vor fi incluse într-o ediție 

viitoare. 

  

Prin curajul și independența sa, și prin 

scrierea clară, argumentată și 

documentată, profesorul Laszlo Alexandru 

este o personalitate aparte și necesară în 

peisajul literar și publicistic românesc. 

Evenimentele din ultimii ani în România și 

în lume demonstrează că problemele 
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dezbătute de articolele sale rămân actuale 

și că multe dintre dezbaterile și polemicile 

la care a contribuit sunt încă deschise. 

Volumul “Viață șocantă. Scrieri despre 

evrei” adaugă operei sale o contribuție 

intelectuală remarcabilă și încă un 

argument tezei care poate fi considerată un 

motto al activității sale: Istoria și estetica 

au valoare doar atunci când au o 

dimensiune etică.  

    
Recenzia a fost publicată inițial pe 
portalul cultural “Filme și cărți” - 
filme-carti.ro.  
  
                                        *** 
  

            Desene: Ilya Zomb (Ucraina) 

  

http://filme-carti.ro/
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Avangarde  -   DOLFI TROST 
     Plăcerea de a pluti 

     Vise  și deliruri 
 
Pe punctul de a pleca, tânăra nu poate 

scăpa de nebunia așteptărilor, agravată de 

un cadou care i se oferă la plecare. Alături 

de ea, în picioare, un bărbat foarte 

scrupulos abia își ascunde interesul pentru 

ea. El probează pantofii pe care o tânără 

frumoasă i-i pasează: fata este 

fermecătoare, visătorul ar fi făcut-o model. 

Expresia "găsirea pantofului potrivit" 

circulă în tăcere pe vocile visătorilor.  

          Împărțită între un impuls pasional 

inconștient și reflecții contrare, tânăra 

femeie se simte acum în pericol de moarte, 

dar în același timp face eforturi imense 

pentru a-l salva pe bărbat de la o moarte 

sigură. Ea se vede din nou, în chinuri, la 

nivelul criptelor. Dorința primitivă, sub 

simboluri indescifrabile, arată o legătură 

rigidă și trecătoare; ea este pe cale să se 

dăruiască bărbatului. În centrul scenei se 

află scoici care reunesc, fără să știe, 

solicitările aluziilor.   

         Tânăra insinuează, printr-o privire 

tulburată, urmată de o mișcare mută a 

buzelor, că înfățișarea firavă a acestui 

bărbat îi lungește fața. Uitarea grăbită a 

acestui moment  

se datorează unei dâre de pulbere vicleană, 

care se răspândește în toate părțile: vechea 

dorință este acum inversată, dar contrastul 

nu apare încă. În prezent, femeia ia în 

considerare tendințele contradictorii. 

Ornamentația peisajului favorizează cuplul 

care urcă scările, iar tânăra femeie, 

înconjurată îndeaproape de câțiva bărbați, 

este prevăzută cu frânghii. Intrarea rivalei, 

urâta din gelozie, se traduce instantaneu 

într-o dorință agresivă. Ferocitatea febrilă 

a construcțiilor este afișată la intrarea în 

sala de bal. 

 

 O stranie indecizie pune stăpânire pe 

grup, mângâierile devin dubioase, tânăra 

frumoasă se joacă cu o baghetă și, fără să 

vrea, o rănește pe tânăra frumoasă   femeie. 

Aceasta din urmă ar dori să se uite atent la 

rana ei, dar își dă seama brusc de nuditatea 

sa completa. Gândul se joacă și adoarme, 

având totuși timp să observe că rana este 

jos. Toată lumea este surprinsă că 

sângerează atât de puțin. Teama de sânge 

crește apoi . Frica de sânge amplifica 

intensitatea culorilor. Scena strălucește în 

jurul firelor de păr. 

        Într-un parc vechi, tânăra femeie, 

acum foarte slabă, în rochie cu buzunare și 

cu un lup pe față, execută gesturile unei 

bărci aeriene. Imaginile ei rotunde, 

păstrate de mult timp de vigoarea 

memoriei, înlocuiesc vechile dansuri. 

Jocurile galante continuă ziua și noaptea, 

cancerul și frumusețea eternă, urmărite cu 

ochiul liber, sunt întărite de căldura 

râurilor și de molozul somptuos. Totul este 

resimțit ca și cum ar fi avut loc în trecut. 

Curiozitatea infantilă a ființelor se exprimă 

în talia lor remarcabil de subțire; ele vor să 

părăsească încăperea, fără a stărui asupra 

ironiei acestei acțiuni, dar într-o clipă 

fustele și jambele se aprind ca un puternic 

foc de artificii. O frumoasă rachetă 

explodează, iar frumoasa tânără leșină. 

Curând, ea suspina, fără să acorde atenție 

la zbenguielile zgomotoase ale celorlalți. 

Nu a mai rămas nimeni.  

        Picioarele conțin acum o substanță 

insuportabilă, care nu poate fi extrasă 

niciodată, este o substanță îndepărtată. În 

direcția dorită, tânăra femeie dă la o parte 

câteva pete întunecate și apoi se izolează în 

nevroză, după ce s-a pierdut acolo. Situația 

pare fără speranță, dar o respirație rece 

taie brusc această tensiune iresponsabilă. 

Gâfâitul general arată că toți sunt 



34 
 

îndrăgostiți și toți își exprimă dorințe 

onirice. Ochii înspăimântați ai femeilor, 

răsucirea torsului lor contribuie la 

profunzimea nepenetrării lor. Fiecare 

mișcare este ascunsă cu grijă, deși tânăra 

zâmbește provocător. Își pune buzele pe 

mâneca bărbatului, ca și cum ar vrea să o 

bea, în timp ce el nu-și dă seama de nimic, 

există un obstacol care îl împiedică să vadă 

înăuntru. Nebunia simțurilor creează 

imaginea unei surori imaginare, cu mănuși 

negre, ceea ce îi conferă un anumit avantaj 

față de ceilalți. Tânăra își schimbă mâinile 

vinovate, meditează asupra sinuciderii în 

timp ce încearcă să-și erotizeze angoasa. 

Cuvintele rostite în această împrejurare 

sunt un instrument introdus în gura ei.  

        Bărbatul își ia locul lângă ea, privind-

o cum coboară rău de tot. Aceasta au loc la 

malul mării. Acum este noapte târziu, 

becurile de gaz pâlpâie într-o lumină 

galbenă ciudată și două ființe enigmatice 

descriu paloarea constantă a plăcerii. 

Pericolul de a fi atacată pe la spate o 

cuprinde pe tânăra fată, brusc indecisă și, 

în plus, obsedată de reprezentări sadice. 

Aflată la răscrucea a două dorințe 

contradictorii, trecutul ei se transformă 

într-un dușman al trecutului. 

  

  Așteptarea începe din nou în fața unei săli 

pline cu ciorapi și găuri pentru urechi. 

Femeia, îmbrăcată în alb, îi întindea buzele 

bărbatului; acestuia îi place atenția ei. S-a 

uitat mai ales la ciorapii lărgiți, de parcă 

abia fuseseră purtați și încă păstrau forma 

piciorului. Ceasurile întrerup feminitatea 

expusă de ceasuri. Se duce o luptă pentru 

eliberarea cercului, dar loviturile nu sunt 

eficiente. Tânăra, acum într-o frumoasă 

rochie de catifea neagră, așteaptă un nou 

început. La înălțimi mari, gândul se 

exprimă în stâncile care urmăresc 

imaginea sexului ca pe propria lor imagine. 

Aplicarea unui magnet la ceafă fetei, care a 

apărut deasupra stâncilor, provoacă o 

schimbare a îmbrăcămintei și mai ales 

accelerarea respirației în imobilitate 

completă. Ochii ei sunt fixați, există doar o 

ușoară tremurătură a buzelor; și mai există 

o ușoară tremurătură în vis. Scrie literele și 

silabele ca și cum ar începe să învețe să 

citească, dar abia poate descifra literele 

majuscule și nu înțelege literele mici. Se 

încearcă apoi baia decisivă, baia electrică: 

bărbatul duce fiecare femeie la vârsta de 

paisprezece ani, iar mișcările, 

comportamentul, râsul ei sunt acum cele 

ale unui copil de acea vârstă. Amintirea 

acelei perioade îi provoacă o criză, 

accentuată de ideea imaginară că luna 

martie este întotdeauna mai umedă pe 

dealuri. Magnetizatorul are unele 

străluciri, dar fierul moale aplicat pe 

coapsa ei reduce așa-numita perioadă de 

delir. Reflexele sexuale sunt exprimate în 

timpul acestor discuții fermecătoare într-o 

superbă abstractizare a vocii. Frumoasa 

tânără este acum o acrobată care coboară 

de pe o schelă complicată pentru a cădea în 

brațele unui bărbat. O învârte, o pune la 

pământ, iar publicul aplaudă. Ea domină 

întreaga situație într-un mod bolnăvicios, 

diversitatea ei luând-o prin surprindere. Pe 

podeaua scenei, obiectele relativ libere 

sunt aranjate în cutii. Bărbatul, femeia și 

fata își mărturisesc reciproc amintiri ideale 

prin răvășelile scenei; tânăra își deschide 

geanta, cu o stropitoare în mână, și se 

simte eroina principală. Douăsprezece 

oglinzi o reflectă, dar ea vrea să se întoarcă. 

Ocluzia gândirii este facilitată în acest 

moment de febra fragilă, de ciocnirile 

timpului. Un tub imens de lipici proaspăt 

se întinde peste abisul fluid. Toți sunt 

imediat eliberați de angoasa lor tristă și de 

obsesiile lor erotice, iar fata găsește 

varianta potrivită de suspine cu ajutorul 
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transpirației ei parfumate. Își ține corpul 

pe spate, cu sexul expus, înconjurată de 

scări, de lemn uscat și sârmă neagră. O 

înțepătură prea puternică o trezește pe 

jumătate, inima îi este în pericol, injecția a 

fost făcută cu o cheie, într-un mod abrupt 

și obscur. Această operație, ajutată de 

narcotice, dă senzația de a putea reveni la 

nivelul ochiului.  

       Un salt prin geam? vitrina? o readuce 

pe frumoasa tânără la o ședință de analiză; 

după ce este prezentată, i se măsoară 

gamba. Simte o plăcere erotică în a se uita 

la picioarele ei și la picioarele altora. 

Tinerețea ei extremă pune stăpânire pe 

trucuri de toamna, pe subterfugii. 

Comportamentul dezordonat, substituirea 

în anumite acte de dragoste, isteria și o 

poftă ingenuă se reflectă în strălucirea 

ochilor ei pe tot parcursul ședinței. Cel 

căruia i se adresează ar putea fi un alt eu. 

Forma ei este de nerecunoscut la prima 

vedere. Proiecția și interjecția sunt 

ascunse, pe rând, în ametist și în beril. Ea 

se oferă acestor dubluri, urmată de un grup 

de fete tinere. Brațul ei drept, care este 

parcă ofilit, este ilustrat în fier. Hipnotizată 

în clipa morții, ea este un luciu de carne și 

oase care își menține cu fermitate 

caracterul. Ea se ridică pentru a merge pe 

un drum sinuos care urcă într-o regiune 

periculoasă, fără să știe care este destinația 

ei: este ca și cum ar revedea o veche 

amintire. Mersul și obiceiurile sunt 

uimitoare și, ultima barieră netedă fiind 

trecută, identificarea redevine forma 

primitivă a iubirii. Buzele ei sunt de 

cărbune.  

        După o serie lungă de spasme, care 

pune în pericol visul, frumoasa fată 

rămâne în prelungire, cu capul aplecat pe 

umeri. Stupoarea halucinatorie este 

urmată de o cădere într-o a doua stare. În 

această stare, care este obișnuită, și-a 

pierdut noțiunea vieții anterioare, în timp 

ce un tremur al corpului în prima jumătate 

a nopții însoțește un fel de somn absolut 

brusc. După un timp variabil, capul ei se 

flexează din nou, de data aceasta pe pieptul 

bărbatului, unde o doare misterul sânilor 

masculini, stupefacția lor. Instalată într-un 

pat mare, găsește o plantă care se poate 

vărsa și se pune la umbra ei. Lângă ea, o 

cutie plină de scrisori și pădurea de 

trandafiri. Zonele, roza vanturilor, elevii o 

înconjoară cu ritualurile lor impure: 

refuzând atracțiile lor, ea cerne cărbunele, 

dar este de fapt camfor. Fulgerul care 

luminează această seară este legat de o 

dispoziție personală: rezultă un puternic 

sentiment de teamă care o determină să 

transforme toate opozițiile în juxtapuneri. 

Îmbrăcate în verde, femeile, într-

o  rezervație de vânătoare , își amestecă 

acum părul cu zăpada. Ele înoată printre 

alți înotători, îndreptându-se spre fundul 

unui golf într-o zi senină; aproape, înoată 

un nevrotic, ușor colțuros și ridat. 

  

          Tânăra, de o frumusețe infinită, 

poartă în mâna stângă trei sau patru sticle 

lungi. Una dintre sticle este crăpată, există 

obscenități sau umezeală peste tot. 

Pădurile sunt noduroase, oxizii se 

estompează. Femeile se tem de așchii și de 

focul care trece prin geam.  

       Pentru tânăra fată, ușa forțată, 

pietrificată în mijlocul mării, simbolizează 

actul de iubire. În gândurile ei se observă 

cele mai crude imagini. Imediat după ce a 

spus acest lucru, situația, care devenise 

înfricoșătoare, este deranjată   de 

deschiderea unei uși. Prin crăpătură, ea 

vede fantome și instrumente ciudate. Își 

pune degetul pe ele, fără să ia în seamă 

ciudățenia decorului. O pană de curent face 

ca cele patru doctrine să se întâlnească și să 

nu mai fie menționate niciodată.  
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      Trupul tinerei se înțepeni într-un nou 

spasm, mai viguros decât cel precedent, și 

de data aceasta clar îndrăgostit. Sânii ei 

expuși sunt mângâiați, înfățișarea ei 

devine mai încrezătoare, deși o căprioară 

mare traversează camera și câinii latră. O 

piesă de îmbrăcăminte îi trezește amintirea 

primei sale rochii de seară și, în același 

timp, ravagiile pe care i le provoacă propria 

sensibilitate excesivă. Acum, ambele femei 

și-au pierdut viziunea existenței lor 

anterioare: s-a produs o alterare profundă 

și durabilă. Privirea este în permanență 

lascivă, cuvintele sunt obscene și dure, 

halucinațiile simultane ale auzului și 

văzului creează spontan o ființă imensă. 

Iluzia celor care se cred clonați se bazează 

pe ideea că orice clone este un cadavru. 

Fiecare dintre ele crede că are două trupuri 

și o durere teribilă le străbate. Ei strigă: 

este ca un cărbune aprins.  

 

         Tânăra femeie și tânăra fată, cu 

rolurile schimbate, se află acum pe 

acoperișuri. Ei trebuie să coboare fără să 

cadă. Fata este așteptată la parter de 

bărbat.  Tânăra ajunge la pământ, iar 

bărbatul îi dă de înțeles că o dorește. Ea i 

se dăruiește lui pe trotuar, dar țârâitul 

ceasului deșteptător întrerupe această 

scenă. Tânăra femeie, încă ascunsă, nu 

vede absolut nimic. Latura sadică a acestui 

moment este exprimată în actul de tăiere a 

unui pește agitat, peștele intră în corpul 

visătorului, omul suspină. Se plimbă 

împreună prin curtea unui castel în ruine, 

dar sunt stânjeniți pe drum de un muzeu al 

simbolurilor și îngrijorați de un miros 

puternic de meteorit. Tanara fata face 

găuri adânci cu bastonul pentru a putea 

trece fără să amețească in teritoriile 

descoperite. Din acel moment, ea simte o 

prietenie tandră și senzuală pentru cealaltă 

femeie; un indiciu al acestei legături, în 

timpul traversării peșterilor, se aprinde 

atenția bărbatului care îndreaptă un spot 

luminos pe brațele lor, în timp ce fețele lor 

capătă o expresie voluptoasă. Este o emoție 

genetică. O bucată de opiu crud și câteva 

flori și frunze de valeriană completează 

acest mediu afrodiziac. Convulsiile toracice 

determină un somn fără mișcare, pupila 

rămâne contractată de la lumină și se aud 

plângeri dulci. Strigătul plângător al 

femeilor se repetă îndelung, determinând 

inversarea limbii în fundul gurii. Ochii 

privesc spre cer, brațele sunt lente. Apoi 

ochii lor se umezesc de lacrimi, ele plâng cu 

capul lipit de pământ. Expresia este una de 

durere. În faza următoare, se produce o 

inversare a corpului și mișcările remarcabil 

de lente sunt ca niște ondulații. În punctul 

culminant, atitudinea este sincer 

pasională, cu mișcări alternative de târâre 

și rotație pe axă. Bărbatul o apucă pe fată și 

o așează lângă el pe o masă de biliard. 

Acompaniamentul muzical și zgomotul din 

fundul puțurilor subliniază intensitatea 

acțiunii. Toți  sparg acum pahare din 

neîndemânare. Apa, semn al atracției 

lunare, și o mână sălbatică sunt mediul de 

formare a pasiunii ciudate pe care și-o 

inspiră unul altuia. Fata se întinde spre 

malul apei și îl aduce înapoi pe bărbat, dar 

acesta este înlocuit de un copac mare care 

crescuse în grădina din fața casei. 

Rădăcina sa exprimă moartea prin 

simbolul universal al plecării. Această 

rădăcină este imediat înlocuită de cercei 

vechi de jad negru. Dungile de pe spatele 

fiecărei femei aduc o înstrăinare a 

personalității și, în același timp, se 

schimbă sentimentul general al corpului. O 

parte din achizițiile automate nu mai intră 

în noul eu, dar unele vestigii ale vechii 

personalități încă îl mai luminează fugitiv.  

           O respirație profundă anunță că 

transferul a avut loc. 
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Glenn Herbert Gould 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1932 -1982) a fost un pianist clasic 

canadian. Unul dintre cei mai cunoscuți și 

mai celebri pianiști ai secolului al XX-lea 

și  renumit ca interpret al lucrărilor pentru 

claviatură ale lui Johann Sebastian Bach. 

Interpretarea lui Gould s-a distins printr-o 

remarcabilă competență tehnică și o 

capacitate de a articula textura 

contrapunctică a muzicii lui Bach. 

 

Gould a respins cea mai mare parte a 

literaturii romantice, în favoarea lui Bach 

și Beethoven în principal, alături de unii 

compozitori romantici târzii și moderniști. 

Deși înregistrările sale au fost dominate de 

Bach și Beethoven, repertoriul lui Gould a 

fost divers, incluzând lucrări de Mozart, 

Haydn și Brahms; compozitori pre-baroc 

precum  William Byrd și Orlando Gibbons; 

și compozitori din secolul XX, inclusiv Paul 

Hindemith, Arnold Schoenberg și Richard 

Strauss. Gould era cunoscut pentru 

excentricitățile sale, de la interpretările 

sale neortodoxe și manierele sale la 

claviatură până la aspecte ale stilului său 

de viață și ale comportamentului său. A 

încetat să mai dea concerte la vârsta de 31 

de ani pentru a se concentra pe înregistrări 

de studio. 

 

Gould a fost, de asemenea, scriitor, om de 

radio, compozitor și dirijor. A fost un 

colaborator prolific al revistelor muzicale, 

în care a discutat despre teoria muzicală și 

și-a expus filozofia muzicală. A cântat la 

televiziune și la radio și a produs trei 

documentare radiofonice de muzică 

concretă, intitulate Trilogia Singurătății, 

despre zone izolate din Canada. Deși Gould 

a fost cunoscut în principal ca pianist, și-a 

încheiat cariera muzicală cu o înregistrare 

a operei Siegfried de Wagner în calitate de 

dirijor. 

  

Interesul lui Gould pentru muzică și 

talentul său de pianist au fost evidente 

foarte devreme. Ambii săi părinți erau 

muzicieni, iar mama sa, în special, a 

încurajat dezvoltarea muzicală a copilului 

Gould. Mama sa, în speranța ca el să 

devină un muzician de succes, l-a expus la 

muzică în timpul sarcinii. Mai târziu, ea 

avea să-l învețe pianul. În copilărie, se pare 

că fredona în loc să plângă și își mișca 

degetele ca și cum ar fi cântat acorduri, 

ceea ce l-a determinat pe medicul său să 

prezică faptul că "va fi fie medic, fie 

pianist". A învățat să citească muzică 

înainte de a putea citi cuvinte și s-a 

observat că, la vârsta de trei ani, avea o 

intonație perfectă. Atunci când i se 

prezenta un pian, s-a observat că tânărul 

Gould lovea note unice și asculta scăderea 

lor lungă, o practică pe care tatăl său Bert a 

observat că era diferită de cea a copiilor 

tipici. Interesul lui Gould pentru pian a fost 

concomitent cu un interes pentru 

compoziție. Își cânta propriile piese mici 

pentru familie, prieteni și, uneori, pentru 

adunări mari - inclusiv, în 1938, o 

interpretare la Biserica Presbiteriană 

Emmanuel (la câteva străzi de casa familiei 

Gould) a uneia dintre compozițiile sale. La 
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vârsta de șase ani, a fost dus pentru prima 

dată să asculte o reprezentație muzicală 

live a unui solist celebru. Acest lucru l-a 

afectat profund. El a descris astfel 

experiența: 

 

A fost Hofmann. A fost, cred, ultimul său 

spectacol la Toronto și a fost o impresie 

uluitoare. Singurul lucru pe care mi-l 

amintesc cu adevărat este că, atunci când 

am fost adus acasă în mașină, eram în 

acea minunată  semi-stare de veghe în 

care auzi tot felul de sunete incredibile 

trecându-ți prin minte. Toate erau sunete 

de orchestră, dar eu le cântam pe toate și, 

dintr-o dată, eram Hofmann. Eram 

fermecat. 

