orfane pentru micuța ei păpușă albastră
pompează gazul morții prin inima
avatarului ei. Grădina mitului uitat este un
cuțit care taie carnea. Un mormânt își
deschide brațele în zori în fuziunea mării și
cerului. Fiecare cuvânt intim rostit
alimentează golul pe care îl arde, pentru a
se elibera. Poezia lui Pizarnik există la
marginea
subțire
între
cruzimea
intolerabilă și dezolantă și o tandrețe
umană
la
fel
de
intolerabilă.
Citez din eseul istoric despre „Contesa
sângeroasă”, spune Erzebet Bathory:
„libertatea absolută a omului este oribilă”.
Dintr-un interviu cu Martha Isabel Moia:
meseria poetului este „a vindeca rana
fundamentală”, „a salva urâciunea mizeriei
umane prin întruchiparea ei. “Oferim
traduse, câteva poezii din manuscrisul
lăsat poetei Perla Rotzait în 1971, cu câteva
luni înainte de moartea prematură a
artistei, si fragmente din volumul “Orele
Galopante”.

Alejandra Pizarnik: Poeme
postume *

Flora Alejandra Pizarnik (19361972) s-a născut din părinți evrei ruși întrun district de imigranți din Buenos Aires.
În timpul scurtei sale vieți, petrecut mai
ales între Buenos Aires și Paris, Pizarnik a
produs o operă uimitor de puternică, care
include poezie, nuvele, tablouri, desene,
traduceri, eseuri și dramă. Încă de la o
vârstă fragedă, a descoperit o profundă
afinitate cu poeții care, așa cum avea să
scrie mai târziu, au exemplificat afirmația
lui Hölderlin conform căreia „poezia este
un joc periculos”, sacrificând totul pentru a
„anula distanța pe care societatea o
impune între poezie și viață”. A fost
atrasă în special de „suferința lui
Baudelaire, de sinuciderea lui Nerval, de
tăcerea prematură a lui Rimbaud, prezența
misterioasă
și
trecătoare
a
lui
Lautréamont” și, poate cel mai important,
de „intensitatea inegalabilă” a „suferinței
fizice și morale” a lui Antonin Artaud.
(„Cuvântul întrupat”, 1965).

Despre tăcere

- totul se întâmplă în limbile pe care eu
nu le cunosc
- Simt durerea lumii ca într-o limbă
străină
- Se joacă scenă " înstrăinare " (Michaux)
... Cineva a omorât ceva ...
I
Păpușica asta albastră este cadoul meu
lumii.
O orfană în grădina udă de la ploaie,
unde păsări liliachii ciugulesc din liliacul
mov
iar o pasăre trandafirie ciugulește
trandafiri.

Ca și Artaud, Pizarnik a înțeles poezia
ca o obligație absolută, ea nu oferă
concesii, forjându-și termenii și necesitând
ca viața să fie trăită în întregime în slujba
ei. „Ca orice act profund subversiv”, a scris
ea, „poezia evită totul, decât propria sa
libertate și propriul său adevăr.” În poezia
lui Pizarnik, acest simț radical al
„libertății” și al „adevărului” apare printr-o
implicare totală cu temele ei centrale:
tăcerea, înstrăinarea, copilăria și - cel mai
proeminent - moartea. Dragostea unei fete

mi-e teamă de lupul cenușiu care
pândește în ploaie.
Orice vezi, ți se poate poate lua, este
indescriptibil.
Cuvintele țintuiesc toate ușile.
Îmi aduc aminte de hoinăreală printre
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sicamori...
Dar drama este inevitabilă- gazele inundă
inima păpușei mele.
Am trăit imposibilul, sunt distusă de
imposibil.

dispărea în sfârșit - unde voi fi eu?
Nimeni nu mă înțelege . Orice aș fi, te
aștept, vânez noaptea poemului.
Visez la trupul tău, pe când modelez și
remodelez trupul poemului ca și cum ar fi
spart.
Și nimeni nu mă înțelege. Știu că viața și
iubirea trebuie să se schimbe.
Astfel de afirmații, provin de la masca pe
care o port peste animalului care sunt,
sugerează cu durere o rudenie între
cuvinte și umbre.
Și de aici capăt, această stare de teroare
care neagă umanitatea.
1969

Ah... ce banale sunt impulsurile mele
diabolice ținute în frâu de vechi
tandrețuri.
II
Nimeni nu pictează în verde
Totul este portocaliu
Dacă eu sunt ceva ...cruzime sunt.
Culorile izbesc cerul tăcut ca niște fiare
putrezite. Apoi cineva încearcă
a scrie un poem fără forme, culori,
luciditate ( ia-ți valea Alejandra, tu sperii
copiii...)

Noaptea și poemul
Dacă îți vei afla adevărata voce, adu-o în
țară mortului. E multă bunătate în
cenușă. Teroare în neidentificare. O fetiță
pierdută în ruinele unei case, fortăreața
poemelor mele.
Scriu cu răutatea oarbă a copiilor care
atacă o nebună, ca pe un corb, cu pietre.
Nu, nu scriu: Am deschis o breșă în
amurg, astfel încât morții să poată trimite
prin ea mesaje.
Ce muncă e scrisul? A te ghida prin
lumina reflectată de o oglindă, în
întuneric. Să-mi imaginez un loc cunoscut
numai de mine. A cânta în depărtare, a
auzi ciripitul păsărilor pictate pe pomii de
Crăciun. Goliciunea mea te-a scăldat în
lumină. Ai împins corpul meu pentru a
alunga marele îngheț negru al nopții.
Cuvintele mele cer liniștea din pustiu.
Unele dintre ele au mâini cu care îmi
strâng inima, în momentul în care au fost
scrise. Unele cuvinte au soarta unui liliac
în furtună. Altele sunt ca morții prețioși
- prefer totuși cuvintele în schimbul
păpușii unei fetițe triste.
1969

III
Poemul este spațiul și toate cicatricile lui.
Eu nu sunt ca păpușa asta albastră care
suge din laptele păsărilor.
Am amintirea vocii tale în dimineața
fatală, reflectată de un răsărit de soare
în ochii țestoaselor.
Lumina, simțul meu se stinge, amintindumi de vocea ta la vederea
amestecului verde-celest, mariajul dintre
mare și cer.
Iar eu sunt gata de moarte.
Fără titlu - 1
Ea vrea să vorbească , eu știu de ce . Ea
crede că iubirea a murit- chiar dacă tot ce
e lipsit de iubire o dezgustă.
Dragostea ei o face inocentă, despre ce ar
vorbi?
Stăpână a castelului, degetele sale cânta în
oglinzi de pronume.
Cu fiecare cuvânt scris îmi amintesc de
golul care mă face să scriu ceea ce nu aș
putea, dacă te-aș lăsa să intri.
Stau lângă poezie. Mă duce la margine,
departe de casele celor vii. Și când voi

Fără titlu - 2
Chiar dacă m-ar vedea plângând și m-a
strâns la piept, nu aș reînvia. Adevărat, aș
putea să mă uit în ochii ei, precum Van
Gogh a văzut soarele și l-a pus în floarea3

soarelui -„