 

La vârsta de 10 ani, a început să frecventeze 

Conservatorul Regal de Muzică din 

Toronto. A studiat teoria muzicală cu Leo 

Smith, orga cu Frederick C. Silvester și 

pianul cu Alberto Guerrero. Cam în aceeași 

perioadă, s-a accidentat la spate în urma 

unei căzături de pe o rampă pentru bărci pe 

malul lacului Simcoe. Acest incident este 

aproape sigur legat de scaunul cu înălțime 

reglabilă pe care tatăl său l-a confecționat 

la scurt timp după aceea. Mama lui Gould 

îl îndemna pe tânărul Gould să stea drept 

la claviatură.  El a folosit acest faimos 

scaun pentru tot restul vieții sale și l-a luat 

cu el aproape peste tot. Scaunul a fost 

proiectat astfel încât Gould să poată sta 

foarte jos la claviatură și îi permitea să 

tragă în jos de taste în loc să le lovească de 

sus, o idee tehnică centrală a profesorului 

său de la Conservator, Alberto Guerrero.  

Gould a dezvoltat o tehnică care i-a permis 

să aleagă un tempo foarte rapid, păstrând 

în același timp "separativitatea" și 

claritatea fiecărei note. Poziția sa extrem 

de joasă la instrument i-a permis un 

control mai efectiv al claviaturii. Gould a 

dat dovadă de o îndemânare tehnică 

considerabilă în interpretarea și 

înregistrarea unui repertoriu vast, 

incluzând lucrări virtuoase și romantice, 

cum ar fi propriul său aranjament al piesei 

La valse de Ravel și transcripțiile lui Liszt 

ale Simfoniilor a V-a și a VI-a de 

Beethoven. Gould a lucrat de la o vârstă 

fragedă cu Guerrero la o tehnică cunoscută 

sub numele de finger-tapping: o metodă de 

antrenare a degetelor pentru a acționa mai 

independent de braț. 

Gould a trecut examenul final al 

Conservatorului la pian la vârsta de 12 ani, 

obținând cele mai mari note dintre toți 

candidații, obținând statutul de pianist 

profesionist la acea vârstă. Un an mai 

târziu, el a trecut examenele scrise de 

teorie, calificându-se pentru o diplomă de 

Asociat al Conservatorului de Muzică din 

Toronto. 

 
 

La Pian 

  

Gould a fost  copil minune și a fost descris 

la maturitate ca un fenomen muzical. El a 

susținut că nu a exersat aproape niciodată 

la pian propriu-zis, preferând să studieze 

repertoriul citind, o altă tehnică pe care a 

învățat-o de la Guerrero. Este posibil să fi 

vorbit ironic despre exersarea sa, deoarece 

există dovezi că, ocazional, a exersat destul 

de mult, uneori folosind propriile sale 

exerciții și tehnici.A declarat că nu 
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înțelegea cerința altor pianiști de a-și întări 

continuu relația cu instrumentul prin 

exersarea mai multor ore pe zi. Gould 

părea capabil să exerseze mental, odată 

pregătindu-se pentru o înregistrare a 

lucrărilor pentru pian ale lui Brahms fără 

să le cânte până cu câteva săptămâni 

înainte de concert. Gould putea cânta din 

memorie un repertoriu vast de muzică 

pentru pian, precum și o gamă largă de 

transcripții orchestrale și de operă . Putea 

"memora la vedere" și odată a provocat un 

prieten să numească orice piesă de muzică 

pe care nu o putea "cânta instantaneu din 

memorie" . 

 

Pianul, spunea Gould, "nu este un 

instrument pentru care să am o mare 

dragoste, dar  am cântat la el toată viața 

mea și este cel mai bun vehicul pe care îl 

am pentru a-mi exprima ideile". În cazul 

lui Bach, Gould a precizat: " Am 

ajustat mecanic unele dintre instrumentele 

la care cânt - și pianul pe care îl folosesc 

pentru toate înregistrările este acum astfel 

ajustat - astfel încât să am o interacțiune 

mai puțin adâncă și mai receptivă decât cea 

standard.  Idee este : tu ești în control și nu 

el; nu el te conduce pe tine, ci tu îl conduci 

pe el. Acesta este secretul pentru a putea 

cânta Bach la pian. Trebuie să ai acea 

iminență a răspunsului, acel control 

asupra definițiilor fine ale lucrurilor". 

 

În adolescență, Gould a fost influențat în 

mod semnificativ de Artur Schnabel, 

înregistrările lui Bach făcute de Rosalyn 

Tureck și de dirijorul Leopold 

Stokowski.  Gould era cunoscut pentru 

faptul că avea o imaginație vie. Ascultătorii 

îi considerau interpretările ca variind de la 

strălucit de creative si pana la excentrice. 

La pian avea o mare claritate și erudiție, în 

special în pasajele contrapunctice, și un 

control extraordinar. Gould credea că 

pianul este "un instrument contrapunctic", 

iar întreaga sa abordare a muzicii era, de 

fapt, centrată pe baroc. O mare parte din 

omofonia care a urmat, el simțea că 

aparține unei perioade mai puțin serioase 

și mai puțin spirituale a artei. 

 

Gould avea o aversiune pronunțată față de 

ceea ce el numea abordări "hedoniste" ale 

repertoriului de pian, ale interpretării și ale 

muzicii în general. Pentru Gould, 

"hedonismul" în acest sens denota o 

teatralitate superficială, lucru la care, în 

opinia sa, Mozart, de exemplu, a devenit 

din ce în ce mai susceptibil mai târziu în 

cariera sa. El a asociat această derivă spre 

hedonism cu apariția unui cult al 

spectacolului și al virtuozității gratuite pe 

platforma concertelor în secolul al XIX-lea 

și ulterior. Instituția concertului public, a 

declarat el, a degenerat în "sportul 

sângeros" cu care a luptat și pe care l-a 

respins în cele din urmă. 

 

Despre artă 

 

Perspectiva lui Gould asupra artei este 

adesea rezumată de acest citat din 1962: 

"Justificarea artei este combustia internă 

pe care o aprinde în inimile oamenilor și  

nu manifestările sale superficiale, 

exteriorizate, publice. Scopul artei nu este 

eliberarea unei ejecții momentane de 

adrenalină, ci este, mai degrabă, 

construirea treptată, pe tot parcursul vieții, 

a unei stări de uimire și seninătate ". 

 

Gould s-a autointitulat în repetate rânduri 

"ultimul puritan", o referire la romanul cu 

același nume din 1935 al filosofului George 

Santayana. Punând în balanță această 

afirmație cu stilul de viață extrem de 

individualist și viziunea artistică a lui 
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Gould, se ajunge la o aparentă contradicție. 

El a fost progresist în multe privințe, 

promulgând compozitorii atonali de la 

începutul secolului XX și anticipând, prin 

implicarea sa profundă în procesul de 

înregistrare, schimbările vaste pe care 

tehnologia le va avea asupra producției și 

distribuției muzicale. Mark Kingwell (1) 

rezumă paradoxul, niciodată rezolvat de 

Gould și nici de biografii săi, în felul 

următor: 

 

A fost progresist și anti-progresist în 

același timp și, de asemenea, a fost în 

același timp atât un critic al Zeitgeist-ului, 

cât și cea mai interesantă expresie a 

acestuia. A fost, de fapt, blocat pe un cap 

de pod al propriei sale gândiri între trecut 

și viitor. Faptul că nu a fost capabil, de 

unul singur, să creeze o punte între ele nu 

este nici surprinzător, nici,    dezamăgitor. 

Ar trebui să vedem acest eșec, mai 

degrabă, ca pe un aspect al geniului său. 

A fost și nu a fost în același timp un om al 

timpului său . 

 

Înregistrări 
  

 Pentru perfectionism, Gould a preferat 

controlul și intimitatea oferite de studioul 

de înregistrări. Nu-i plăcea sala de 

concerte, pe care o compara cu o arenă 

sportivă competitivă. A susținut ultimul 

său spectacol public în 1964, iar după aceea 

și-a dedicat cariera studioului, 

înregistrând albume și mai multe 

documentare radiofonice. A fost atras de 

aspectele tehnice ale înregistrării și a 

considerat că manipularea benzii 

magnetice este o altă fațetă a procesului 

creativ. Deși producătorii din studioul de 

înregistrări al lui Gould au mărturisit că 

"avea nevoie de editare mai puțin decât 

majoritatea interpreților",Gould a folosit 

acest procedeu pentru a-și oferi un control 

artistic total asupra procesului de 

înregistrare. El a povestit despre 

înregistrarea sa a fugii în la minor din 

Cartea I a Clavecinului bine temperat și 

despre cum a fost îmbinată din două 

sesiuni diferite, cu expunerile fugii dintr-

una și episoadele ei din alta. 

 

Gould l-a venerat pe J.S. Bach, afirmând că 

a fost "în primul și ultimul rând un 

arhitect, un constructor de sunet, iar ceea 

ce îl face atât de valoros pentru noi este 

faptul că a fost, fără îndoială, cel mai mare 

arhitect de sunet care a trăit vreodată". A 

înregistrat majoritatea celorlalte lucrări 

pentru claviatură ale lui Bach, inclusiv 

ambele cărți ale Clavecinului bine 

temperat și Partitele, Suitele franceze, 

Suitele englezești, Invențiile și Simfonii, 

concertele pentru claviatură și o serie de 

tocate (care l-au interesat cel mai puțin, 

fiind mai puțin polifonice). Pentru singura 

sa înregistrare la orgă, a înregistrat o parte 

din The Art of Fugue, care a fost lansată 

postum și la pian. 

 

În ceea ce privește Beethoven, Gould a 

preferat perioadele timpurii și târzii ale 

compozitorului. El a înregistrat toate cele 

cinci concerte pentru pian ale lui 

Beethoven, 23 din cele 32 de sonate pentru 

pian, numeroase bagatelles și variațiuni. 

Gould a fost primul pianist care a 

înregistrat toate transcripțiile pentru pian 

ale lui Liszt ale simfoniilor lui Beethoven 

(începând cu Simfonia a V-a, în 1967, cea 

de-a șasea fiind lansată în 1969). 

 

Compozitor  și dirijor 

 

În adolescență, Gould a scris muzică de 

cameră și lucrări pentru pian în stilul celei 

de-a doua școli vieneze. Printre lucrările 
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semnificative se numără un cvartet de 

coarde, pe care l-a terminat când avea 20 

de ani, și cadențele sale la Concertul pentru 

pian nr. 1 de Beethoven. Printre lucrările 

ulterioare se numără Madrigalul Lieberson 

(soprană, alto, tenor, bas și pian), și So You 

Want to Write a Fugue? ( soprano, alto, 

tenor and bass, cu acompaniament de pian 

sau cvartet de coarde). Cvartetul său de 

coarde (op. 1) a fost primit cu reacții mixte: 

Christian Science Monitor și Saturday 

Review au fost destul de laudative, în timp 

ce Montreal Star  mai puțin.  Există puține 

comentarii critice despre compozițiile lui 

Gould din simplul motiv că sunt puține; nu 

a reușit niciodată să depășească Opus 1 și a 

lăsat o serie de lucrări neterminate.  El și-a  

atribuit eșecul de compozitor lipsei unei 

"voci personale". 

 

Spre sfârșitul vieții sale, Gould a început să 

dirijeze. Anterior, dirijase Concertul 

Brandenburgic nr. 5 de Bach și cantata 

Widerstehe doch der Sünde de la 

harpsicord (un pian cu ciocane metalice 

pentru a simula sunetul unui clavecin) și 

Simfonia nr. 2 de Gustav Mahler (secțiunea 

Urlicht) în anii 1960. Ultima sa înregistrare 

în calitate de dirijor a fost cea a Idilei 

Siegfried de Wagner în partitura originală 

de muzică de cameră. Intenționa să-și 

petreacă ultimii ani dirijând, scriind 

despre muzică și compunând. 

_________________ 

(1)  Mark Gerald Kingwell  (născut 1963)  

este un profesor canadian de filozofie și 

președinte asociat la Departamentul de 

filozofie al Universității din Toronto. 

Kingwell este membru al Colegiului Trinity 

Este specializat în teorii ale politicii și 

culturii. 

 

                               Desene: Michael Gorman  
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Pentru  Academia de litere 

Un secol de la Ulysses 

Robert M Kaplan, Universitatea din 

Western Sydney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  La 2 februarie 1922 a avut loc un 

eveniment care avea să schimbe istoria 

literară. Cu coperta în culorile grecești 

albastru și alb, o carte a fost transportată în 

grabă de la tipografie la o gară din Paris, 

pentru a fi ridicată de scriitor cu ocazia 

împlinirii a 40 de ani de viață. Astfel a 

fost  Ulysses dezvăluit lumii. Irlandezul 

James Joyce, extenuat după șapte ani de 

scris la Trieste, Pola, Roma și Zurich 

înainte de a ajunge la Paris, știa că romanul 

său va schimba lumea - și cu siguranță a 

făcut-o. Niciodată nu a existat o carte ca  " 

Ulysses " și probabil că nu va mai exista 

niciodată. Este o combinație de neegalat de 

realism și simbolism, împletite într-un 

mod pe care nimeni nu a reușit să-l 

reproducă vreodată. Simbolismul era un 

curent în ascensiune în literatura 

europeană, iar Joyce admira realismul lui 

Henrik Ibsen (deși îi spunea că este prea 

bătrân pentru a-l învăța ceva). Începutul 

modernismului în secolul XX a fost marcat 

de trei evenimente critice: dansul lui 

Nijinski la Baletul Rus, dezvăluirea de 

către Picasso a tulburătoarei picturi 

 le Demoiselle d'Avignon  și publicarea lui 

Ulysses. 

TS Eliot avea să spună despre  Ulysses: 

"Consider că această carte este cea mai 

importantă expresie pe care a găsit-o epoca 

actuală; este o carte căreia îi suntem cu 

toții datori și de care niciunul dintre noi nu 

poate scăpa." Joyce era hotărât să scrie 

romanul de referință al noului secol. 

 

 Ulysses se bazează pe cartea lui 

Homer,  Odiseea , relatarea epică a celor 18 

ani de rătăcire a eroului din Troia pentru a 

se reuni cu soția sa Penelopa și cu fiul lor 

Telemachus. în timp ce lui Ulise i-au 

trebuit zece ani pentru a ajunge acasă, 

Joyce a comprimat călătoria epică în doar 

18 ore, într-o singură zi din Dublin, a cărei 

dată o cunoaștem acum: 16 iunie 1904, 

prima zi în care a ieșit cu viitoarea sa soție, 

Nora  Barnacle. 

   

   Ideea pentru   Ulysses  este 

adusă  înapoi  la Dublinul modern. După ce 

s-a prăbușit beat pe stradă, Joyce a fost 

ajutat să se ridice și a fost periat de praf "în 

stil samaritean ortodox" de către un domn 

Hunter, un dentist evreu cu reputația de a 

avea o soție infidelă. Inițial, Joyce a vrut să 

fie o poveste în cartea sa  Dubliners, dar a 

retinut-o pentru urmatoarea carte. 

  Luând ca punct de plecare Homer, 

Viața lui Iisus a lui Renan și Hamlet 

(pentru a menționa doar câteva), eroul său 

modern a fost un evreu maghiar 

dezrădăcinat, o figură marginală într-un 

oraș în care antagonismul dintre catolici și 
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protestanți era în toi. Leopold Bloom (tatăl 

său i-a schimbat numele din Virag, care 

înseamnă floare) vindea publicitate în 

ziare. Este încornorat de soția sa și nu au 

mai făcut sex de unsprezece ani de când 

fiul său Rudi a murit la 11 zile după naștere. 

El se teme că Milly, fiica lor de 15 ani, va 

urma calea mamei sale. Ulysses  descrie  o 

zi din viața a trei personaje din Dublin: 

Stephen Dedalus, Leopold Bloom și soția 

sa, Marian zisă  Molly Bloom. Cele două 

personaje masculine se încrucișează în 

timpul zilei, dar nu au nici un contact până 

noaptea, când domnul Bloom îl salvează pe 

Stephen Dedalus, beat, dintr-un bordel și îl 

duce acasă.Stephen refuză oferta de a 

rămâne și iese în noapte, lăsându-l pe 

domnul Bloom să fie interogat de soția sa 

în pat. Asistăm la ultima apariție a lui 

Stephen Dedalus, care pentru prima dată 

este personaj în nuvela Un portret al 

artistului ca om tânăr. 

    În declin, moartea mamei sale l-a 

lăsat în datorii, este înconjurat de 

uzurpatori, nu a cunoscut dragostea și 

trebuie să găsească un tată care să-l 

elibereze... În timpul zilei, Bloom și Dedal 

trăiesc o serie de evenimente banale: o 

înmormântare, o întâlnire cu un ziarist, o 

băutură în baruri, o naștere, o vizită la un 

bordel. La acestea se adaugă zvonul că dl 

Bloom ar avea informații din interior 

despre câștigătorul unei curse de cai (Gold 

Cup), recuperarea cadavrului unui om 

înmormântat, teama lui Stephen că este 

înconjurat de trădători și că nu poate 

rămâne în Turnul Martello, întâlnirea 

voyeuristă a d-lui Bloom cu o tânără pe un 

leagăn, identitatea misterioasă a 

bărbatului în pelerină de ploaie și o sută de 

întâlniri scurte cu personaje minore cu 

care se umplu paginile. Fiecare personaj al 

cărții se bazează pe cineva din viața lui 

Joyce. După o apariție foarte fugitiva 

dimineața, Molly Bloom este absentă până 

la  capitolul final al Penelopei, având scena 

doar pentru ea, în timp ce stă întinsă în pat. 

În timpul zilei, ea este rareori departe de 

gândurile domnului Bloom, iar acesta știe 

prea bine că femeia plănuiește o legătură 

după-amiaza cu Blazes Boylan, ultimul 

dintr-o lungă serie de amanți. 

Pământeană, lascivă, pasională, Molly 

Bloom este Gea-Tellus, Mama Pământului. 

Înconjurată de iubiți și de foști iubiți, ea 

este în cele din urmă cinică față de bărbați. 

Comparându-i pe aceștia cu Leopold 

Bloom, cu amintirile întâlnirilor din trecut 

răscolindu-i gândurile, ea vede în el 

calitățile pe care și le dorește. În reiterațiile 

ei post-coitale de dinaintea somnului, 

domnul Bloom îi ucide pe pretendenții 

Penelopei nu prin violență, ci printr-o 

victorie morală: 

 "atât el cât și el deghizat în altul..." 

Joyce a combinat două stiluri literare, 

simbolismul și naturalismul, folosind 

tehnica fluxului de conștiință într-o 

manieră unică. Cititorul se află atât în 

mâinile detașate ale scriitorului, cât și în 

mintea personajului. Gândurile se 

poticnesc, se răsucesc, alunecă și curg. 

Locuim în mințile lor într-un mod care nu 

a mai fost făcut până acum în literatură. 

Folosirea de către el a "fluxului de 

conștiință" a uimit mulți cititori. Cei cu 

convingeri psihanalitice au văzut în acest 

lucru o replică a asocierii libere la Freud, 

ceea ce l-a înfuriat pe Joyce, spunând că el 

descrie misterul minții conștiente, nu al 

inconștientului. Dublin este un oraș plin de 

personaje - printre care nu în ultimul rând, 

fratele lui Joyce, Simon Dedalus - dar 

suficient de mic pentru a fi ușor de 

gestionat și pentru a dormi la marginea 

Europei, mai degrabă decât umbrit de 

evenimente istorice mărețe. Dacă Dublin 

ar dispărea brusc de pe Pământ, Joyce a 
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declarat că ar putea fi reconstruit 

din Ulysses. 

 

 Nu chiar, dar multe dintre locații au rămas 

și sunt vizitate în Bloomsday, inclusiv pub-

ul lui Barney Kiernan și turnul Sandycove 

Martello. Nimic nu a fost lăsat la voia 

întâmplării în  Ulysses. 

Joyce a scris 12 volume de notițe pentru 

roman. Niciun cuvânt, propoziție sau 

paragraf nu este neintenționat. Nu există 

nici o coincidență: vedem catargele vasului 

la orizont dimineața devreme, vaporul a 

acostat după-amiaza, iar căpitanul se 

întâlnește cu Stephen și cu Bloom, la 

locuința taximetristului, târziu în acea 

noapte. Contrastul cu Proust, ale cărui vagi 

reminiscențe circulă în timp, este 

semnificativ. 

Joyce oferă una dintre marile descrieri 

literare ale durerii. Privind prin afeturile 

turnului Martello, gândurile lui Stephen se 

îndreaptă spre mama sa muribundă care se 

întoarce constant să-l bântuie din 

mormânt, spre  liliata  un bocet de fond: 

 

"Durerea, care nu era încă durerea iubirii, 

îi zbuciuma inima. În tăcere, într-o  vis, ea 

venise la el, cu trupul ei risipit în 

hainele  maro de  înmormântare, care 

emanau un miros de ceară și lemn de 

trandafir, iar respirația ei, aplecată 

asupra lui cu cuvinte secrete și mute, 

aducea un miros slab de cenușă umedă." 

 

Simbolismul este omniprezent, cu multiple 

fațete și derivat cu precizie. Fiecare capitol 

al cărții corespunde cu echivalentul 

homeric, chiar dacă într-o măsură 

variabilă.  Ciclopul  este Cetățeanul ultra-

naționalist bigot, cu un singur ochi în 

fanatismul său, care îl alungă pe domnul 

Bloom din bar aruncând cu biscuiți, în loc 

de pietre.  Episodul Circe   [în care bărbații 

sunt drogați și transformați în vită] are loc 

în Nighttown, zona bordelurilor din 

Dublin. Dar mai este mult, mult mai mult, 

în  Ulysses  decât uimitoarele isprăvi 

literare. Nu sunt doar gândurile și 

sentimentele personajelor, ci și priveliștile, 

mirosurile, sunetele și muzica unui oraș. 

Joyce a combinat o mare perspicacitate 

psihologică cu o acută capacitate de 

observație. Funcțiile corporale sunt 

descrise în detaliu. Stând pe o stâncă pe 

plaja Sandymount, Stephen se scobește în 

nas în timp ce încearcă să descifreze 

versuri de poezie. Domnul Bloom citește 

ziarul pe toaletă și se străduiește să se 

controleze după ce mănâncă un sandviș cu 

brânză cu un pahar de burgundy. 

Scufundat în apa caldă a unei băi turcești, 

el își privește tufișul, "tatăl languros de mii 

de ani". Întinsă în pat, Molly Bloom începe 

să aibă menstruație și este nevoită să 

folosească oala de noapte. Există descrieri 

vii ale actelor sexuale, ceea ce denotă 

hotărârea lui Joyce de a arăta fără rețineri 

fiecare aspect al vieții umane.Joyce, un 

poliglot extraordinar, a scris fiecare capitol 

într-un stil diferit. 

 

 Boii soarelui 

 

 (dl. Bloom asistă la o petrecere a 

studenților mediciniști beți la spitalul de 

bătrâni, în timp ce se naște un copil), 

începe cu o anglo-saxona timpurie, limbă 

care urmează dezvoltarea limbii engleze în 

paralel cu creșterea fătului în 

pântece. Circe scrisă în formă dramatică, 

are un stil visător și halucinant pentru a 

reda întârzierea orei și starea de beție a lui 

Stephen. 

Sirenele , recunoscut ca fiind unul dintre 

cele mai greu de citit capitole, este o 

încercare elaborată de a imita forme 

muzicale cu ajutorul cuvintelor. Există 
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două barmanițe fermecătoare, un acordor 

orb de piane și multe cântece. Dispozitivele 

muzicale elaborate se aseamănă cu o 

uvertură de orchestră: 

" La fiecare unduire lentă și satinată a 

sânului ei [e montajul ei care se mișca] 

trandafirul roșu a crescut încet, s-a 

scufundat trandafirul roșu. Bătăile inimii: 

respirația ei: respirația care este viață. Și 

toate micile ferigi de păr de fecioară. 

"Bronz prin aur a auzit fierul de oțel." 

Penelope  este scrisă în întregime într-un 

flux de conștiință. Pentru a dezvălui 

gândurile lui Molly, Joyce renunță practic 

la punctuație, există doar opt propoziții 

lungi,care se termină cu eterna afirmație: 

Da. 

"L-am rugat cu ochii să mă mai întrebe 

încă o dată da și apoi m-a întrebat dacă 

vreau da să spun da, muntele meu da și 

mai întâi mi-am pus brațele în jurul lui da 

și l-am atras la mine ca să-mi simtă sânii 

toți parfumați, da și inima lui a luat-o 

razna și am spus da o voi face Da." 

 

După ce  Ulysses a fost publicat cu succes 

de critică, Joyce a dobândit faimă, a 

devenit o lumină de frunte în Parisul 

interbelic, dar a cunoscut puțină fericire. 

Nora nu a primit cu plăcere reprezentarea 

ei ca Molly Bloom, plângându-se că este 

grasă și urâtă. Spre disperarea lui Joyce, 

aceasta nu a citit niciodată cartea, fie 

pentru că era prea lungă, fie pentru că 

bănuia (pe bună dreptate) că acolo 

era  descrisă cu exactitate viața lor 

sexuală.Fiica sa Lucia a fost în cele din 

urmă internată din cauza schizofreniei, 

relația cu Nora a devenit tot mai distantă, 

iar sănătatea sa s-a șubrezit. Joyce a 

devotat următorii 17 ani pentru a 

scrie  Finnegans Wake , cartea de vis a 

nopții de atunci, care i-a lăsat pe cititori - 

cei care au reușit să o termine - nedumeriți 

și pe criticii dezamăgiți. Timpul va decide.. 

Ulysses  este un festin literar bogat, care 

poate descuraja începătorul, dar care poate 

fi stăpânit cu puțină perseverență și 

îndrumare în prealabil. Densă, polimorfă, 

pe alocuri înfiorătoare și plină de referințe 

obscure,  Ulysses  rămâne unic, poate 

ultimul roman. Deși este ușor să te lași 

prins în pirotehnica stilistică,este în cele 

din urmă o poveste intens umană de 

semnificație universală. Aproape tot ceea 

ce a scris Joyce ar putea fi considerat o 

capodoperă, și totuși este  Ulysses  pe care 

îl sărbătorim în fiecare Bloomsday. La 2 

februarie, să ne amintim de cea mai mare 

operă literară a secolului al XX-lea, de 

autorul care ne-a dăruit-o și de 

certitudinea că sunt vremuri care schimbă, 

si nu umanitatea. 

 
_____________ 
 
*Robert M Kaplan este psihiatru medico-
legal, scriitor și istoric. 
                             AG traducere si foto  
  
  
   



46 
 

Guercino, Umbrele Barocului 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Giovanni Francesco Barbieri (1591 – 

1666), cunoscut sub numele de Guercino 

(saşiul ) s-a născut în Italia la Cento, un 

orăşel aflat între Bolonia şi Ferrara. 

Autodidact, este primit în ucenicie 

de  pictorul Benedetto Gennari, aparţinând 

şcolii Bolognese. Pe la  1615 este pomenit şi 

lăudat de marele Ludovico Carracci. De la 

acesta  pictorul învaţă tehnica folosirii 

culorilor stridente aplicate în stil Veneţian, 

în plus aprofundează maniera de expunere 

a temelor religioase.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guercino produce două pânze de mari 

dimensiuni: " Elijah hrănit de corbi" şi " 

Samson prizonier la Filistini"  ambele 

pentru cardinalul Serra, trimisul papal la 

Ferrara. Aceste pânze se aseamănă mult cu 

lucrările naturaliste ale lui Caravaggio deşi 

este cert că cei doi nu se cunoşteau. Pictată 

în 1620 în stil prebaroc pânza " Elijah 

hrănit de corbi" este plină de mişcare şi 

excitaţie. Profetul aşezat, este învelit în 

draperii voluminoase, răsucit parcă de 

nişte linii de forţă invizibile. Totul este 

instabil, fluid. Lumina tremură reducând 

claritatea. Umbre adânci înghit detalii, în 

schimb părţile luminate strălucesc 

puternic.  

  

O altă pânză dramatică este "Păstorii 

Arcadiei" (1618). De o compoziţie 

tumultoasă, plină de energie care stă în 

contrast cu pânzele ulterioare , inspirate de 

Guido Reni, care sunt mai optimist tratate 

, cu calm şi claritate. 

Guercino este recomandat papei Gregorius 

XV instalat la Bolonia. Trimis la Roma  

( 1621-1623) artistul devine extrem de 

productiv , se cunosc frescele "Aurora" la 

vila Ludovisi, plafonul din San Crisogno 

(1622) , un portret al papei Grigorius şi " 

Altarul  sfântului Petronilla " executat 

pentru Vatican , considerat a fi capodopera 

sa.  

După moartea lui Gregorius XV, Guercino 

se întoarce acasă la Cento. În 1926 începe 

câteva fresce în Domul Piacenza. Cariera sa 

de după 1629 este bine documentată de 

cartea Libro dei Conti di Casa Barbieri , o 

agendă la zi ţinută de Guercino şi fratele 

său Paolo Antonio Barbieri . Între anii 

1618-1631 un tipograf Giovanni Battista, 

produce 67 de gravuri  după lucrările din 

tinereţe ale lui Guercino, nepomenite în 

Libro dei Conti. 

   În 1642,  ca urmare a decesului lui 

Guido Reni, Guercino îşi mută atelierul la 

Bolonia unde devine pictorul principal al 
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oraşului.  Va produce ( în 1655) altarul 

Sfântul Luca cu Madona şi copilul Isus. 

Familia Corsini comanda pentru 300 

ducaţi " Flagelarea lui Crist" tablou finisat 

în 1657. 

  

        Tabloul "Purificarea Virginei" (1654) 

demonstrează o distanţare substanţială  de 

operele din tinereţe. Tabloul radiază calm 

şi  renunţare. Figurile stau ca nişte blocuri 

paralele cu  planul picturii.  

O lumină delicată umple spaţiul interior, 

umbrele sunt transparente şi nu 

interferează cu obiectele peste care cad. 

Accentul este pus pe demnitate şi claritate.  

 Schimbarea de stil în paleta pictorului se 

petrece la Roma pe la 1620, critică şi 

clienţii îl presau spre o orientare clasică . 

Francesco Scannelli scrie în 1657:  "Adesea 

Guercino a fost criticat de cei care vedeau 

personajele sale înecate într-o umbră 

densă . Unii considerau că pânza este 

neterminată sau că artistul nu a fost 

capabil să redea o fată sau o acţiune mai  

dificilă. Astfel pictorul s-a văzut nevoit să-

şi satisfacă clienţii şi   pretenţiile criticii, 

trecând la o tratare clasică, mai uşoară , 

mai puţin baroca decât ar fi vrut.  

Rapid la mâna Guercino realizează 106 

altare în biserici, şi 144 de picturi majore. 

Mai face multe desene în cerneală, sau cu 

cretă roşie. În plus, desena peisaje, 

caricaturi, şi făcea schiţe pentru plăcerea 

sa personală. Desenele lui Guercino sunt 

celebre pentru stilul lor curgător, rapid şi 

caligrafic combinat cu linii, puncte, striuri 

paralele care dau umbre sau produc forme 

curioase . Guercino a continuat să picteze 

şi să predea arta picturii până la moartea sa 

în 1666.  

                                        ** 
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Când Rembrandt și-a descoperit 
strămoșii evrei 

  
José Boublil  * 

 
 

 
  

 

Raoul Mourgues, poet francez de religie 

catolica și prieten sincer al Israelului, 

evocă în cartea sa viața lui Rembrandt, 

conform manuscrisului încredințat Stelei, 

una dintre soțiile lui Rembrandt, care l-a 

dat unui grup de inițiați ai Cabalei. 

Această "descoperire" importantă explică 

și înlătură orice ambiguitate cu privire la 

relația lui Rembrandt cu comunitatea 

evreiască din Amsterdam și la originea 

câtorva dintre picturile sale despre Tora. 

De asemenea, oferă un răspuns definitiv la 

întrebarea pusă de broșura oferită 

vizitatorilor de către "Muzeul de Istorie și 

Artă Evreiască", care lasă deschisă 

întrebarea pe această temă: "Până de 

curând, literatura de specialitate a avut 

tendința de a "iudaiza" opera lui 

Rembrandt inspirată în multe dintre 

tablourile sale de bărbați evrei și rabini. 

 

Dacă asocierea artistului cu evreii care 

trăiau în Amsterdam a fost confirmată, 

consecințele acestor relații asupra artei 

sale reprezintă o chestiune interesantă și 

controversată. 

Textele pe care le-am reprodus mai jos, 

extrase din cartea "Rembrandt Cabalistul", 

a domnului Raoul Mourgues, răspund pe 

deplin la această întrebare, care nu ar 

trebui să mai fie controversată... 

  

Ce a scris Rembrandt în manuscrisul 

său 

 

"Mă uit la "bătrânul Rembrandt"... Și iată 

că regăsesc în mine trăsăturile iubite ale 

tatălui meu... Cabala explică: "Tatăl și 

mama asigură corpul omului. Mama 

asigură partea neagră a ochilor, carnea, 

pielea. Tatăl oferă partea albă a ochilor, 

oasele, creierul, venele... Venele! Venele... 

Sângele care îmi curge prin vene, vine de la 

tine, tată, tatăl meu, morar al Rinului, fiul 

lui Gerrit, fiul lui Roelof. Și în bietele tale 

vene, părinte, ce sânge curgea? Inima mi se 

oprește. Nu pot să respir... Aer, mă sufoc... 

Aerul revine. Mă simt mai bine. Foarte 

încet, cu blândețe, îmi voi spune din nou, 

secretul vieții mele: "Am sânge evreiesc în 

vene! 

 

"Evreu! Din cea mai sacră, cea mai 

venerabilă rasă din lume. Din neamul regal 

al leilor lui Iuda. Groază și bucurie! Sunt 

un evreu, ca acele ființe murdare care sunt 

fugărite din ghetou în ghetou și scuipate cu 

dezgust. Dar eu sunt evreu ca Moise și Elie, 

ca David și Solomon, ca acele ființe 

inspirate al căror geniu nu a încetat 

niciodată să hrănească gândirea umană și 

a căror glorie va străluci veșnic. 

https://www.coolamnews.com/author/jose-boublil/
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"Părinte, Hermann Gerritszoon**, care a 

fost drama vieții tale, a inimii tale, când te-

ai căsătorit cu Biserica creștină? Când ne-

ai făcut să ne creștem în religia mamei 

noastre, religia reformată a lui Calvin? Ai 

negat rasa ta? Nu mi-ai spus niciodată. Dar 

peste umila ta viață de familie, sar la 

strămoșii mei cei mai îndepărtați, la acei 

regi ai lui Israel a căror glorie mă uimește 

și mă zdrobește în același timp... 

 

 
 

 

Primul meu model 

 

"Poate că n-aș fi descoperit niciodată 

misterul nașterii tatălui meu, dacă eu 

însumi, necircumcis, calvinist, n-aș fi fost 

un pictor din tinerețe. Dar el a fost primul 

meu model, acest tată în carne și oase. Și 

atunci când, la șaptesprezece ani, am vrut, 

pentru distracție și studiu, să reprezint 

pentru prima dată chipul său drag, atunci, 

străduindu-mă să-i trasez contururile, să 

desenez nasul, buzele, urechile, umflătura 

pleoapelor, rotunjimea globuloasă a 

ochilor, am descoperit și recunoscut tipul 

neschimbat și definitiv al celor care 

descind din Avraam Patriarhul. 

"Câte gravuri și portrete ale tatălui meu, în 

care am glorificat numele blestemat, 

numele magnific al lui Israel! 

 

"... În fața tabloului, savantul domn 

Huygens?? nu s-a putut abține să nu 

exclame: "Seamănă cu filozoful"... Evreul 

grec din Alexandria, mi-a explicat el. El a 

încercat să unească Biblia cu Platon. A avut 

o influență profundă asupra gândirii 

creștine timpurii... 

 

"Astfel, la rândul meu, am unit pe pânza 

mea gloria trufașă a strămoșilor tatălui 

meu cu gloria pe care am visat-o pentru 

eternitatea Artei mele. Abia mai târziu, 

când am înțeles mai bine viața, am simțit 

beneficiile originii mele. Mi-am dat seama 

că, dacă nu aș fi avut sânge evreiesc, nu aș 

fi fost atât de teribil de atras de acele ființe 

mizerabile și rușinoase care erau strivite cu 

dispreț. În ghetoul lor sordid, respingător 

de mizerie și duhoare. De înțelepții din 

Israel, cu știința lor milenară, la 

splendorile și întunericul fantasticei 

Cabale... 

 

 

Bețivii viitorului 

 

"Descoperindu-mi rasa în mine, la 

începutul tinereții mele, am suferit la 

început, mi-a fost rușine... sau mai bine zis, 

rușine că sunt un bastard, un evreu pe 

jumătate. 

"... Pentru că sunt unul dintre ei, am încă, 

ca și ei, o teamă și un instinct pentru viitor. 

În cultul trecutului zăbovesc alte popoare. 

Suntem cu toții bețivii viitorului. Prin gura 
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lui Isaia, Domnul a spus: "Nu vă amintiți 

de trecut, nu meditați la vremurile de 

demult. Iată, voi crea lucruri noi, care deja 

înfloresc: nu le observați?". Este adevărat. 

Celelalte națiuni sunt ca viermii care se 

hrănesc doar cu carnea celor morți. 

Israelul este o femeie care este mereu 

însărcinată cu viitorul..." 

 

"...O bântuire constantă care ne face ceea 

ce pe nedrept se numește revoluționari. De 

multe ori, acest cuvânt mi-a fost aruncat în 

față ca o insultă. Ar trebui, totuși, să las 

arta noastră să înghețe în imitația, în copia 

servilă a unui ideal mediteranean 

convențional și învechit? ...Am simțit că 

există o frumusețe mult mai profundă 

decât cea a măsurilor și a dimensiunilor: 

cea a sufletului, chiar dacă este voalată; cea 

a luminii, chiar dacă este întunecată; o 

frumusețe care nu se mai adresează doar 

rațiunii reci, ci care lovește în partea cea 

mai intimă a cărnii noastre...". 

 

Pe drumul spre fericire 

 

"Din această rasă de fulgere sublime, din 

Biblia ei cu paginile ei de flăcări, o dublă 

figură m-a obsedat neîncetat. M-am 

confruntat cu ea de mai multe ori: de la 

începutul vieții mele și din nou în declin. 

Acum, în toamna zilelor mele, mi se pare că 

toată viața mea este închisă între aceste 

două fețe: Saul și David! Cunosc Cartea 

Sfântă din memorie..." 

 

"...Simeon Bar Yochai, la tine m-am gândit 

neîncetat. Dacă am gravat atâția Bătrâni și 

atâția Înțelepți, filosofi și pustnici, pe tine 

te-am gravat întotdeauna. Fără îndoială că 

nu erai foarte bătrân când ai intrat în 

peștera ta. Poate că ai avut vârsta mea de 

azi. Dar înțelepciunea este atât de grea 

pentru om! Cât de grea a fost viața mea, pe 

care am căutat-o, am săpat-o, am căutat-o, 

și care mă apleacă tot mai mult, spre 

rădăcinile pământului. 

"...Toți oamenii mei cu fețe ofilite, dar cu 

frunți maiestuoase, cu ochi de veșnicie, ai 

fost întotdeauna Tu, Marele Evreu 

Bătrân... Tu, Bar Yochai, Lampa Sfântă, a 

cărui inteligență se mișca printre secole și  

stele și numere..." 

"...După treisprezece ani, au ieșit din 

peșteră Simeon și Eleazar. Timp de 

treisprezece ani au vorbit și au cântat cu 

îngerii Domnului, au plâns și au râs 

înaintea feței Domnului. Și se întorc 

printre oameni. Ei vor să îi mustre pe 

oameni: Dumnezeu le poruncește să îi 

iubească. Ei vor să corecteze pământul: 

Dumnezeu le permite să îl ajute. Și 

pământul, ostil și uscat, se acoperă, la 

porunca lor, cu coama de grâu și haina de 

flori tinere..." 

"...Lumea nu este terminată. Fiecare om, în 

fiecare zi, îl ajută pe Dumnezeu să o 

construiască. Pe drumul spre fericire. Prin 

râul suferinței. Acesta este mesajul acestui 

popor, a cărui jumătate din sângele meu 

poartă arsura..." 

 

NOTE 

 

* Despre autor 

Provenit dintr-o familie a burgheziei 

evreiești tunisiene, José Boubli are un 

background atipic. Absolvent al ESSEC, a 

devenit lider în operațiunile de bursa în 

calitate de auditor, co-fondator a peste 

douăzeci de companii, își petrece o mare 

parte din timpul liber găsind și 

colecționând opere de artă. La 62 de ani, a 

publicat prima sa carte. 

 

** Numele tatălui lui Rembrandt 
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*** Christiaan Huygens (1629 -  1695), 

sau Huyghens, a fost un matematician, 

fizician, astronom și inventator olandez, 

considerat unul dintre cei mai mari oameni 

de știință din toate timpurile și o figură 

majoră a revoluției științifice. În fizică, 

Huygens a adus contribuții revoluționare 

în domeniul opticii și al mecanicii, în timp 

ce ca astronom este cunoscut mai ales 

pentru studiile sale asupra inelelor lui 

Saturn și pentru descoperirea lunii Titan. 

În calitate de inventator, a îmbunătățit 

designul telescoapelor și a inventat ceasul 

cu pendul, o descoperire în domeniul 

cronometrării și cel mai precis aparat de 

măsurat timpul, aproape 300 de ani. 

Matematician și fizician excepțional de 

talentat, Huygens a fost primul care a 

idealizat o problemă fizică printr-un set de 

parametri și apoi a analizat-o matematic și 

primul care a matematizat complet o 

explicație mecanicistă a unui fenomen fizic 

neobservabil. Din aceste motive, a fost 

numit primul fizician teoretic și unul 

dintre fondatorii fizicii matematice 

moderne. 

 

Céline Duhamel * 

  
"Viața este un tablou neterminat pe care 

trebuie să îl acceptăm pentru a semna 

definitiv".  

 

Stella vine să-l caute pe Rembrandt în 

ultima seara a vieții sale.  

Bărbatul se împotrivește uitându-se 

înapoi la opera sa: 

 chestionarea vieții, a morții, a cărnii, a 

iubirii, a războaielor și a banilor. 

 

El se freacă cu pământul 

Ea, cu cerul 

 

El este Omul 

Ea este Femeia 

El este artistul 

Ea este muza lui 

În timp ce îi privea pe oameni 

Ea l-a învățat că există îngeri 

 

Numele lui este Rembrandt Van Rijn: un 

râu și un foc 

El o numește Stella: steaua de neatins. 

Dorește să rămână pentru o 

ultimă   pictură 

Ea îl conduce spre eternitate... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 

*  Céline Duhamel este responsabilă de 

adaptarea cărții "Cabalistul Rembrandt" 

(Un manuscris al lui Rembrandt), tradusă 

de Raoûl Mourgues. 

 

 Ea este Stella în "Le manuscrit de 

Rembrandt."  Vocea ei este auzită în  

mod regulat în dublajul filmelor, 

documentarelor, mesajelor de caritate și a 

reclamelor din Franța. 

 

Traducere si imagini: AG 

   

https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/celine-duhamel,0-11425647.html
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Claude Cahun 
 
Claude Cahun, o zicala a sa: "Masculin? 

Feminin? Depinde de situație. Neutru este 

singurul gen care mi se potrivește 

întotdeauna." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf, scriitoare și activistă politic, 

Claude Cahun s-a născut în 1894 la Nantes, 

Franța, într-o familie de intelectuali evrei. 

Inițial, Lucy Renee Mathilde Schwob, a 

adoptat ulterior numele unisex Claude  

 

Cahun. Mama lor a fost internată într-un 

centru psihiatric când aveau doar 4 ani, iar 

ei au fost crescuți de bunica lor.  

 

Întâlnirea cu un tovarăș și 

colaborator artistic de-o viață 

 

La vârsta de 15 ani l-a întâlnit pe Marcel 

Moore (cunoscut anterior sub numele de 

Suzanne Alberte Malherbe) și au devenit 

tovarășe de viață. Colaborarea romantică și 

creativă a durat o viață întreagă. De fapt, 

mama văduvă a lui Moore s-a căsătorit cu 

tatăl divorțat al lui Cahun în 1917, așa că au 

fost surori vitrege, dar și iubite. 

 

 

 

 

Lansarea cărții lui Claude Cahun și 

Marcel Moore 

   

Fotograf necunoscut, Claude Cahun și 

Marcel Moore la lansarea cărții lui Cahun 

Aveux non Avenus, Franța, sursa: Jersey 

Heritage Collection. 

 

 
 

După ce a urmat cursurile Universității 

franceze Sorbona, Cahun s-a stabilit la 

Paris împreună cu Moore. Cahun a început 

să realizeze autoportrete (puse în scenă) la 

doar 18 ani, iar acest lucru a continuat timp 

de mulți ani. Portretele înfățișează pe 

artistă privind direct la privitor, purtând 

costume și machiaj, schimbând și 

amestecând genurile. Cuplul a organizat 

"saloane" literare și artistice în casa lor 

pariziană, iar printre vizitatori s-au 

numărat Andre Breton și Sylvia Beach. 

Man Ray a fost unul dintre cei mai 

cunoscuți colaboratori ai celor doi. Breton 

l-a numit pe Cahun "unul dintre cele mai 

curioase spirite ale timpului nostru".  
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Opera lui Cahun este în mod clar un 

predecesor foarte timpuriu al 

autoportretelor lui Cindy Sherman. Înainte 

de a deveni laureată a premiului Turner, 

Gillian Wearing a descoperit fotografia lui 

Cahun. Folosirea măștilor, a 

personalităților și a identităților fluide a 

fascinat-o pe Wearing, iar în 2017 a 

organizat o expoziție la National Portrait 

Gallery folosind propriile lucrări alături de 

cele ale lui Cahun. 

 

 
 

Claude Cahun, Sunt în formare, nu mă 

săruta 

 

    

 Scriitor și jurnalist 

 

Deși fotografia a fost în mod clar o 

activitate artistică foarte iubită, Claude 

Cahun a fost, de asemenea, scriitoare, 

jurnalistă, eseistă, poet și sculptor. A lucrat 

în teatru și a participat la mai multe 

expoziții suprarealiste la Londra și Paris. 

Poate că cea mai faimoasă lucrare literară 

a lor a fost Disavowels, publicată în 1930. 

Cu toate acestea, Heroines, publicată mai 

devreme, în 1925, are un cadru unic de 

personaje feminine, scoase dintr-un basm, 

amestecate cu femei din zilele noastre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rezistența antinazistă 

 

Atât Cahun, cât și Moore au fost activiste 

din punct de vedere politic. Ca parte a 

Rezistenței, au scris și distribuit literatură 

antinazistă. În 1937, în urma căderii 

Franței și a creșterii antisemitismului, s-au 

mutat pe insula Jersey, situată în largul 

coastei franceze. Revenind la numele lor 

originale, Lucy Schwob și Suzanne 

Malherbe, s-au declarat surori și și-au 

continuat eforturile politice din Jersey. 

 

Cu toate acestea, Jersey a fost invadat de 

Germania în 1940, iar cele două au fost în 

pericol iminent. Distribuția de materiale 

antinaziste a fost cu siguranță politică, iar 

cuplul  era vehement antifascist. Dar, într-

un fel, protestul lor a devenit și o 

aventură   artistică. Aruncau pliante 

mototolite în vehiculele care treceau, le 

ascundeau în cutii de țigări și chiar le 
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strecurau în buzunarele soldaților! Dar 

eforturile lor au fost pedepsite brutal când, 

patru ani mai târziu, în 1944, atât Moore, 

cât și Cahun au fost arestate și condamnate 

la moarte. Au fost închise, casa lor a fost 

confiscată, iar o mare parte din operele lor 

de artă au fost distruse 

 

Eliberare și moarte 

 

Jersey a fost eliberată de Aliați în 1945, iar 

cele doua femei au fost salvate, însă 

sănătatea lui Cahun s-a deteriorat grav în 

închisoare, ambele au murit la scurt timp 

după aceea. Moore devastată s-a mutat 

într-o casă mică din Jersey, trăind singura 

până la sinucidere, în 1972.   Sunt 

îngropate împreună în biserica St Brelade 

din Jersey. 

  

Politica de gen 

 

Dar acesta nu este sfârșitul poveștii. În anii 

1990 a existat o creștere bruscă a 

interesului pentru Cahun și Moore. Acele 

autoportrete uimitoare și atent puse în 

scenă, în care artistele își asumau diferite 

personalități, au dobândit un statut de cult. 

Artiștii care confundau stereotipurile 

binare bărbat/femeie au prins în totalitate 

zeitgeistul politicii de gen. 

 

În 1994, Institutul de Arte Contemporane 

din Londra a organizat o expoziție de 

autoportrete ale lui Cahun. În 2007, David 

Bowie a realizat o expoziție multimedia cu 

lucrările lui Cahun la Festivalul Highline 

din New York. O imagine în special, "I am 

in training, don't kiss me" , a devenit una 

dintre cele mai îndrăgite și copiate imagini 

din iconografia homosexuală a secolului 

XX. În 2018, Dior a lansat o colecție de 

modă inspirată de Cahun. 

Cahun a spus: "Rolul meu a fost să-mi 

întruchipez propria revoltă și să-mi accept, 

la momentul potrivit, destinul, oricare ar fi 

el." 

Cahun a îmbrățișat fluiditatea sexului cu 

zeci de ani înainte ca acest termen să fie 

folosit în mod curent. Dar nici Cahun, nici 

Moore nu și-au dorit celebritatea în sensul 

în care o promovăm acum. Munca lor a  

fost personală și politică, subminând 

conceptele tradiționale de gen, sexualitate 

și frumusețe. 

Este posibil ca ele să nu fi fost deloc 

îngrijorate de modul în care sunt acum 

adorațe de istoricii de artă și de membrii 

comunităților de homosexuali, lesbiene, 

transsexuali, bisexuali, și persoane care 

pun întrebări legate de gen. Arta lor a fost 

arma lor, nu calea lor spre celebritate. În 

acest sens, ele sunt la fel de revoluționare 

azi ca și acum 100 de ani. 

 

Via Cerasela Tofan - traducere AG    
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Jasper Johns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Șaizeci și șase de ani de lucrări de artă 

semnate de Jasper Johns, sunt subiectul 

unei retrospective uriașe  împărțită între 

Muzeul Whitney din New York și Muzeul 

de Artă din Philadelphia, ne face sa ne 

gândim la o singură lucrare care exprimă o 

opinie: "The Critic Sees" (1961), un relief 

sculptat al unor ochelari cu guri bârfitoare 

în loc de lentile. Imaginea sugerează 

exasperarea unui mare artist - cel mai mare 

artist american, (post-Willem de Kooning), 

în ceea ce privește capacitatea de a reseta 

idealurile formale și semiotice pentru 

artiștii care au venit ulterior. Johns a fost 

adesea împovărat de suprainterpretare, în 

ciuda angajamentului său declarat, încă de 

la început, de a se ocupa de "lucruri pe care 

mintea le cunoaște deja", începând cu 

steaguri, ținte, numere și hărți, înainte de 

a trece la motive mai complicate, dar la fel 

de concrete. Virtuozitatea extraordinară a 

lui Johns în ceea ce privește linia,  

textura și culoarea reprezintă o  

ancoră   solidă  pentru oricare dintre 

lucrările sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totul a început în 1955, într-o clădire 

dărăpănată de pe Pearl Street, în partea de 

jos a Manhattanului, pe care Johns o 

împărțea cu iubitul său, Robert 

Rauschenberg. Johns, în vârstă de 25 de 

ani, sosise din Carolina de Sud, unde a 

supraviețuit unui cămin destrămat și a fost 

crescut în mare parte de rude, studiase la 

Universitatea din Carolina de Sud și a făcut 

un stagiu în armată. Având un vis în 1954 

de a picta steagul american, a făcut acest 

lucru, folosind o tehnică neobișnuită la 

acea vreme: tușe de pensulă în ceară 

encaustică pigmentată și rugoasă care 

sensibilizează imaginea impasibilă, astfel 

încât produce o aură sentimentală, deși nu 

este specifică nimănui. Gestul abrupt - 

pictura unui simbol, în esență, de un 

rafinament profund - a pus capăt artei 

moderne. El a torpilat existențialismul 

multor vedete ale expresionismului 

abstract de pe atunci și a anticipat sursele 

demotice ale artei pop și evidența de sine a 

minimalismului. A pus arta în lume și 

invers. 

  

 Din punct de vedere politic, pictura 

steagului american a fost o icoană a 

Războiului Rece, simbolizând atât 

libertatea, cât și constrângerea. Patriotic 

sau antipatriotic?  Conținutul este la 

suprafața artei sale, cerând o descriere 

atentă mai degrabă decât o frământare 
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analitică. Ne ajuta titlul amețitor al acestei 

expoziții, "Minte / Oglindă". Tăceți și 

priviți. De exemplu "False Start" (1959), 

din Philadelphia, o burlescă a 

expresionismului abstract, cu pete 

energice de nuanțe primare în mare parte, 

care poartă nume de culori aplicate care se 

potrivesc sau nu. Un albastru poate fi 

etichetat "albastru", dar la fel și un 

portocaliu. Rezultatul, aproape 

întâmplător de frumos, este un delir de 

semnificații - și este palpitant. Sau 

"Watchman" (1964), o pictură în mare 

parte gri cu sculptura  unui picior și a unui 

șezut turnate în ceară într-un scaun din 

lemn tapițat cu susul în jos. Există un 

sentiment de urgență,  pentru că tabloul 

este complet obscur. Ești atras dintr-o 

privire, solicitat cu o inteligență sporită și 

cuprins de o neliniște fără nume. Blocuri 

arbitrare de roșu, galben și albastru te 

asigură că acesta este un test pictural , dar 

care rezonează fără limite. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faimoasa tăcere a lui Johns cu privire la 

semnificațiile artei sale trebuie să ne 

ghideze. El citează o remarcă a celui mai 

profetic dintre expresioniștii abstracți, 

Barnett Newman - "Istoria picturii 

moderne, ca să o etichetez cu o frază, a fost 

lupta împotriva catalogului" - chiar dacă 

cataloagele o înconjoară. Johns are și 

defecte: uneori, poate fi un pic prețios, deși 

cuceritor, sau înclinat spre complexități 

care îi diluează puterile. În scrierile 

anterioare, m-am plâns de aceste 

slăbiciuni în fața laudelor pioase la adresa 

a tot ceea ce iese din mâna sa. Cred că am 

vrut ca el, așa mare cum este, să fie și mai 

mare. Acum, în mijlocul bogățiilor 

abundente ale artei sale, declar că mă 

predau necondiționat. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stilurile expuse  sunt bine organizate în 

această expoziție de către curatorii Scott 

Rothkopf, din New York, și Carlos 

Basualdo, din Philadelphia, cu contraste și 

ecouri care previn posibilitatea de a ne 

simți copleșiți. Fiecare loc spune o poveste 

completă. În ceea ce privește lucrările 

timpurii, New York primește cele mai 

multe Steaguri și Philadelphia cele mai 

multe Numere. Din nou, privirea decide, ca 

și în cazul picturilor mele preferate din faza 

de mijloc din cariera  lui Johns, variații 

spectaculoase ale abstracției pe câmpuri de 

culoare care prezintă grupuri de semne 

diagonale peste tot - adică hașurări. 

Acestea sunt adesea denumite în mod 

înșelător "încrucișări ", chiar de către 

Johns însuși, dar semnele nu se 

încrucișează niciodată. Fiecare fascicol are 
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o zonă in planului imaginii pentru el însuși, 

pentru ca desenele sale să rămână plate, în 

timp ce sunt supraîncărcate de jocuri de 

atingere și culoare și uneori poetizate cu 

titluri picante: "Cadavrul și oglinda", de 

exemplu, sau "Mirosul". 

 

 
 

Există picturi majore care nu sunt atât de 

interesante, alături de desene și gravuri 

extraordinare care contrazic statutul 

obișnuit al acestor medii ca fiind "minore". 

Excentricitățile curatoriale din 

Philadelphia includ utilizarea unui 

program de calculator pentru a selecta 

gravurile pentru a fi expuse, prin rotație, 

din imensă colecție a muzeului, și un 

element sonor înnebunitor, în acea 

secțiune de gravuri, cu John Cage - o 

influență timpurie formatoare pentru 

Johns, ca și cea a lui Marcel Duchamp, ale 

cărui idei le-a asimilat cu desăvârșire - 

expuse prin intermediul unor poezii nu 

foarte bune pe care le-a scris ca răspuns la 

cuvintele lui Johns.  Johns s-a poticnit 

puțin în anii '80 și la începutul anilor '90, 

repetând metaforele sale cu rezultate din 

ce în ce mai slabe, deși cu tururi de forță 

intermitente, cum ar fi pictura "Racing 

Thoughts" (1983), un omnibus al 

afecțiunilor care include picturile lui Johns 

ale "Giocondei" și o lucrare a lui Newman. 

Instalațiile sanitare dau de înțeles că 

punctul de vedere este din interiorul unei 

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

într-o poetică a morții, cea mai personală 

dintre impersonalități. 

 

Multe dintre ultimele lucrări au inspirații 

surprinzătoare din istoria artei, cum ar fi 

picturile din trapeză, care se inspiră din 

modelul cuverturii de pat din capodopera 

lui Edvard Munch, "Între ceas și pat" 

(1943). Expoziția face aluzie la acest lucru 

și la alte implicări spirituale simbiotice ale 

lui Johns cu norvegianul, în special prin 

câteva monotipuri ale unei cutii de cafea 

Savarin plină de pensule folosite deasupra 

unui braț scheletic. Printre alte incursiuni 

în istoria artei se numără furtul unui pasaj 

interstițial stângaci - o formă informă - din 

scena feroce a crucificării lui Matthias 

Grünewald din Altarul din Isenheim (1512-

1516). 

Nu am ghici niciodată sursa fără să ni se 

spună. Este ca și cum Johns ar invoca cu 

delicatețe furia sfântă. Proliferarea 

craniilor și a scheletelor sale ancorează 

diversele sale capricii cu efect comic: 

subiecții lor sunt morți, așa cum el nu este. 

Johns îl tachinează pe Grim Reaper ( 

Moartea cu cu coasă), punând "fun" în 

"funebru" și trecând pe lângă ironia 

mortală a propriei sale vârste înaintate. 

(Are nouăzeci și unu de ani.) El savurează 

bătăliile pierdute.   

 

Există o melancolie dominantă în arta lui 

Johns? Sigur. Este instrumentală, 

interzicând simpatia. El nu o vinde - cu 

excepții rare precum "Skin with O'Hara 

Poem" (1961), parte a unei serii care îl 

salută pe poetul Frank O'Hara, unul dintre 

cei mai apreciați prieteni ai lui Johns, cu 

cerneală neagră imprimând direct pe 

hartie fața și mâinile poetului. La fel de 

convingătoare mi se par și reprezentările 

unei fotografii a dealerului Leo Castelli, 
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care il descoperă întâmplător pe Johns, în 

1958, în timp ce se afla în vizită la celebrul 

Rauschenberg, si astfel a inițiat o lume 

artistică cu totul nouă. 

Deși Johns este îmbrățișat cu regularitate 

de instituțiile de artă, a suferit perioade de 

neglijare relativă din partea artiștilor 

activi, cred că din cauza intimidării. Când 

ești atras de arta lui, nu poți găsi în mod 

rațional modalități de a ieși de acolo. În cel 

de-al zecelea deceniu de viață, el rămâne, 

cu o modestie dezarmantă, regele filozof al 

artei contemporane - lucrările sunt pur și 

simplu răspunsurile sale la acest sau acel 

tip, aspect sau instanță a realității. Se pot 

percepe efectele sale asupra unor pictori 

magnifici de mai târziu, pictori ai 

subiectivității oculte, printre care 

germanul Gerhard Richter, belgianul Luc 

Tuymans și letonul american Vija Celmins. 

Dar niciunul nu poate rivaliza cu 

originalitatea sa absolută și cu gama sa 

inepuizabilă. Trebuie să te întorci mereu la 

el dacă îți pasă cât de puțin de relevanța 

artei pentru experiența trăită. Prezenta 

expoziție șterge contextele. Este Jasper 

Johns de sus în jos a ceea ce arta poate face 

pentru noi, și de la un perete la altul a 

nevoilor pe care nu le-am fi bănuit fără 

satisfacțiile uimitoare pe care ni le oferă. 
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Viată Șocantă 
 

Coperta cărții – povestea ei 

 

Am căutat pictorul evreu, reprezentativ al 

Holocaustului . Mi-am amintit de Samuel 

Bak și picturile sale obsedante, vibrante, pe 

tema tragediei evreiești. Așa că am ales 

pictura sa inspirată de o fotografie celebră. 

 Samuel Bak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bak s-a născut la Vilna în 1933. 

Când a început cel de-al Doilea Război 

Mondial, Bak a fost trimis împreună cu 

familia sa în ghetoul din Vilna, unde și-a 

expus primele picturi, avea numai 9 ani la 

acea vreme. A emigrat în Israel în 1948 

împreună cu mama sa și a început să 

studieze la Academia de Artă Bezalel. În 

1952, Bak și-a finalizat studiile la École 

nationale supérieure des Beaux-Arts din 

Paris. A început să își dezvolte stilul artistic 

cunoscut - suprarealismul figurativ - când 

a locuit în Italia, între 1959 și 1966. 

Holocaustul este o parte esențială și 

centrală a picturilor sale, în care creează un 

limbaj suprarealist care descrie întâmplări 

fragile și situații onirice și imposibile,   

Timp de zeci de ani, el picta între șase și opt 

ore pe zi. În timpul acestei munci 

neîncetate și-a construit o arhiva de 

imagini care continuă să apară în 

numeroase variante și care au devenit 

simbolurile artei sale, în care   realitatea 

devine o natură moartă înghețată. 

Lucrările sale abordează amintirile 

Holocaustului, dar, de fapt, se situează 

dincolo de documentarea memoriei sau de 

abordarea artei ca un tratament  post-

traumă. 

 

 
 

Ideea copilului de pe copertă pleacă de 

la   o fotografie obsedantă pe care o 

cunoaștem: Un copil arestat, între viață și 

moarte. Înghețată în timp, fața sa solemnă, 

neliniștită și gestul său de predare, 

asemănător cu cel al unui adult, sunt 

nepotrivite cu genunchii săi noduroși, 

șapca supradimensionată și statura sa 

mică. Timpul: Aprilie - mai, 1943. Locul: 

ghetoul din Varșovia. Evrei îngroziți, 

majoritatea femei și copii, sunt scoși din 

ascunzătoarea lor sub amenințarea 

armelor S.S. Aflat în prim-plan, băiatul 

este izolat de familie și de comunitate, într-

o singurătate înfricoșătoare, în momentul 

în care soarta sa este pecetluită, iar 

copilăria sa este brusc  încheiată.  
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Cu mâinile ridicate, ca și cum ar fi un 

criminal sau un revoluționar periculos, el 

este ținta atât a armelor, cât și a aparatului 

fotografic. Este una dintre cele patruzeci și 

nouă de fotografii adunate într-un album 

de Jurgen Stroop, comandantul însărcinat 

cu curățarea ghetoului  Varșovia, imaginea 

având eticheta: "Scoși cu forța din buncăr". 

Această fotografie, ca și altele din colecția 

Yad va shem, îi înfățișează pe evrei ca pe 

niște combatanți, rebeli și trădători, iar 

revolta de la Varșovia ca pe un act de 

război. Albumul, dar de aniversare pentru  

Heinrich Himmler, a fost intitulat: 

"CARTIERUL EVREILOR DIN 

VARȘOVIA NU MAI ESTE". 

Bak prelucrează figura copilului ca un 

simbol al înfrângerii. Este prizonierul 

evreismului său, după cum spun criticii de 

artă este versiunea evreiască a crucificarii 

lui Iisus. 

Adaugand scânduri și sfori care iau forma 

stelei lui David Bak a realizat zeci de 

variante, cu mici modificări minore. Unul 

din ele apare pe coperta unei cărți de mare 

valoare si emoție pentru cititorul de limba 

română : Viață Șocantă. 

 

Mă voi opri aici felicitând autorul din Cluj 

pentru această carte de excepție atât de 

necesară celor care nu uită și care repetă zi 

de zi cuvintele “Never Again”.  AG  

                                   *** 

               Michael Cheval 
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Patru artiști Israelieni 
 
1932-2015 Menashe Kadishman s-a 

născut la Tel Aviv în 1932. S-a înrolat în 

unitatea militară Nahal în 1950 și a fost 

staționat în Kibbutz Maayan Baruch, la 

punctul de trecere a frontierei dintre 

Liban, Siria și Israel. A lucrat ca păstor de 

oi și și-a petrecut cea mai mare parte a 

timpului în aer liber, o temă care se 

regăsește în multe dintre lucrările sale. 

Kadishman a studiat sculptura cu 

sculptorul Moshe Sternshus între 1947-50, 

iar în 1954 a continuat să studieze 

sculptura cu sculptorul Rudy Lehmann. În 

1959 a plecat să studieze arta la Londra, 

unde a pictat și a sculptat. În cele din urmă 

s-a întors în Israel în 1972. În 1978, 

Kadishman a fost ales să reprezinte 

Israelul la Bienala de la Veneția, unde a 

prezentat o turmă de oi pictate, în timp ce 

el însuși era păstorul lor. În anii următori, 

motivul oilor s-a dezvoltat în lucrările sale, 

acestea au început să apară în majoritatea 

lucrărilor sale și chiar au devenit marca sa 

distinctivă. Acest motiv a fost influențat de 

anii în care a lucrat ca cioban și de timpul 

continuu petrecut în aer liber în timpul 

serviciului militar de la începutul anilor 

1950. Apropierea de pământ, de viața și de 

natura israeliană se reflectă în operele de 

artă ale artistului. Narațiunea oii 

reprezintă pentru artist un simbol 

evreiesc-israelian care se leagă atât de 

rădăcinile și localitățile din Țara Israelului, 

cât și de iudaism, prin care motivul oii se 

leagă de Legătura lui Isaac și de Sacrificiu. 

În 1982, a izbucnit Primul Război din 

Liban, iar fiul său a fost înrolat în armată. 

În acest moment, artistul a început să 

picteze și să sculpteze povestea (Akeda) 

Sacrificiului lui Isaac. De asemenea, a 

desenat teme legate de moarte și eroism. 

Într-un fel, Kadishman s-a simțit ca un tată 

care, asemenea lui Avraam, își urcă fiul pe 

un altar pentru un scop mai înalt, în acest 

caz, un ordin de recrutare pentru armata 

israeliană  și serviciul civil în timpul 

războiului. În 1988, Menashe Kadishman a 

început să creeze o nouă temă, nașterea. 

Această temă are diferite variații într-o 

serie de sute de sculpturi și picturi. Tema 

nașterii a evoluat din tema Sacrificiului. 

Nașterea simbolizează dăruirea și luarea 

vieții. Este de înțeles că această temă l-a 

ocupat pe Kadishman de multe ori în arta 

sa. Mama este universală și simbolizează 

toate mamele și toate nașterile. În plus, 

Kadishman se referă la versetul "din păcat 

se nasc fii", în sensul că el leagă nașterea de 

akeda și o numește și pe mama soldatului 

israelian căzut la datorie. Municipalitatea 

din Tel Aviv a comandat sculptura 

"Ascensiune" pentru piața de lângă Teatrul 

Habima din Tel Aviv. Această sculptură a 

devenit un semn distinctiv al mediului și al 

artistului. Această sculptură, ca și alte 

sculpturi ale lui Kadishman, se ocupă de 

rezistența la gravitație. Menashe 

Kadishman și-a tras acest stil sculptural în 

timpul serviciului militar din priveliștile 

rocilor din natură. Sculpturile sale sunt 

realizate de obicei din fier sau oțel, 

materiale care comunică cu mediul 

înconjurător. La începutul carierei sale, 

artistul a sculptat într-o manieră mai mult 

geometrică, cu forme abstracte, dar, de-a 

lungul anilor, s-a îndreptat spre o 

sculptură figurativă mai puțin abstractă. 

Kadishman este unul dintre cei mai 

importanți artiști de pe scena artistică 

israeliană, având și un mare succes 

internațional. A fost selectat ca laureat al 

Premiului Israelului pentru Sculptură în 

1995 și a câștigat premiul întâi în sculptură 

la Bienala de la Paris în 1967. A prezentat 

numeroase expoziții personale și de grup 

în Israel și în întreaga lume. Lucrările sale 
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se regăsesc în unele dintre cele mai 

importante colecții de artă din Israel, în 

muzee și colecții instituționale, precum și 

într-o serie de muzee importante din 

întreaga lume. 

 

 
 

  Yosl Bergner 

 

Yosl Bergner este unul dintre cei mai 

apreciați și mai importanți artiști din 

Israel. Bergner s-a născut Joseph Vladimir 

la Viena și a crescut într-o casă plină de 

cultură și de chestiuni legate de spirit: tatăl 

său a fost un poet care, printre altele, a 

tradus în idiș unele dintre cărțile lui Franz 

Kafka. Mama sa era cântăreață, iar unchiul 

său Moshe, unul dintre cei care l-au 

influențat cel mai mult, era pictor. În 

general, Yosl își amintește de o famile care 

era în permanență preocupată de cultură și 

de chestiuni legate de spirit, fie că era 

vorba de creație, fie de un dialog despre 

aceasta. La vârsta de 17 ani a emigrat în 

Australia împreună cu sora sa, unde a 

studiat la Academia de Arte din Melbourne 

și a continuat să se înconjoare de oameni 

de cultură, în special de unul care i-a 

devenit cel mai apropiat prieten pentru 

decenii întregi: poetul Yosl Birstein. Soția 

lui Yosl Bergner, Audrey, este pictoriță. Iar 

după ce cei doi au emigrat împreună în 

Israel în 1950, casa lor a fost întotdeauna 

un loc de întâlnire pentru intelectualii de 

soi - mai întâi în Safed, iar câțiva ani mai 

târziu pe strada Bilu din centrul Tel 

Avivului. După ce a emigrat în Israel, și-a 

schimbat prenumele în Yosl și a devenit în 

scurt timp unul dintre cei mai activi și mai 

admirați artiști din Israel. Picturile sale au 

documentat diferitele moduri de viață de la 

începuturile Israelului, în principal prin 

motivele exilului biblic al poporului. De-a 

lungul anilor, percepția publică a picturilor 

sale s-a schimbat pe măsură ce acele 

motive exilice au devenit ostentativ o parte 

inseparabilă a vieții israelienilor, iar stilul 

lui Bergner s-a schimbat și el. picturile sale 

au devenit mai luminoase, mai colorate și, 

într-o anumită măsură, mai vesele, deși 

una dintre principalele caracteristici ale 

lucrărilor sale de-a lungul anilor a fost 

fuziunea delicată dintre tristețe și bucurie. 

Pe lângă picturile sale expresive, Yosl 

Bergner era cunoscut și pentru ilustrarea 

de cărți, inclusiv a multor clasici, era 

cunoscut chiar și ca scenograf - în special 

pentru piesele de teatru ale regretatului 

Nissim Aloni [Aloni a scris "The Bride and 

the Butterfly Hunter" (Mireasa și 

vânătorul de fluturi)] după ce a fost 

inspirat de o serie de tablouri celebre 

pictate de Bergner, printre care se numără 

"The Three Girls and the Butterfly" (Cele 

trei fete și fluturele) și "The Butterfly 

Eaters" (Mâncătorii de fluturi). Un alt 

motiv proeminent în opera lui Bergner este 

grătarul de bucătărie, care apare în multe 

tablouri și care a fost mult antropomorfizat 

de artist. Alte ustensile de bucătărie apar, 

de asemenea, în din tablourile lui Yosl 

Bergner. Explicația acestuia este că, în 

copilărie, în lipsa jucăriilor "obișnuite", se 

juca cu ustensile de bucătărie. În multe 

interviuri, Bergner se definește ca fiind 

un  profesionist și nu ca artist, deși nu 

există nicio îndoială că este unul dintre cei 

mai mari pictori din istoria Israelului, 
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dovadă fiind Premiul Israel pentru Artă pe 

care l-a primit în 1980. 

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moshe Castel s-a născut la Ierusalim în 

1909, într-o familie religioasă de imigranți 

din Castilia. La vârsta de 13 ani a fost 

acceptat la Academia de Artă și Design 

Bezalel, unde a studiat timp de trei ani. 

Ulterior, Castel a călătorit în Franța și și-a 

continuat programul de educație la 

Académie Julian, la Académie de la Grande 

Chaumière și la Muzeul Louvre. După ce a 

dobândit cunoștințele tehnice necesare 

pentru pictura în ulei, a organizat prima sa 

expoziție la Paris în mai 1927. Ulterior, 

lucrările lui Castel au fost expuse în 

saloane importante din Paris, apoi în 

cadrul unor expoziții speciale la Londra și 

Varșovia. În 1933 s-a întors în Israel, a 

locuit la Tel Aviv și a prezentat o expoziție 

personală la Technionul din Haifa. Apoi s-

a mutat la Safed, a organizat o expoziție 

personală la Muzeul din Tel Aviv și în 1946 

a primit Premiul Dizengoff pentru pictură 

și sculptură. În 1948, grupul de artiști 

"Ofakim Hadashim" a fost fondat de el 

(împreună cu alții),iar  grupul a îmbrățișat 

bazele artei abstracte europene. Castel 

însuși a adăugat motive orientale la un stil 

expresiv abstract, influențat de ceea ce el a 

numit "arta canaanită", lucrările sale de 

mai târziu includ elemente precum literele 

vechi ale alfabetului ebraic și abordează 

teme naționale și   povești biblice 

combinate cu semne ale scrierii arhaice. 

Identificarea artistică clară a lui Castel 

constă în lucrul cu solul de bazalt, creând 

un stil unic, simbolic și expresiv. Prin 

utilizarea motivelor naționale evreiești, 

picturile sale au devenit mai simbolice 

(Steaua lui David, Luna și Steaua, 

musulmani etc.). Arta lui Castel se inspiră, 

pe de-o parte, de la sursele evreiești, iar pe 

de altă parte se bazează pe o cunoaștere 

aprofundată a culturii mondiale: de la arta 

egipteană, mesopotamiană, canaanită, 

persană, indiană și rusă, până la cele mai 

avangardiste tendințe din arta 

contemporană. Castel a participat la 

diverse expoziții în Israel și în întreaga 

lume, inclusiv la Bienala de la Veneția și la 

Bienala San Paolo din Brazilia, în cadrul 

căreia a fost premiat. Picturile sale murale 

și reliefurile sale pot fi găsite în multe 

locuri din Israel și din întreaga lume 

(birourile El Al din New York, clădirea 

Knesset din Ierusalim, Casa Președintelui 

din Ierusalim, Israel Diamond Exchange 

din Ramat Gan etc.). 
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Baruch Elron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Născut Barbu Teodorescu (1934-2006) 

a fost un pictor israelian  cunoscut mai ales 

pentru stilul său unic, Magic realism, bogat 

în simboluri și alegorii. Baruch Elron a 

studiat pictura la Academia de Arte 

Plastice Nicolae Grigorescu din București. 

Printre profesorii săi s-au numărat marii 

artiști Corneliu Baba, Alexandru 

Ciucurencu, Jean Alexandru Steriadi și 

Josef Molnar. În timpul studenției, Elron a 

făcut mai multe călătorii de studiu la 

Moscova, Praga și Budapesta, unde și-a 

petrecut timpul în muzee, studiind marii 

maeștri. În 1958, i s-a acordat Premiul de 

Excelență la Târgul Internațional de Artă 

de la Rio de Janeiro, Brazilia. Un an mai 

târziu, la Moscova, a primit premiul 

Festivalului Tineretului din Moscova. 

După absolvirea academiei, a început să 

lucreze ca artist grafic, ca ilustrator de cărți 

și în publicitate. În 1960, a primit Premiul 

pentru ilustrație de carte la Târgul de carte 

de la Dresda, în Germania. 

 

Viața în Israel 

 

În 1961, s-a căsătorit cu Lydia Elron și 

împreună cu ambele familii au emigrat în 

Israel, doi ani mai târziu. La plecarea din 

România, oficialii comuniști români l-au 

împiedicat să-și ia propriile tablouri, astfel 

că toate lucrările sale de până atunci au fost 

abandonate în România. Începutul în 

Israel a fost dificil, odată cu nașterea 

primului copil al cuplului și participarea lui 

Elron la cele trei războaie care au urmat. 

După ce a lucrat în publicitate și în 

departamentul de reconstituire a poliției, 

Baruch Elron a decis că nu-și poate dedica 

timpul la altceva în afară de pictură. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilul de artă - Arta lui Elron poate fi 

încadrată în Realismul fantastic cu unele 

influențe suprarealiste. În catalogul uneia 

dintre expozițiile lui Elron de la Muzeul 

Mittlerhein din Koblenz (1982), Germania, 

Helga Zahler a definit arta lui Elron ca fiind 

un "vis pictat". Artistul și-a descris odată 

lucrările ca fiind "suprarealism romantic-

optimist". În cartea "Lumea magică a lui 

Baruch Elron",istoricul de artă Miriam Or 

explică mai departe: "Școala numită 

Realism Fantastic, cu care este identificat 

Elron, a fost creată la Viena după cel de-al 
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Doilea Război Mondial, dar rădăcinile sale 

mai adânci izvorăsc din istoria antică. 

Elron însuși face această legătură între 

abordarea sa și cea a expresiilor enigmatice 

ale unor artiști precum Hieronymus Bosch, 

Bruegel și Durer, Henri Fusei și William 

Blake. Pe de altă parte, Elron leagă 

subiectele lucrărilor sale de expresii bazate 

pe literatură, poezie, teatru, ziceri, 

maxime, fabule și idei filosofice preluate 

din diferite culturi umaniste. Propria sa 

abordare fantastică se bazează și are ecouri 

în arta medievală, în simboliștii secolului al 

XIX-lea, în arta suprarealistă a secolului al 

XX-lea, în realismul fantastic vienez, pe 

lângă arta umanistă și virtuală de la 

sfârșitul secolului al XX-lea și începutul 

secolului al XXI-lea. 

   

Expoziții și premii 

 

În 1966, Baruch Elron a avut prima sa 

expoziție personală la Tel Aviv, urmată 

îndeaproape de multe altele: New York 

(1967), Montreal și Toronto (1969). Între 

anii 1974-1976, a participat la Târgul 

Internațional de Artă de la Düsseldorf și  

Köln, în Germania. În anii următori, a avut 

expoziții personale în aproape toate marile 

orașe din Germania și în muzee precum 

Muzeul de Artă Solingen și Muzeul Gustav 

Lubke. De asemenea, a expus în Franța, 

Austria, Quadrienale di Roma Italia, 

Belgia, Croația, Abidjan, România, Statele 

Unite și, bineînțeles, în Israel. 

 

În 1997, a primit Premiul ACMEOR pentru 

Arte Plastice, iar în 1998 Baruch Elron a 

primit Premiul Jubileului Israelului, 

pentru realizări artistice și culturale. 

 Între 1985-1994, Baruch Elron a fost 

președintele Uniunii Artiștilor din Israel. 

De asemenea, a predat pictura la Muzeul 

de Artă din Herzliya, la Casa Armatei 

(unde a folosit pictura pentru a-i trata 

psihologic pe soldații răniți din Israel) și la 

Universitatea Populară. 
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GHERASIM LUCA sau extinderea 
convulsivă a vorbirii  
                             
                             de Dominique Carlat 
 

            Apollinaire din "L'Enchanteur 

pourrissant" răspunde la apologia pentru 

tăcerea lui Apollonius din Tyana, „Tăcerea 

te face etern”, cu această exclamație a 

vrăjitorului: „Taci, tăcut! De atunci, 

această obiecție pare să fi rămas o literă 

moartă în domeniul poeziei franceze. 

Liniștea, amețeala ei și lirismul paradoxal 

pe care le trezește par să domnească 

pretutindeni. Poate că într-o zi un cititor 

uimit de această curioasă insistență va 

îndrăzni să repare nuanțele acestor cuvinte 

albe, să clasifice figurile retoricii singulare, 

să ordone filiația lor. Pe fondul acestei 

fascinații, opera lui Gherasim Luca, străină 

de simfonia tăcerilor noastre  pare 

disonantă. Acesta este, fără îndoială, 

motivul, dar nu singurul, pentru care 

fervoarea lui Gilles Deleuze și a altor câțiva 

cititori înflăcărați stârnește atât de puține 

reacții. Această poezie oferă într-adevăr 

imaginea unei experiențe poetice care, 

dacă nu eludează această întrebare a 

tăcerii, îi oferă un răspuns departe de 

clișeele contemporane. Tăcerea este 

valabilă aici pentru capacitatea sa de a 

dezorienta, si a 

dezarticula cuvântul; devine, de asemenea, 

unul dintre constituenții esențiali ai 

umorului. La un sondaj efectuat în 1978 de 

Le Soleil Noir, care a abordat întrebarea lui 

Hôlderlin „La ce bun poeții într-o perioadă 

de lipsă?” »,  

A răspuns Gherasim Luca trimițând o 

poezie anterioară, scrisă în 1960, 

Întrebarea:  

(... ) 

 

 

   

Întrebare prostească 

pe care bâlbâitul o pune surdului 

care o pune 

ca pe cheia unei mărturisiri 

pe buzele oarbe 

ale unui  bătrân mut beat și gol 

care scârțâie 

la ce? despre ce? 

și care scârțâie doar 

cârcoteala curtării 

cotcodăceala gâfâită 

 pierzând respirația - și forma - 

la urechea enormă a vacarmului... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    ...Morala acestui  răspuns definește 

singularitatea interogației poetice 

întreprinse în această lucrare. Umorul său 

deosebit, aflat la răscrucea absurdului și a 

comicului, este de natură să destabilizeze 

cititorul obișnuit cu "spiritul de seriozitate" 

de care poezia contemporană refuză atât de 

des să se îndepărteze. Încăpățânarea 

voluptuoasă cu care Luca se adâncește în 

cuvinte este însoțită de recunoașterea 

limitelor impuse acestei cuceriri a 

limbajului. Dar oare tulburarea pe care o 

resimte provine doar din această abatere 

de la regulile "bunelor maniere" poetice? 

Ar trebui să căutăm mai degrabă originea 

sa în punerea în joc a unui disconfort 

interior față de limbaj, în recunoașterea 

limitelor sale, asociate în mod singular cu 
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cele mai mari solicitări care i se adresează. 

Poezia are de-a face cu o infirmitate a 

limbajului; nici măiestrie, nici asceză, este 

o slăbiciune, un mers neîndemânatic,  

"o întrebare stupidă". Recunoașterea 

inadecvării sale și imposibilitatea 

simultană de a găsi un substitut îi impune 

lui Luca un mod de a vorbi incomod.  

El face din acest disconfort propriul său 

teren, nu pentru a-l locui sau pentru a-l 

aranja, ci pentru a-i testa resursele. De aici 

apare nevoia de a inventa această 

"bâlbâială poetică" care multiplică 

piedicile: - à perdre haleine -. Un text 

selectat în Où où ouvrir (1970) poartă titlul 

semnificativ Le Tangage de ma langue; 

Michel Leiris va regăsi acest joc 

paronimic*  în 1985 în Langage Tangage. 

Poemul lui Luca, care are aspectul 

neobișnuit al artei poetice, pune în scenă 

relația dintre dezechilibrul impus 

cuvintelor și experiența unui corp devenit 

străin de el însuși: 

  

La această orgie de cuvinte 

și asceți care ascultă  

demonul meu de sunet acționează  

pe o lume care se neagă pe sine  

se îneacă și se înnoadă 

în fundul gâtului meu (...)  

 

 Astfel, tăcerea încetează să mai exercite o 

seducție intelectuală; departe de a fi 

ridicată la rang de figură a transcendenței 

sau de experiență originală, ea este 

integrată în cuvântul poetic, recunoscută 

ca un material: incomod, sigur, 

incongruent. Dar tocmai această 

incongruență pledează în favoarea sa. 

Poemul " Statuile", publicat în 1958 în nr.1 

al revistei Edda, se deschide cu acest 

aforism: "spre deosebire de mutism, 

tăcerea este extensia convulsivă a 

cuvântului". Iar dacă se prelungește, nu 

este pentru a-i da o profunzime sau un ton 

profetic. Convulsiile despre care vorbim, și 

în care se exprimă apropierea întreținută 

cu suprarealismul, se manifestă în voce, în 

tăieturile impuse de "cabala fonetică". De 

aici acest caracter singular: aceste texte, al 

căror aranjament tipografic constituie o 

preocupare esențială în ochii lui Luca, 

trebuie în același timp citite și rostite. 

Recitalurile care îi punctează opera 

constituie tot atâtea provocări și încercări 

ale acestui risc asumat în discontinuitatea 

controlată a respirației.   

   

Tăcerea, martoră a pauzelor interioare, 

devine forța dinamică care se agață de 

cuvinte, le dilată, le transformă apariția în 

"acte ratate"; iar amplificarea fenomenului 

duce la o formă de dramaturgie a 

poticnelii.  

Îndepărtat de  limbajul  obișnuit, obsedat 

de legăturile de stăpânire și de supunere pe 

care structurile sale comune le 

perpetuează; el pune la îndoială 

automatismele obișnuite. Adunând 

lapsusuri, flori retorice paradoxale, Luca 

dezvăluie valoarea propriu-zis euristică a 

ceea ce condamnă estetica de obicei ca 

"stângăcie". Sensul, care este de obicei un 

proces liniar și orientat, este supus unei 

ezitări constante, întorcându-se mereu 

asupra condițiilor apariției sale. 

  

Întâlnirea cu pictorul Joël Hubaut, cu 

care  colaboreaza din 1987 în "Satyre et 

Satrape", nu este deci întâmplătoare: 

principiul proliferării "epidemice" a 

semnelor plastice pus în aplicare de acesta 

din urmă duce la același nomadism al 

sensului: rarefierea în opera lui Luca, 

supraîncărcarea în cea a lui Hubaut, duc în 

mod paradoxal la același efect. Prin 

multiplicarea relațiilor de contiguitate, 

pictorul interzice orice lectură definitivă și 
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orientată a pânzei. În opera lui Luca, 

tăcerea, prin ruperea liniarității 

cuvântului, introduce un joc: o distanță 

jucăușă, dar și un mic decalaj care perturbă 

funcționarea mașinii și ne obligă în curând 

să îi reconsiderăm întreaga funcționare. 

Limbajul începe să se joace, ca și coca unei 

nave, fără să se poată prevedea dacă aceste 

minime dezechilibre introduse în 

construcția abilă nu-i vor amenința 

stabilitatea, nu vor ruina întregul edificiu: 

prin ricoșeuri succesive, cuvintele se 

deschid spre această tulburare veselă. Ar fi 

însă inutil și de puțin folos să căutăm în 

aceste texte poetice aplicarea unei 

"proceduri". Încercarea se va dovedi la fel 

de iluzorie ca și cea pe care au 

experimentat-o cândva criticii citind opera 

lui Raymond Roussel: "testamentul critic" 

lăsat de Roussel este poate cea mai 

seducătoare capcană a operei sale; 

simplitatea "explicațiilor" sale nu face 

decât să-i dubleze, în mod paradoxal, 

complexitatea. La fel, "regula formală" 

adoptată de Luca, dacă reușim să rezolvăm 

figurile multiple la univocitate, nu este 

niciodată decât un pretext pentru a reînnoi 

acest vertij în fața evadării cuvintelor 

"prinse de magnetul nonsensului". 

Frecvența  jocului de cuvinte, înmulțirea 

dislocărilor intempestive dintre sunet și 

sens oferă ocazii de a reînnoi această 

voluptoasă neliniște. Luca rămâne astfel la 

distanță de formalismul literar; poemul 

Crimele fără inițiale este suficient pentru 

a ilustra neîncrederea pe care o avea față de 

orice gândire și creație sistematică. În 

mijlocul unei enumerări a cărei scandare 

este aceeași care a dat ritm istoriei 

moderne, extragem acest fragment: 

(.../figurism / formalism / funcționarism / 

gargarism /gongorism /  amorism / lirism 

/ masochism / mesmerism / meteorism / 

militarism (...  majoritatea  sunt  sinonime, 

sunete sinonime / homografe/ homoclaști 

/ homofagi / homofili / homofobi / 

homofoni ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoritatea termenilor incriminați au 

acest lucru în comun: desemnează 

apartenența la un grup sau la un sistem, 

sunt marca unei utilizări totalizatoare a 

limbajului: miraje care cultivă identitatea 

și asemănarea sau cadre goale care nu 

stupefiază privirea decât păstrând iluzia 

unui centru. Aventura poetică a cuvintelor 

în opera lui Luca, prin umorul său o 

împiedică să fie didactică, oferă cititorului 

o "învățătură": limba nu poate fi o 

chestiune de apartenență și nici de 

rezumare a experiențelor lumii. Singurul 

lucru pe care îl face este să se deschidă spre 

crestătura discretă și provizorie pe care 

vocile reușesc să i-o facă. Astfel, metafora 

științifică pe care Luca o folosea în 1946 

pentru a descrie instabilitatea 

fundamentală a dorinței, cea a mișcării 

browniene, a încetat să mai fie o simplă 

imagine, în același timp în care dorința s-a 

întrupat în dorința de cuvinte; opera sa 

poetică, privită în unitatea ei, este 
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străbătută de astfel de șocuri pulsatorii, de 

astfel de impulsuri. Imposibilitatea de a se 

agăța de o lectură definitivă, face acest 

material lingvistic să scape de sub 

controlul obișnuit al poeticii, ne interzice 

să reducem aceste texte la stilul (prea 

frecvent de lecturi) care constituie tăcerea 

plină de certitudinea iluzorie de a fi cucerit 

un sens ultim. Chiar de la primul contact 

cu lucrarea, se instituie o formă de 

bâlbâială: cititul este un act de stângăcie, 

de poticnire, de plăcere a bâlbâielii.  

Să recitești opera lui Luca înseamnă să 

împărtășești încântarea eșecului 

cuvintelor și, între disconfort și umor, să 

urmărești interogația: 

 - Cum să ieși (din lectură) fără să ieși?  

 

________________ 

  

 * paronimic = cuvânt  asemănător ca 

sunet, dar deosebit ca sens de alt cuvânt, cu 

care în vorbire poate fi confundat. de ex: 

iminent  și  eminent. 

 

traducere și note: Adrian Grauenfels 

Ghérasim Luca - Paralipomènes  

[Soarele Negru ] 1976 

                                         *** 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Victor Brauner - Diplomă pt. Gherasim 
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Mahmoud Darwish 

 
Poezia și sultanul 
  
 
Nu era altceva decât descrierea unei rafale 
de ploaie 
și batiste de fulgere care au ars secretul 
copacilor ... 
atunci, de ce i-au rezistat? 
   
Când a spus că ceva diferit de astă apă 
aleargă în râu 
iar oamenii de pe mal sunt statui și alte 
lucruri, 
de ce au chinuit-o? 
 
Când le-a spus că pădurea era plină de 
secrete 
iar luna a fost înjunghiată cu un cuțit de 
sculptor 
iar sângele privighetoarei era  abandonat 
pe piatră,  
de ce i-au rezistat? 
De ce au torturat-o? 
 
Când a spus, țara mea este un munte de 
sudoare 
iar pe podul mic un om moare 
iar întunericul arde 
Sultanul s-a supărat 
Sultanul este o creatură imaginară. 
 
El a spus: „Vina este în oglindă 
așa că faceți cântărețul să tacă 
și să fie împărăția mea de la Nil până la 
Eufrat ”. 
și a strigat: „Puneți poezia  în închisoare!” 
 
Camera de tortură, pentru securitatea 
cuiva, 
este de o mie de ori mai bună decât un 
imn sau un ziar. 
    
Du-te și spune-i sultanului 
că vântul nu poate fi rănit de mișcarea 
unei săbii 
că milioane de copaci pot deveni verzi 
în căușul unei singure litere. 
 

Dar sultanul era supărat, iar sultanul este 
peste tot 
pe timbre, în psalmi, 
iar pe frunte are tatuat  un vânător 
 
El a strigat: „ordon"! 
Executați această poezie! ” 
Plutonul de execuție este cea mai bună 
antologie pentru încăpățânați. 
 
Du-te și spune-i sultanului 
că fulgerul nu poate fi închis într-un 
știulete 
cântecele sunt logica soarelui 
și istoria snopilor 
și natura cutremurelor. 
     
Poezii, precum trunchiurile copacilor, pot 
muri într-un singur pământ 
dar încolțesc în fiecare țară 
Soarele albastru a fost o idee 
sultanul a încercat să-l scufunde 
dar a devenit ziua de naștere a unui 
chihlimbar 
 
iar soarele roșu a devenit chihlimbarul 
în care sultanul i-a închis, în zadar 
și deodată focul deveni o revoluție! 
 
Vocile sângelui 
au luat tonul unei furtuni 
iar pietricelele din piață devin 
niște răni deschise 
și am râs, îngrozit de nașterea vântului. 
  
Când sultanul m-a înfruntat 
Am luat cheia dimineții 
și mi-am căutat drumul cu lămpile 
rănilor. 
O, cât de înțelept eram când mi-am dăruit 
inima 
la chemarea furtunii! 
 
Lasă să urle furtuna, 
O da, să urle furtuna! 
 
traducere AG 
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ION VINCENT DANU 
 

     A la  maniere de Stephan Roll 
 
 
 
Sub albul farului părăsit de migrația 

ultimei bărci de pescari a rămas orizontalul 

femeilor, scrijelit de marinari pe punte și 

pe vele, amintiri neastâmpărate de 

vânturile gălbui, prăfoase, care bat dinspre 

sud. Aveau aură toate, sâni fierbinți și 

priviri contemplative, ce împărțeau 

bărbații în sfinți și netoți. Fluieram 

comparativul fustelor scurte, îmi plăceau 

genunchii, bifurcarile în sens giratoriu spre 

coapsele bine cambrate mulate din 

tencuială bizantină. Țurțuri lascivi, 

picurau pe iarna din buze,  o apă toropită 

ca o lacrimă târzie mânjită cu ruj, sunete ce 

se preling prin jgheaburi întortocheate ca 

la Canossa în timpul ciumei, iar ele 

strângeau din dinții mici, mușcând buzele 

de cretă, făcând loc unor infamii imposibil 

de imaginat, ca un incendiu la o casă de 

vicii când clienții fug acoperindu-și obrazul 

cu parapante aurii, în declinul unor scări 

interminabil de afumate, cu șorici atârnați 

la uscat de-a valma, împreună cu sutiene și 

jartiere rătăcite, estompate de căderile 

frunzelor arămii din toamna vieții, când 

cadavrul lui Achile plutește firesc printre 

întâmplările zilei, luând cu el miresmele și 

jucăriile copilăriei, coada pisicilor 

stenografiate în lumina oarbă a cazanelor 

unde se petrec iubiri luate din nuvele 

amânate, ca un retro-adio-cadrilat-ecou, 

când nu îți aduci aminte nici numele 

iubitei, nici ce portret ar dori sa 

aleagă  ea din castelul opulent care îl 

desenezi cu negrul de țigară pe tricoul 

neșifonat a unei beții încheiată pe muchia 

de balcon, într-un echilbru precar, 

sub  ținta  de aer și dincolo vidul, în spate 

lista incompletă a eșecurilor tale, 

chilimbarul foetal al unei scene de teatru, 

ieftină, neregizabilă , e doar o simplă 

cădere liberă, până la țipătul gong, o 

tresărire la seaca izbire de trotuarul tocit pe 

care au mărșăluit soldați și cai, dricuri și 

boieri în automobile lustruite art deco, 

clienți ai bordelului veșnic, din care ai sărit 

elberat ca o pasăre mare încurcată în aripi 

și gheare, sigur că sunt cu tine spui, pe 

când ți se acoperă ochii cu pene, cineva va 

avea grije de pui, apoi pui obrazul să se 

strivească de caldarâmul sterp, ca un sac de 

nuci, zvârlit de pe puntea bărcii ce își 

manevrează cu greu plutirea, cu un icnet 

greu, paralitic.   

 

AG   

 

 

Desen: DANU  
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Constantin Brâncuși (1876–1957)   

la Moma 

 

 

Observăm în ultimii ani o efervescență 

legată de opera marelui Constantin 

Brâncuși, un interes internațional, pentru 

cel numit cel mai revoluționar sculptor al 

secolului XX.  

Europa dar și Statele Unite se întrec în a-l 

expune , iar presa și critica scotocesc toate 

cotloanele biografiei sale care recunoaștem 

este departe de a fi una banală. Fără a fi un 

aventurier spiritual , sau un don Quichote 

cu daltă și ciocan, Brâncuși produce o 

sculptură atât de diferită de tot ce se 

cunoștea încât obiectele trimise  pentru o 

expoziție n toamna anului 1926, la Galeria 

Brummer, (una dintre galeriile renumite 

din New York),  20 de opere au ajuns în 

vamă, însă nu toate au trecut de controlul 

vameşilor, care au fost șocați de forma 

lucrărilor. Aceştia au considerat că una 

dintre lucrări, „Pasăre în spaţiu“ nu poate 

fi încadrată în domeniul artei, aşa că au 

taxat-o cu 40% din valoarea ei de vânzare. 

Astfel, Brâncuşi a fost obligată să plătească 

240 de dolari ca să reintre în posesia 

sculpturilor sale.  

  Indignat, Brâncuşi a trimis o 

scrisoare:  „Funcţionarii vamali fac eroare 

de a crede că toate Păsările pe care le-am 

expus sunt la fel toate şi doar titlul diferă. 

Pentru a sfârşi cu această eroare ar trebui 

să le expunem public pe toate, iar abia 

atunci îşi vor da seama ce greşeală fac. Vor 

realiza atunci că acestea sunt rodul muncii 

mele legitime şi că scopul meu nu a fost 

acela de a produce articole de serie pentru 

a face profit”.  Din Franța, sculptorul 

Brâncuşi a contestat în instanţa decizia 

luată de vamă, acţionând împotriva statul 

american. Brâncuşi nu s-a prezentat la 

proces dar i-a însărcinat pe Edward 

Steichen, fotograful care-i cumpărase 

„Pasărea în spaţiu“, avoatul Maurice 

Speiser, un iubitor de artă care acceptase 

cazul fără a pretinde vreun onorariu, si 

Charles Lane, un alt avocat cunoscut să îl 

reprezinte. Iată o scrisoare adresată de 

Brâncuși consulului american în 

chestiunea vămii: 

 „Am avut pentru prima dată ideea acestei 

forme din bronz în 1910, iar de atunci am 

reflectat pe marginea ei, şi am studiat-o 

îndelung. Am conceput-o ca o creaţie în 

bronz, şi am făcut un model în ipsos. L-am 

dat apoi la turnat, împreună cu formula 

pentru aliajul de bronz şi alte indicaţii 

necesare. Când am primit forma turnată, a 

trebuit să astup găurile de aer şi miezul, să 

corectez defectele de turnare şi să şlefuiesc 

bronzul cu pila şi cu un şmirghel foarte fin. 

Toate acestea le-am făcut singur, manual; 

finisajul artistic presupune foarte mult 

timp şi este similar cu a lua totul de la 

început. Nu am permis nimănui să facă 

finisajul, deoarece acest bronz era propria 

mea creaţie specială şi nimeni în afară de 

mine nu ar fi putut să-l facă suficient de 

bine încât să mă mulţumească”. 

   Muzeul de artă modernă al orașului NY - 

Moma,  a organizat o mare retrospectivă în 

anul 2019 ca un  ecou al primei sale apariții 

în Statele Unite, la  Armory Show din anul 

1913, alături de Duchamp, Matisse, 

Picasso.  Un critic de la Vanity Fair  a 

comentat că sculpturile expuse erau 

„deranjante, atât de tulburătoare, încât au 

modificat complet atitudinea multor  New 

Yorkezii spre o întreagă ramură a 

artei".   Într-adevăr, formele simple și 

înșelătoare ale lui Brâncuși nu semănau cu 

nimic altceva, cunoscut în lumea artei 

clasice. În loc să modeleze lutul ca și colegii 

săi, Brâncuși și-a sculptat opera direct din 
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lemn sau piatră sau a turnat-o în bronz. În 

același timp, a respins realismul, preferând 

ca sculpturile sale să evoce , sau să sugereze 

mai degrabă decât să semene cu subiectul 

vizat. Brâncuși a realizat și 

soclurile  multora din dintre sculpturile 

sale, ele însele fiind construcții complexe 

care au devenit parte a sculpturii. Muta 

adesea lucrări de la un soclu la  altul sau le 

așeza direct pe podeaua studioului său, 

astfel încât ele să trăiască în lumea reală 

alături de obiecte obișnuite și printre 

oameni. 

 

 Născut în România rurală, Brâncuși s-a 

mutat la Paris în 1904, unde și-a înființat 

studioul și s-a cufundat rapid în cercurile 

de artă avangardiste. În orașul său adoptiv, 

a îmbrățișat un spirit experimental 

modern, inclusiv un interes pentru 

mașinăriile moderne dar și cultura 

populară. Alături de prietenul său Man 

Ray, a realizat filme care i-au capturat viața 

în studio - lucrând cu materialele și muzele 

sale, dând viață operelor de artă prin 

mișcare și recombinare și dezvăluind 

sursele sale de inspirație, cum ar fi 

animalele în joc, lumina în natură și 

dansul. Cu toate acestea, până la moartea 

sa, s-a prezentat cu mândrie ca un străin - 

cultivându-și imaginea de țăran, cu barbă 

lungă, cămașă lungă de lucru și sandale. 

Contrastele afectau și creația sa artistică, 

care depindea atât de tehnicile antice, cât 

și de tehnologiile contemporane. 

Catalogul expoziției  subliniază  că  11 

sculpturi de Brâncuși  ( din proprietățile 

muzeului MoMA)  vor fi prezentate 

împreună pentru prima dată, alături de 

desene, fotografii și filme. O selecție de 

materiale arhivistice nemaivăzute aruncă 

lumină asupra relațiilor sale cu prieteni, 

colecționari și patroni, inclusiv muzeul 

Moma. Ceea ce se conturează este un 

portret al unui artist a cărui abordare 

inventivă și plină de risc a schimbat cursul 

artelor care au urmat. Și ca să nu rămânem 

nedumeriți cu soarta procesului Brâncuși 

contra vămilor UȘA , iată finalul afacerii:  

 

În toamna anului 1928, judecătorul Byron 

Waite a făcut public verdictul: „Obiectul 

luat acum în discuţie este frumos şi 

simetric în formele sale şi, chiar dacă pot 

există unele dificultăţi în asocierea sa cu o 

pasăre, nu este mai puţin plăcut de privit şi 

de apreciat din punct de vedere 

ornamental, iar acum că avem dovezile că 

este produsul original al unui sculptor 

profesionist şi că, de fapt, este o sculptură 

şi o operă de artă în conformitate cu 

declaraţiile persoanelor mai sus 

menţionate, susţinem protestul şi decidem 

că are dreptul la intrarea în ţară fără a se 

supune taxelor vamale”. 

 

 AG, cu multumire dnei Lydia Elron 

pentru catalogul expoziției. 
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AGENT CULTURAL: O discuție cu 

Yehuda Atlas 

 

Yehuda Atlas (născut 12 februarie 1937) 

este un scriitor, traducător și jurnalist 

israelian, câștigător al premiului Lifetime 

Achievement Award pentru literatură 

pentru copii de la Centrul israelian pentru 

inovație în educație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ani a gândit Yehuda Atlas, a vorbit cu 

oameni, bărbați și femei care au fost 

cândva copii în pericol.  Timp de  ani a 

auzit și notat povești despre bătaie, 

ignorare, distanța , torturi ba chiar adulter, 

droguri, și crime. Rezultatul cercetărilor 

lui Atlas este o carte cu 170 de poezii 

numită "Copiii nimănui", scrise după 

rețeta lui Atlas: foarte sensibile, accesibile, 

precum în cartea sa celebră "Copilul acesta 

sunt eu, și cele care au urmat pe aceeași 

tema. Amestecul de poezie scrisă în acest 

stil ne impresionează și asta fără să 

pomenim poemul inspirat de relația dintre 

Galia Oz și tatăl ei, Amos. 

Coby Meidan: Voi citi 4 rânduri ca să 

clarificăm tema discuției. 

Când tata o bate pe mama 

și casa se umple de plâns și țipete 

mă bag între ei 

ca să capăt eu bătaia, în locul ei. 

 

Iată o lume emoțională descrisă în 4 

rânduri, așa cum tu știi să țeși. Poezia asta 

este rezultatul unei discuții cu cineva? 

Atlas: Da, dar nu-mi amintesc cu cine, este 

o problema comună la mulți copii care se 

simt obligați să-și apere  mama de furia 

tatălui. Toate poeziile din carte, sunt legate 

de povești reale pe care le-am auzit direct 

sau repovestite de o rudă sau prieten 

apropiat de cei cu pricina. 

 

C. M: O parte din ele sunt chiar povești. 

Transcrii adevărul, altele sunt extrapolări 

ale unor situații , exact ca-n poezia citită 

mai înainte. un fel de rețetă. În alte poezii 

este vorba de situații de viață mai lungi. 

Unele se nasc în urmă unor întâlniri cu 

cititorii tăi, corect? 

 

Atlas:  S-a întâmplat acum 6 ani când am 

lecturat pentru lucrători sociali despre 

"Copilul acesta sunt eu" , fapte de după 

culisele cărții . În final am întrebat dacă 

cineva are întrebări de pus. O femeie s-a 

ridicat și a zis: Ascultă, toți cei prezenți aici 

( circa 200 ) sunt persoane care lucrează cu 

copii handicapați, din cel mai înalt grad și 

să știi că nu avem la îndemână nici măcar 

un text, un catren , ceva... care să ne 

folosească  când îngrijim acești copii 

nefericiți. Sau să îi distreze cât de cât.Tot ce 

scrieți voi poeții este așa: tata , mama și doi 

copii din nordul Tel Avivului. Era clar că 

avea dreptate. Majoritatea poveștilor 

pentru copii sunt scrise de autori din elită 

Tel Avivului care scriu despre viața trivială 

a unui copil sănătos, și fac din asta "big 

deal". De exemplu  o mutare dintr-un 

apartament în altul. Există vreo familie 

care nu s-a mutat măcar odată? Hai  să 

scriem 10 cărți pentru copii care povestesc 

trauma mutării... 
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KM: Dar există foarte multe cărți care 

îndeamnă și conving  copii să se accepte 

așa cum sunt, încep cu o problema socială 

între prieteni, dar rezolvarea vine prea 

ușor ... 

 

Atlas: da , e superficial, copilul vede sau 

aude ceva , capătă un sfat etc și a două zi își 

schimbă comportamentul și rezolvă 

problema. Nu există așa ceva în real. Deci 

doamna aceea m-a pus într-o lumină nouă 

, mi-a propus o cale de a adresa un teren 

ne-desțelenit. Dar ea  gândea invers de ce 

am făcut eu, adică să scriu poezii pentru 

handicapați. Cu detalii relevante din viața 

lor. Copii aceștia nu cunosc mâna unei 

mame iubitoare, așa zicea. Am dus 

problema la extrem. Am luat microfonul și 

am spus: " Mă oblig să încerc". Apoi mi-am 

zis : ce m-a apucat? Niciodată nu m-am 

gândit în direcția asta, dar simțeam că sunt 

pus în fața unei situații importante, mai 

ales că știam că în Israel există zeci de mii 

de copii handicapați. La vârsta mea ce a 

mai rămas de făcut pentru copii? Romane 

nu mai scriu, asta e clar... 

 

CM: Ai scos o enciclopedie a  scriitorilor de 

seamă care au scris pentru copii, acolo tu 

susții că toți acești autori poartă  în suflet o 

traumă din copilăria lor.  Deci și tu , după 

discuția cu asistenta socială ai intrat într-

un vârtej de 6 ani pe tema dată. Ai o 

motivație personală,  ceva din copilăria ta? 

Atlas: Eu cred că în spatele oricărei cărți pt 

copii avem o traumă , un accident sau o 

întâmplare fericită , în cazul meu nu găsesc 

nici una nici alta. 

 

CM: Dar ai scris undeva că primeai bătaie... 

Atlas : Desigur, toți primeam bătaie la 

fund. Nu erau bătăi cine știe ce 

dureroase.  Mai toate reclamațiile lor erau 

legate de cereri și speranțe neîndeplinite. 

Reproșuri.   Așa era la toți. Ei lucrau din 

greu și nu citeau cărți de educație. Sau 

psihologia copilului. Habar nu aveau 

despre psihologie, aduceau cu ei învățătura 

europeană, bate copilul până pricepe. Și nu 

numai palme ci și cuvinte grele. Îmi 

amintesc că ni se zicea: "Ești un copil 

rău"... Azi nu mai există așa ceva.  Cred și 

sper. 

CM : De aceea Yehuda poeziile tale au un 

scop foarte important, educativ și moral. 

Atlas : La mine e un fel de revoltă contra 

educației europene, cu care părinții mei au 

sosit aici. 

CM:  Alt citat din poveștile scurte unde ești 

cel mai bun..... 

 

Atlas:  Nu spune "cel mai bun în poeziile 

scurte" ..de parcă cele mai lungi ar fi rele. 

Era un editor care a vrut să scoată o 

broșură numită "Cele mai bune poezii de 

Yehuda Atlas" . Pe loc am dispărut. Toate 

sunt bune ! 

 

CM iată poezia "Nu sunt nebună" : 

mama mea, sunt sigur 

nu e nebună, 

doar spiritul ei... 

este bolnav 

 

Atlas. .. e frumos că pui o pauză înaintea 

ultimului rând.  Așa trebuie citite toate 

poeziile mele. E acolo un punch-line 

obligatoriu. 

 

CM: Nu putem să nu pomenim că această 

ultima carte iese la lumina în paralel cu 

cartea Galiei Oz . Bănuiesc că nu ați plănuit 

fapta împreună...Este în carte o poezie pe 

care ai scris-o legată de povestea ei, și chiar 

și  numele ei apare alături de al altor 

adulți. "Tatăl meu e un om faimos, 
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admirat, onorat chiar și peste mări , într-o 

zi el zicea că va aprinde făclia de ziua 

Independenței , dar acasă de loc nu era un 

porumbel cu ramură de măslin în cioc.. el 

lovește, jignește, bate, e răzbunător". 

 

CM: Știu că sunteți prieteni de mulți ani, și 

că aici ești de partea ei și decizi: " te cred". 

Poezia asta e scrisă acum trei ani, corect? 

 

Atlas : Da cam trei ani, înainte de ce Galia 

a scris cartea despre relația ei cu Amos Oz. 

Auzeam poveștile ei de la dânsa, mi-a fost 

greu, așa cum ne e greu azi la toți cei care 

țin la Amos. Știm azi că mulți oameni au 

acel "fund dublu", sau o dublă 

personalitate. Și William Saroyan dacă ții 

minte , a scris "Numele meu este Aram"  și 

"Comedia umană" pe care am tradus-o în 

ebraică ... nu există scris mai omenos , 

peste Saroyan, dar el era, scuză-mă, un fiu 

de cățea. Un om rău, ranchiunos, când a 

murit nu a lăsat copiilor lui, sau nepoților, 

nici un ban, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Galia Oz 

 

CM : Despre familia OZ, apropo și eu sunt 

șocat de ei și de reacția familiei. Despre 

tine Yehuda, ea zice că ai făcut o faptă 

urâtă. 

 

 

Atlas: cine spune asta Fania? 

CM : Da, cred că Fania. 

 

Atlas : Prostii, eu am zis că o cunosc pe 

Galia. Ei pledează că ea minte? 

 

CM: Despre poezia ta este vorba. 

Atlas: Poezia e scrisă din naivitate, adică în 

ochii mei și Galia a fost un copil în pericol. 

Dar nu am știu că poezia mea se va conecta 

la povestea actuală, atât de bine 

sincronizată. 

CM: Din acest text reiese că cel care  

se ridică și denunță, cel care 

dezvăluie,  asupra lui se îndreaptă focul. 

Cunoști zicala.. " Nimeni nu va crede că 

tatăl meu este așa ..."  credința că cel care 

da în vileag povestea lui distruge familia , 

există frici la copii .. dacă voi povești ce mi-

a făcut tata, va intra la pușcărie, pe 

conștiința mea, mama va fi distrusă , mai 

bine să tac... Care e concluzia ta Atlas? 

Atlas : Nu știu ce să răspund.. Dacă ție nu 

ți s-a întâmplat, nu poți ști, sau imagina 

culoarea lucrurilor ... Când vorbesc cu un 

inculpat sau o victimă eu îl anchetez 

...devin un detectiv care cere detalii. 

Trebuie să știu exact, nu e suficient să 

spună .. m-a distrus, sunt trist... e nevoie să 

știu cum , în ce fel, culori, mirosuri, locuri 

și context, că să pot construi povestea 

adevărată. 

 

CM : Ai auzit povești pe care nu le crezi? 

Atlas: NU 

 

CM: Multumesc pentru discuție 

 

Traducere si note: AG 
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TOULOUSE LAUTREC  

                                                                                  

Pictor, şef bucătar 
 
Marile muzee din lume, albumele de 

pictură, istoria artei, toate îl prezintă pe 

Toulouse Lautrec a fi un mare pictor, un 

poet al Parisului, un om pentru care 

pictura este stilul său de viaţă. Arta de a 

trăi. Puţini ştiu că pe lângă pasiunea 

pentru pictură artistul lovit de boală, se 

retrage din viaţa sportivă a familiei sale 

bine situate, ca să adere la noi pasiuni. Nu 

va renunţa la plăcerile vieţii: Femeile pe 

care le folosea ca model devin metresele 

lui, aprecia alcoolul, adora caii pe care îi 

picta cu vibraţie şi emoţie, ca în cele din 

urmă să adreseze cu entuziasm şi geniu 

arta culinară. Lautrec inventează noi 

reţete, pictează meniuri. Imaginează 

farfuria restaurantului şi bucatele 

preparate a fi o creaţie artistică holistică, ca 

un poem, sau ca un balet. Întâmplarea face 

ca Lautrec să fie prieten din copilărie cu 

Maurice Joyant, proprietarul galeriei de 

Artă din Paris în care celebrul Teo Van 

Gogh îl precedase.  

 

Anii pe care cei doi îi petrec în cartierul 

Montmartre consolidează prietenia lor, 

faima lui Lautrec creşte şi se răspândeşte, 

iar Joyant îl va proteja, ca după moartea 

pictorului să devină administratorul 

moştenirii sale culturale. Joyant pune pe 

roate marele muzeu Toulouse Lautrec din 

Albi care găzduieşte majoritatea operelor 

găsite în studioul său, după decesul 

artistului.  

 

Legăturile zilnice dintre aceşti bărbaţi erau 

bazate pe dragostea pentru mâncare şi 

rafinamentul culinar. Bucătăria îi leagă şi  

consolidează prietenia lor. Joyant 

notează  şi  strânge scrupulos reţetele pe 

care cei doi le inventau. Lautrec desena cu 

pasiune meniuri, oameni aşezaţi la mesele 

restaurantelor, chelneri, tipărea invitaţii la 

degustări culinare. Rezultatul acestor 

experimente este o evocare a timpului, pe 

care azi o numim "La Belle Epoque". 

Lautrec găteşte şi pictează, îşi 

tratează amicii apropiaţi cu o delicatesă 

numită "Porumbel cu măsline". Invenţia sa 

a rămas  celebră în bucătăriile pariziene. 

Când antipatiza pe cineva spunea: 

"Cutare...X nu merită să guste din 

Porumbelul meu cu măsline şi nu va ştii 

niciodată ce pierde" . Lautrec plănuia 

mese întregi, decoraţia lor şi armoniza 

felurile servite. Este celebră invitaţia sa la 

un dineu cu mâncare din cangur, în 

memoria unui animal care boxa la circ. În 

casa primitoare a amicului Natanson, 

Lautrec crea o atmosfera demenţială, ba 

chiar intoxica elita Parisului cu moda unui 

nou coctail culinar. Era mândru pe 

abilitatea sa de a găti şi improviza noi 

reţete. Cei doi amici notează scrupulos 

felurile create, iar Lautrec călătorind prin 

Londra, Spania, Belgia aduce noi idei, 

gusturi sau băuturi necunoscute 

francezilor. 

Ardoarea, curiozitatea fac din el un bun 

vânător, calitate la care se adaugă talentul 

sau în bucătărie. La vremea aceia cina 

burgheză era o ceremonie importantă, 

serios tratată în toate detaliile. Era o ocazie 

de socializare, de a schimba idei şi de a 

spori plăcerea companiei. Desigur 

dragostea pentru hrana de calitate era în 

focarul tuturor. Părinţii şi rudele lui 

Lautrec păstrau vinuri timp de generaţii, 

brânzeturile se maturizau în pivniţe, 

felurile servite erau bazate pe tradiţii vechi 

de generaţii. Lautrec observă că un bun 

patron nu lasă masa pe seama servitorilor 
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ci devine direct interesat în cea ce se 

întâmplă la cină. În plus, Lautrec introduce 

obiceiul festivităţii culinare, el serveşte 

reţetele sale însoţite de desene, litografii 

care acompaniază un menu elaborat, 

estetic, vesel şi potrivit ocaziei. 

Uneori pleca cu Joyant în Normandia unde 

vânau şi pescuiau. Se întorceau cu picturi 

şi vânat de care Lautrec era mândru, în 

aceiaşi măsură. Vuillard îl pictează aplecat 

peste cuptorul la care prepara carnea. Din 

păcate o mare parte din desene şi schiţe 

erau trimise în focul sobei după o masă 

copioasă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

               Vuillard - Lautrec la soba sa 

 

Joyant scrie despre aceste aventuri: "În 

jurul lui Lautrec, farfurii, sosuri şi idei 

proliferează indiferent dacă e în Londra, 

Paris sau Arcachon". Când călătoreau pe 

mare, cei doi apăreau căptuşiţi cu lobsteri, 

ulei de măsline, peşti proaspeţi. Sala 

cazanelor devenea o bucatrie ad hoc. Ei 

împărţeau plăceri subtile cu toţi cei aflaţi 

pe vapor, erau nişte piraţi moderni ai 

gustului împărtăşit fără bariere sociale. 

Lautrec se bucură de această fericită 

existenţă ceva mai mult de 10 ani. 

Epiuzarea şi alcoolul produc crize 

frecvente, iar familia îl spitalizează forţat. 

Bunul amic Joyant îl susţine moral, îl 

obligă să picteze şi să refacă celebritatea 

sa de pictor. La moartea sa în 1901 familia 

încredinţează lui Joyant sarcina de a 

proteja moştenirea marelui artist.  

 

Mulţi care l-au cunoscut au povestit despre 

secretele sale culinare. Un poet simbolist, 

Paul Leclercq ne dezvăluie puţin:  

" Lautrec era atent la timpul necesar 

gătitului, la calitatea untului şi al 

mirodeniilor, prefera gătitul prelungit la 

foc mic la care aduga vin Burgundy despre 

care spunea că îl simte ca pe coada unui 

păun în gură". Era un cunoscător al 

vinurilor şi al licheurului de fructe. Să 

prepare la perfecţiune un picior de oaie lua 

7-8 ore. Reţele lui Lautrec au găsit un 

deosebit ecou în bucătăria cultă franceză. 

Era firesc să se găsească cineva care să lege 

moştenirea culinară Lautrec şi arta 

desenului culinar Lautrec într-o carte. 

"The Art of Cuisine " a fost tipărită în 

Elveţia în 1966 la editura Crescent. Am ales 

două reţete originale pentru cititorul care 

doreşte să refacă gustul lui Toulouse 

Lautrec așa cum era el la finele secolului 

XIX.  

 

                                 **  

Cartofi gratinaţi.  

 

Tăiaţi cartofii în felii rotunde de 5 mm 

grosime apoi aşezaţii într-un vas de 

ceramică bine uns cu unt. Presăraţi 

usturoi, sare, piper. Adăugaţi lapte până la 

înălţimea cartofilor şi o bucată mare de 
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unt proaspăt. Se coace lent în cuptor la 

220 grade, 40 minute.  

                                               **  

Păstrăvi la tigaie  

 

E nevoie de câţiva păstrăvi foarte 

proaspeţi. Se toarnă oţet natural în tigaie, 

împreună cu sare, totul dat la foc mare. 

Păstrăvii curăţaţi, spălaţi şi uscaţi se depun 

în oţetul fierbinte pentru 4- 5 minute. Când 

devin de culoarea oţelului închis se scot, se 

aranjează într-o farfurie de porţelan, se 

toarnă unt topit cu sare piper şi pătrunjel 

mărunţit. Decoraţi farfuria cu felii de 

lămâie şi cartofi fierţi în apă sau în aburi.  

Poftă Bună !  

 

AG 

 
***   

 

 

Michael Cheval             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno Loshe - hoțul de artă 
 

 În timpul celui de-al doilea război 

mondial, Bruno Loshe a jefuit artă de la 

evrei pentru naziști. Mai târziu, el a vândut 

lucrările furate americanilor și s-a 

îmbogățit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

de ISABEL VINCENT 

 

În zilele în care Hermann Goering trebuia 

să sosească la muzeul Jeu de Paume din 

Paris pentru expoziția sa  privată, Bruno 

Lohse s-a asigurat că șampania este deja la 

rece, la  gheață. Lohse, un soldat nazist în 

vârstă de 28 de ani, cu o construcție 

atletică și un doctorat în istoria artei, a fost 

comerciantul de artă pentru Goering, al 

doilea  om puternic  din cel de-al treilea 

Reich. Ambițios, Lohse îl „uimise” pe 

Goering cu cunoștințele sale despre pictura 

olandeză din secolul al XVII-lea la prima 

lor întâlnire din 3 martie 1941. Pentru 

Goering, Lohse a fost o schimbare 

revigorantă față de lacheii care îl 

înconjurau de obicei. Un  petrecăreț  și 

afemeiat, Lohse s-a proclamat odată 
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„Regele Parisului”. Pentru elita nazistă, el a 

fost mai bine cunoscut ca „câinele de 

rasă”  al lui Goering, care a satisfăcut 

pofta  nestavilita a șefului său pentru cele 

mai mari comori ale lumii, scrie Jonathan 

Petropoulos, autorul cărții „Omul lui 

Goering în Paris: povestea unui vandal 

nazist și lumea sa.” 

Goering era un colecționar obsedat, un 

iubitor al vechilor maeștri și al peisajelor 

nordice, a cărui pofta de artă a devenit și 

mai frenetică după ce naziștii au invadat 

Franța în vara anului 1940. El a dobândit 

unele dintre cele mai mari comori din 

Olanda, Cehoslovacia și Polonia, dar 

Franța i-a oferit cele mai mari tentații.  

În timpul războiului, Lohse a adunat cele 

mai valoroase picturi care fuseseră furate 

de colecționarii evrei și le-a 

prezentat  ostentativ lui Goering în timpul 

vizitelor sale la Jeu de Paume, care era 

folosit   ca  depozit  pentru arta furată. Deși 

Lohse a știut să rezerve cele mai 

importante comori pentru colecția privată 

a lui Adolf Hitler, Goering a obținut, de 

asemenea, arta de vârf  în cele 20 de vizite 

ale sale la muzeul francez.Datorită lui 

Lohse, Goering și-a încărcat trenul privat 

cu „Pont de Langlois” al lui Van Gogh în 

1941 și a marcat „Băiatul cu  bască roșie” al 

lui Rembrandt în anul următor. Ambele 

tablouri au fost furate de la familia 

Rothschild, care a fugit din Franța după ce 

naziștii au luat cu asalt Parisul. O unitate 

nazistă de elită a fost însărcinată cu 

devalizarea   caselor evreiești, capturând 

artă direct de pe pereți. Dar, îngrijorat de 

faptul că soldații nu au apreciat arta și au 

deteriorat unele dintre cele mai valoroase 

lucrări, Lohse s-a oferit în mod 

voluntar  pentru acele violente ieșiri 

nocturne. Înarmat cu o scrisoare de 

prezentare de la Goering care îi dădea carte 

albă, Lohse a ales tablourile pentru șeful 

său, în timp ce multe familii au fost bătute 

și forțate să iasă din propriile case, înainte 

de a fi în cele din urmă expediate la 

Auschwitz. Dar, potrivit lui Petropoulos, 

Lohse a susținut că Holocaustul nu s-a 

întâmplat niciodată. Această amnezie 

selectivă s-a produs abia după război, când 

încerca să evite să intre în închisoare, scrie 

Petropoulos, care a vorbit de mai multe ori 

cu Lohse. În 1943, Lohse era „un om fără 

scrupule” care se lăudase odată cu un ofițer 

al armatei germane că participase personal 

la acte violente. El a spus că a ucis evrei. Cu 

„mâinile goale”. Bruno Lohse s-a născut în 

Dingdorf  bei Melle, un sat cu 20 de case 

din nord-vestul Germaniei la 17 

septembrie 1911. Familia - părinții și cei doi 

frați - nu au rămas acolo mult timp, 

mutându-se la Berlin, astfel încât tatăl său, 

August Lohse, un colecționar și muzician 

pasionat de artă, să poată ocupa un post de 

percutionist la filarmonica din oraș. Fiind 

un tip înalt, Lohse s-a calificat ca profesor 

de gimnastică după absolvirea liceului, 

urmând, de asemenea, studii  în istoria 

artei și filozofie. El a preluat conducerea de 

la fratele său mai mare Siegfried, aderând 

la partidul nazist, în opoziție flagrantă față 

de tatăl lor, un  antinazist fierbinte.   

                                      * 

 
  

În anul 1935, a reușit să petreacă patru luni 

la Paris lucrând la disertația sa despre 

Jacob Philipp Hackert, un pictor german 

din secolul al XVIII-lea cunoscut pentru 
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peisaje. 

După ce și-a terminat doctoratul în 1936, 

Lohse a început să vândă artifacturi din 

casa familiei sale din Berlin și, deși nu se 

număra  printre comercianții de artă 

proeminenți ai orașului, a reușit să-și 

câștige o existență decentă. Când naziștii 

au invadat Polonia, în septembrie 1939, 

Lohse a fost trimis pe front   și a lucrat ca 

șofer de ambulanță într-o unitate 

medicală. A fost o campanie brutală în care 

germanii au suferit peste 50.000 de 

victime, iar Lohse era dornic să evite 

războiul și să-și urmeze vocația. Când o 

unitate nazistă de elită a lansat un apel 

urgent pentru experți în artă pentru o 

misiunea secretă de localizare și apoi de 

catalogare a artei pe care au jefuit-o în 

Franța, Lohse a sărit pe ocazie. În timp ce 

Goering și Lohse sorbeau șampanie și 

discutau despre artă, curatorul francez și 

membru al Rezistenței, Rose Valland, a 

spionat mișcările lui Lohse și a păstrat o 

listă secretă a furturilor - 30.000 de lucrări 

în total - pe care naziștii le-au jefuit din 

Franța. Goering, în același timp, adunase 

personal 4263 de picturi și alte obiecte din 

Europa, inclusiv capodopere de Botticelli, 

Rubens și Monet. În total, „germanii au 

luat o treime din arta privată din Franța”, a 

spus Valland anchetatorilor. La sfârșitul 

războiului, Lohse a fost arestat pentru 

legăturile sale cu partidul nazist și a 

petrecut câțiva ani în închisorile din 

Germania și Franța. Dar nu a fost niciodată 

condamnat pentru rolul său în furt. La 

Nürnberg, aliații erau mai preocupați de 

naziștii de rang înalt care organizaseră și 

participaseră la asasinarea în masă a 

milioane de evrei. Goering a fost 

condamnat pentru crime de război, 

inclusiv jefuirea artei, și condamnat la 

spânzurătoare. S-a sinucis în 1946 

înghițind o capsulă de cianură de potasiu 

care i-a fost introdusă în celulă. În 1950, 

Lohse a fost achitat pentru jaful de artă și 

apoi s-a stabilit la München, unde a reluta 

afacerile cu  amatorii de artă nazistă.  

A continuat să cumpere și să vândă artă 

furată și și-a adunat propria colecție 

privată cu lucrări de Monet, Sisley și 

Renoir. Potrivit lui Petropoulos, 

lucrările  au fost depozitate într-un seif 

bancar elvețian și pe pereții modestului său 

apartament. Nu numai că Lohse a reușit 

să-și reconstruiască cariera după război, 

dar și-a extins relațiile de afaceri în 

SUA.   A-a adresat direct   lui Theodore 

Rousseau, curator de artă și director 

adjunct la Muzeul Metropolitan de Artă, 

care îl interogase pe Lohse când a fost 

capturat la sfârșitul războiului. Rousseau 

făcuse parte din Monuments Men, o 

unitate militară americană însărcinată cu 

salvarea artei europene de naziști. 

Conform lui Petropoulos, cei doi iubitori 

de artă, au devenit prieteni. Deși Lohse a 

rămas pe o listă de supraveghere a crimelor 

de război a Națiunilor Unite pentru cea mai 

mare parte a vieții sale, a călătorit frecvent 

la New York între 1950 și 1960 și a stat la 

hotelul elegant St. Moritz din Central 

Park  și a luat masa cu Rousseau la cele mai 

bune restaurante franceze ale orașului. 

Rousseau a călătorit, de asemenea, la 

München pentru a-l vedea pe Lohse, sau la 

casa de la    țara a lui Lohse, rămânând 

până târziu să bea vin și să discute despre 

artă, spune Petropoulos.  Lohse și-a 

transformat cariera  postbelică într-o 

mașină de profit, vânzând artă cu 

proveniență suspectă printr-o serie de 

intermediari, precum avocatul său elvețian 

Frederic Schoni și galeria Wildenstein din 

New York. „Lohse în anii 1950 a trecut la o 

nouă faza”, a spus Petropoulos. „Fusese un 

mic dealer   la Berlin înainte de război, iar 

acum oferea picturi de Botticelli și 
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Cezanne.  Într-o dovadă a oportunismului 

care a marcat lumea artei după război, 

Rousseau și Lohse au făcut o excursie 

ostentativă în jurul orașului New York într-

un Bentley deținut de David David-Weill - 

președintele băncii Lazard Freres, care a 

fost parte a unei familii de bancheri evrei 

francezi de la care Lohse furase zeci de 

tablouri în timp ce se afla la Paris. Între 

timp, zeci de picturi jefuite de Lohse s-au 

îndreptat spre muzeele din New York, a 

spus Petropoulos. Când autorul a cerut 

Muzeului Metropolitan de Artă să verifice 

registrele lor de proveniență pentru Lohse, 

nimic nu s-a găsit cu numele său sau cu cel 

al avocatului său elvețian. Multe dintre 

arhivele despre Rousseau sunt închise 

cercetătorilor și nu sunt programate să se 

deschidă până în 2050, a spus Petropoulos. 

Lohse a murit la München în 2007, la 

vârsta de 96 de ani. Din cele 40 de tablouri 

pe care le-a lăsat în urmă după moartea sa, 

doar unul - „Le Quais Malaquais, 

Printemps” de Camille Pissarro - a fost 

returnat moștenitorilor proprietarilor 

originali cu ajutorul lui Petropoulos.  

În 2009, tabloul a fost vândut la o licitație 

din New York pentru puțin sub 2 milioane 

de dolari. 

 

                             traducere - AG 
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O fabulă de acum 75 de ani * 

 
Personajele sunt Camilo (scriitorul Camil 

Baciu de mai târziu), cu un text scris în 

caietul doamnei Clary Huttman  mama 

doamnei Henrieta  Marmorstein din 

orașul Oțelu Roșu- România. Personajele 

sunt: Vicky - vărul lui Clary aflat azi în 

Rehovot- Israel, Pațache - un câine, și 

Camillo care notează întâlnirea direct în 

agenda lui Clary cu următoarele rânduri: 

 

2-X-1946 

 

Fabulă despre:  

(tipă) Clary 

(țînc) Vicky și 

(javră) Pațache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clary era neagră (ochii, părul, pielea) 

Vicky era bleg (creț, alb, gras)  

Pațache era urât (slab, năpârlit, murdar) 

 

 

 

Morală:  

 

am ales-o pe Clary + mere + plicuri 

 

Printre altele Clary avea mere (fructe) 

frate și cercei.  

Casa era destul de mare și-și ținea  

burta pe iarbă și picioarele în apă.  

Bătrânul cu păr alb și ochi negri. 

Bătrâna nu se vedea decât pe fond alb. 

Desigur că în afară de mere, frate și cercei 

Clary mai avea ceva. 

Dovadă: Victor Bleguță  și Subsemnatul 

 

* cu mulțumiri doamnei  Marmorstein 

pentru cele doua pagini oferite Editurii 

SAGA. 
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Selecția naturală și crabii electrici 
 
La prima vedere, selecția naturală pare, a 

fi  frustrant de ineficientă. Generație după 

generație de gazelele nasc pui, destinați să 

fie mâncati de lei. Numai întâmplător un 

pui de gazelă se naște cu picioare mai lungi, 

capabil să alerge mai repede și astfel scapă 

de a fi mâncat. Desigur, însăși frumusețea 

selecției naturale este că nu necesită 

prevedere; selecția naturală explică viața în 

univers tocmai pentru că nu există nicio 

prezumție de cunoaștere anterioară. Nu 

este necesar niciun Creator, deoarece 

procesul evolutiv este garantat să continue 

chiar și fără reguli predefinite. Viața 

evoluează - deși încet - fără a fi nevoie să 

știe unde merge.  Cum ar arăta viața dacă 

ar ști încotro se duce? 

 

Fizicianul Anatoly Dneprov, prin anii 1950 

a scris  romanul său SF  "Crabii mișună pe 

insulă" în care ne povestea despre doi 

ingineri care efectuează un experiment 

cibernetic pe o insulă pustie. Un singur 

robot cu auto-replicare (asemănător cu un 

un „crab”) este eliberat și programat să 

folosească materiile prime din insulă 

pentru a construi alți roboți. În curând, 

insula este populată de mulți crabi roboți, 

identici. Dar crabii, reproducându-se, 

încep să producă mutații. Unii sunt mai 

mari decât alții și când materia primă se 

epuizează crabii mai mari canibalizează 

fără milă roboții mai mici pentru piesele de 

schimb necesare la a  construi roboți și mai 

mari care să reziste vandalismului . Cum s-

ar încheia un astfel de experiment? 

Desigur, catastrofal, crabii robot  se 

răspândesc exponențial pe întreaga insulă. 

În final un ultim crab enorm care folosise 

tot materialul disponibil adulmecă în zare 

metalul vaporului care vine să cerceteze 

cum a evoluat experimentul.  Nuvela ridică 

întrebarea: selecția naturală ar guverna 

creșterea și evoluția ființelor create 

artificial?  

 

Acum mă voi referi la un experiment al 

genialului Stephan Hawking care a propus 

o metodă de cercetare a selecției naturale 

în lumea mecanică, neînsuflețită. Iată 

metoda lui Hawking. A adunat 10 studenți 

care nu știau nimic despre scopul 

experimentului. Fiecare participant a 

căpătat o cantitate egală de material plastic 

din care trebuia să modeleze un obiect la 

voia lui. Cei 10 studenți au produs separat 

10 modele geometrice, la întâmplare, fără 

să știe ce va urma. După o perioada de 24 

de ore în care plasticul s-a solidificat 

Hawking a trecut la faza a doua a 

experimentului. Într-un turn de circa 20 de 

metri înălțime au montat o catapulta 

capabilă de a lansa obiectele la un unghi fix 

de 45 de grade. Obiectele au fost lansate , 

unul după altul și s-a notat cât de departe 

de turn au ajuns. Reținem că greutatea lor 

cât și forța catapultei erau constante. 

Piesele s-au răspândit la diverse distanțe  și 

au fost colectate numai 5, cele care au ajuns 

cel mai departe. 

 

Apoi s-a repetat procesul cu cele 5 

câștigătoare, au selectat 3, și în final s-a 

găsit obiectul care a ajuns cel mai departe 

de turn. Iată cum selecția unei singure 

propietăți (aerodinamice) a eliminat  

toate obiectele nepotrivite scopului 

urmărit.  Dacă ar fi avut capacitatea de 

reproducere, obiectul câștigător ar fi avut 

progenituri asemănătoare lui, adaptate la 

traversarea aerului. 

 

Multe cărți SF pot fi teribil de pesimiste, 

dar acel pesimism este nefondat. Alți 

factori sunt în joc. Resursele sunt limitate. 
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În cele din urmă, chiar și crabii de pe insulă 

rămân fără materiale din care să facă noi 

roboți. Ce-i drept, oamenii au cauzat 

pagube uriașe propriei noastre planete, dar 

cu greu am distrus universul. De fapt, nu 

există nicio indicație că vreun organism, 

biologic sau artificial, și-a răspândit 

influența atât de mult pe cât ne-am putea 

aștepta dacă ar crește exponențial 

precum  crabii roboți. 

 

Dar trebuie să fim, de asemenea, precauți 

cu optimismul nostru. Mizăm pe procesele 

seculare de selecție naturală pentru a ține 

sub control reproducerea crabilor robot; 

ceva va evolua pentru a-i mânca. Dar dacă 

acestea ar fi organisme inteligente, 

planificând o cale de a găsi noi resurse, 

descoperind noi modalități de a se 

îmbunătăți, de capacitatea lor evolutivă și 

de capacitatea lor de a învăța unul de la 

celălalt și de la generațiile anterioare?  

Ar putea fi posibilă o astfel de armată de 

replicare a inteligențelor artificiale? Dacă 

da, ar putea fi oare oprită? Cât de realist 

este faptul că planetele extraterestre pot fi 

locuite de creaturi artificiale atât de 

avansate încât pot ocoli selecția naturală? 

Și dacă acest lucru este posibil, de ce o 

astfel de creatură nu a evoluat niciodată în 

mod natural? Dacă vrem să știm dacă ar 

trebui sau nu să ne temem de inteligența 

artificială extraterestră, mai întâi trebuie 

să înțelegem ce este atât de special la ea. 

 

Închei cu un alt experiment care ne sperie. 

În Israel biochimiști au reușit să crească 

celule vi care mimează carnea de vită. Niște 

degustători invitați să guste steakul 

preparat nu au putut deosebi de cel 

natural. Procesul este încă în fașă dar este 

clar că este pornit pe o pistă care va 

soluționa nevoia de proteine globală și va 

diminua sacrificarea animalelor.  Dar 

implicațiile acestor  biotehnologii  sunt 

clare: Curând se vor fabrica ființe vii în 

laborator și de ce nu... copii umani, 

extrauterini. Deja există o piață  de piese de 

schimb pentru bolnavi , mai ales pentru cei 

cu mijloace. Vă las să va gândiți la viitor. 

 

 

 

 
 

AG  
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Aventura Coranului, de la extaz la 

agresiune  

 

  Coranul, cartea sacră a 

musulmanilor,  înseamnă "a citi cu voce 

tare" și conform legendei a fost scris de 

Dumnezeu în limba arabă (1) și oferit 

omului prin intermediul îngerului Gibril 

(Gavriel) profetului Muhammad, pe când 

acesta medita sus pe muntele Al Nour. 

Experiența este traumatică:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabal Al- Nour 

 

Nabi obişnuia să se izoleze în grotele din 

Hira, unde se ruga timp de multe zile... 

Deodată adevărul poposi în grota în care 

se afla. Îngerul veni la el şi îi ceru să 

citească. Profetul i-a răspuns: "Eu nu ştiu 

cum să citesc" - îngerul m-a prins şi strâns 

neîndurător, insuportabil. Mi-a dat apoi 

drumul cerându-mi iar să citesc şi eu am 

zis: "Nu ştiu cum se citeşte". Din nou m-a 

prin şi strâns, Citeşte! dar eu nu ştiam să 

citesc. A treia oară m-a eliberat din 

strânsoare şi mi-a zis: "Citeşte în numele 

Lui care a creat tot ce există, şi pe bărbat 

din noroi. Citeşte! Domnul este generos". 

Apoi profetul a coborât din munte plin de 

inspiraţie cu inima bătând nebuneşte. S-a 

dus la Khadijah şi i-a spus: "Acoperă-mă", 

ea l-a acoperit până i-a trecut frica şi i-a 

spus ce s-a întâmplat. 

 

După o deschidere pașnică, citim în Coran, 

în secțiunea a 2-a Al-Baqarah că "Această 

carte este călăuză pentru cei smeriți, cei 

care cred sunt călăuziți de Domnul lor și 

aceia sunt izbânditori." Dar foarte repede, 

la versetul 6 și 7 se trece direct la 

amenințări: "Pentru cei care nu cred e 

totuna de-i previi sau nu-i previi; ei nu 

cred. Allah a zăvorât inimile lor și urechile 

lor, iar peste ochii lor s-a așternut o 

năframă. Ei vor avea parte de chin 

mare".[2:7] 

Vor urma în text negocieri intense cu 

cititorul,  promisiuni și pedepse,  în total 

286 de versete care pot fi sumarizate de 

cele citite la 2:284: "Ale lui Allah sunt toate 

din ceruri și de pre pământ. Și dacă arătați 

sau ascundeți ceea ce este în sufletele 

voastre, Allah vă va cere socoteală pentru 

acest lucru. El va ierta pe cine dorește și va 

pedepsi după cum dorește. Puterea lui este 

peste tot și toate".  

Iată o credință bazată pe politica de 

intimidare și iertare. Pentru musulmani, 

Coranul nu este doar cartea sacră revelată 

de către divinitate, definită ca o sumă de 

concepte în care se crede, o sinteză de 

precepte etice, o conduită de viață 

spirituală, un cod civil ce răspunde 

problemelor vieții cotidiene, ci și „o opera 

care îi mișcă pe oameni până la lacrimi sau 

îi duce pe culmile extazului". 

Nu aprofundăm aici textul Coranului, ci 

vom cerceta istoria lucrurilor și istoria 

apariției acestei religii, uneori moralistă, 

iar alteori predică violență și agresiune.  

În anul 570 AD se naște la Mecca 

Muhammad, la o lună după moartea 

tatălui său. Profetul este crescut de mama 

sa Aminah până la vârsta de 6 ani. Apoi va 

trece în grija unchiului sau Abu Talib. La 

vârsta de 25 de ani se însoară cu Khadijah. 

Începe să aibe revelații, în centrul lor fiind 

afirmarea unui monoteism riguros, în 

care  Allah, creatorul lumii și al oamenilor, 
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este o divinitate unică, transcendentă, 

atotputernică și atotprezentă, căruia omul 

trebuia să i se supună (Islam = supunere). 

Conform Islamului, nu există intermediari 

între divinitate și credincioși. Primul ales 

este el, Muhammad, sau profetul (nabī), un 

simplu muritor, însărcinat cu comunicarea 

adevăratei revelații, care era înțeleasă 

parțial și reinterpretată de evrei și de 

creștini, deja monoteiști.  

 

Avea 40 de ani când este bătut de îngerul 

Gibril pentru că refuză să citească cartea 

domnului - Coranul. Dupa revelație, 

Muhammad coboară muntele și în 613 AD 

începe să propovăduiască credința 

islamică în care Allah este unic, iar 

credinciosul își predă destinul în mâinile 

lui. Își face prozeliți dar și dușmani printre 

politeiștii din Mecca. Profetul era covârșit 

de nesiguranță, ajungând în pragul 

disperării, demenței, sinuciderii - conform 

mărturiilor sale și versetelor Coranului-

surate, o culegere postumă transmisă prin 

tradiție, a revelațiilor lui Muhammad. 

Arabia preislamică trăiește vremuri 

homerice, poezia îi deschide urechile și 

inimile. Ani în șir,  profetul  nu predică 

decât unui cerc de fideli, câtorva rude, 

nefericiți, oameni săraci:  muncitorii, 

meșteșugarii, sclavii bogaților din Mecca. 

Așa era și Bilal, sclavul negru care va fi 

răscumpărat de Abu Bakr - prietenul și 

socrul profetului, care a devenit primul 

muezin al Islamului. 

 

Khadijah și Abu Talib mor în anul 

619.  Profetul cere ajutor triburilor din Taif 

(oraș lângă Marea Roșie) dar aceștia 

refuză. În anul următor, 620, 

vizitează călare pe  Buraq(2) ,Ierusalimul, 

într-o singură noapte, poveste 

documentată în Coran. El caută cea 

mai  îndepărtată moschee care este  

Al- Aqsa. Acolo se roagă împreună cu alți 

profeți și apoi se ridică prin șapte ceruri  

(Mi'raj) pentru a vorbi Domnului. 

Întâmplarea devine cel mai semnificativ 

eveniment al calendarului islamic. Bogații 

din Mecca, înfricoșați și iritați de 

propaganda crescândă, trec la ostilități. Ca 

să evadeze persecuțiilor, el și aderenții săi 

migrează la Medina în anul 622. Acest 

pelerinaj numit Hijrah marchează 

începutul calendarului islamic dar și  

8 ani de războaie între Mecca și 

islamiști. Pomenim două bătălii 

importante: Badr, la sud de Medina, lupta 

este câștigată de Muhammad dar în Uhud 

în 625, păgânii Meccăi resping pe 

mahomedani. În 628 este încheiat un 

armistițiu la Hudaybiyya, care permite 

pelerinajul musulmanilor la Kaaba, pe 

baza unui compromis mai larg cu elitele 

meccane. Tot în același an a fost impusă 

Carta de la Yahtrib, prin care se făcea 

demarcarea netă dintre credincioși 

(mu'min) și necredincioși (kafir). Apare 

conceptul de Jihad (război sfânt), prin care 

credincioșii luptau pe calea lui Allah, o cale 

sprituală, războinică, a cărei ambiguitate a 

generat dispute doctrinare. Perceptul unic 

era: "Allah este unicul zeu și Muhammad 

profetul sǎu". Pentru acest Jihad au murit 

nevinovați din trei continente. În anul 629 

Muhammad, în fruntea unor credincioși 

convertiți (10.000 de soldați) cucerește 

Mecca cu foarte puțin sânge vărsat, iar in 

anul 631 mai toate triburile arabe acceptă 

Islamul. Se duc tratative cu evreii și 

creștinii pentru un tratat de pace. Anul 

următor, 632, după un pelerinaj la Mecca, 

Muhammad moare la 8 Iunie la Medina. 

Din 633 se cunoaște un unic Coran scris de 

califul Abu Bakr, iar în 645 califul Uthman 

comandă câteva copii ale cărții pe care le 

distribuie țărilor vecine. Coranul  a fost 

tradus în latină în 1153, și mai târziu în 
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franceză și engleză (1649). Istoria ne arată 

că drumul Islamului are o perioada de 

mare înflorire pe când arabii se extind, iar 

califatele lor acoperă un spațiu imens între 

Persia, nordul Africii și Spania. Imperiul 

Bizantin se prăbușește în 1453 când 

Constantinopole cade în mâna 

turcilor. Islamul asigură o unitate politică-

efemeră, dar și o unitate religioasă reală în 

pofida diviziunilor și schismelor, 

musulmanii având elemente comune: 

coranul, doctrina, lăcașurile de cult, 

instituțiile religioase. Se petrece o sinteză 

culturală, fiind impusă limba și cultura 

arabă, exceptând Persia și India. Are loc o 

unitate economică aproximativă, care 

aduce progrese agricole, ca irigațiile, 

utilizarea pompelor, morile de vânt, 

cultura trestiei de zahăr, preluarea culturii 

orezului din Asia, contacte comerciale cu 

Africa sud-sahariană, prin schimbul de 

textile, arme și sare cu aur, sau comerț cu 

Asia, de acolo se cumpărau mirodenii sau 

mătase. Orașele s-au dezvoltat, au apărut 

altele noi ca Bagdad sau Cairo, dezvoltarea 

urbanistică depășind pe cea europeană. 

Secolele VIII-IX reprezintă apogeul 

civilizației islamice, Epoca de Aur a 

Islamului. Acesta a avut o mare influență 

culturală și economică, inclusiv asupra 

Europei. Între evrei și arabi există o 

dispută pomenită de biblie cu privire la 

această animozitate între seminții - care ne 

trimite în trecut pe vremea lui 

Avraam. Evreii sunt descendenţi ai lui 

Isaac, fiul lui Avraam și Sara. Arabii sunt 

descendenţi ai lui Ismael, de asemenea fiul 

lui Avraam. Cum Ismael era fiul unei sclave 

Agar (Geneza 16:1-16) şi Isaac era fiul 

promis care avea să-l moştenească pe 

Avraam, evident că exista o anumită 

animozitate între cei doi fii. Pentru că 

Ismael râdea de Isaac, Sara a vorbit cu 

Avraam să-i alunge pe Agar şi Ismael 

(Geneza 21:11-21). Desigur acest lucru a 

provocat ură în inima lui Ismael pentru 

Isaac. Un înger chiar a profeţit lui Agar că 

Ismael va “trăi în ostilitate faţă de toţi fraţii 

lui” (Geneza 16:11-12). În epoca modernă 

crearea statului Israel și războaiele care au 

urmat în regiune, au reaprins vechiul 

conflict între evrei și Islam. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terorismul și fanatismul religios au 

devenit planetare, zdruncinând temeliile 

solide ale civilizației clasice. 

   

 

  

Note 

 

(1) Timp de secole cărturarii au încercat să 

stabilească limba îngerilor, acel Ur-

sprache care a fost folosit de om până la 

înălțarea turnului Babel: probabil ebraica, 

greaca veche  sau o limbă proto-sinaitică. 

 

(2) Buraq (fulger), îi este adus în dar de 

îngerul Gibril, este un animal ceresc, 

înaripat, alb, ceva mai mare decât un asin. 

 

                                      *** 
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 Adrian Grauenfels 

  

Fizică pentru poeți 
 

Marele savant Isaac Newton (1642-1727) 

s-a ocupat cu matematică, fizică, 

astronomie, teologie.. fiind recunoscut a fi 

cel mai mare matematician și om de știință 

având un rol cheie în evoluția 

științelor. După anul 1670 Newton se 

ocupă intens cu fenomene optice, 

încercând să descifreze natură luminii. 

Foarte repede ajunge la concluzia că 

lumina este o undă. 

 

 
 

 

Pe aceste baze ondulatorii ale luminii, 

Newton a  stabilit experimental că indicele 

de refracție al unui mediu depinde de 

culoarea radiației simple. De exemplu, în 

cazul unei sticle transparente, indicele de 

refracție este mai mic pentru radiația de 

culoare roșie și este mai mare pentru 

radiația violetă;  (lungimile de undă, 

variind cu culoarea luminii 

primare).   Această dependență a indicelui 

de refracție de culoarea radiației  (fenomen 

numit azi dispersia luminii) stă la baza 

înțelegerii formării unui curcubeu. Nu vom 

fi poate mirați de versurile poetului Keats, 

ce deplânge această destrămare a 

curcubeului: știința sau filosofia, în 

termeni poetici, are acest aspect de ridicare 

a vălului vrăjii de pe lucruri sau 

fenomene.  Cu toate acestea, trebuie să 

recunoaștem că vraja rămâne, căci este 

mereu modificată de cunoaștere. De 

exemplu, în sec 20 am admirat lumina 

ordonată (laser) acum, în secolul 21, ne 

vrăjesc fasciculele discrete de fotoni, 

conform teoriei cuantice. În plus, nu 

trebuie uitat că explicarea difracției (la 

prisme sau la  curcubeu)  a condus în  

mod direct la dezvoltarea teoriei 

electromagnetice a lui Maxwell iar apoi la 

teoria relativității restrânse a lui Einstein.  

În acest context istorico-științific, este ușor 

de înțeles entuziasmul pentru cultura 

engleză manifestat de Voltaire (pe numele 

său real, François-Marie Arouet (1694-

1778)), exilat în Anglia pentru doi ani (între 

1726 și 1728), adică exact în perioada în 

care Newton se afla la sfârșitul vieții. 

Voltaire îl traduce în franceză. Voltaire se 

decide să scrie o lucrare de popularizare cu 

titlul "Elementele filosofiei lui Newton" în 

anul 1738. A treia parte a "Elementelor 

filosofiei" lui Newton tratează despre forța 

gravitațională, deși Voltaire omite să pună 

un titlu acestei părți. La fel cum partea a 

două a lucrării, deși tratează despre 

lumină, nu e numită  Optică, tot la fel, 

partea a treia nu este o povestire, nici 

măcar un rezumat, al lucrării  

"Principiile matematice ale filosofiei 

naturale".   Voltaire citează lucrarea și 

adaugă multe date istorice și sistematice, 

anterioare și posterioare lui Newton, cu 

privire la: descoperirea gravitației, relația 

cu teoria vârtejurilor și cu teoria materiei 

subtile, o serie de elemente cu privire la 

demonstrarea legii gravitației, consecințe 

ale acestei legi cu privire la sistemul 

planetar, Lună, maree, comete etc. Toate 

aceste noutăți zdruncină teologia cât și 

poeții care romantizau natura.  
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Iată lamentul lui Keats legat de noua 

filosofie care  "destrăma  poezia   

curcubeului" :  

 

 ,,Nu se ridică vălul vrăjii 

La simpla atingere a recii filosofii? 

Teribil curcubeu a fost în cer cândva: 

I-am aflat urzeala, țesătura; 

 e trecut acuma 

În catalogu-anost al lucrurilor comune. 

Filosofia va tăia aripile de Înger din lume. 

Va cuceri tainele cu-ajutorul regulii, 

principiilor. 

Va goli aerul bântuit și mina gnomilor - 

Va destrăma un curcubeu.”  

(Keats, Lamia (1820);   

 

 

                                     *** 
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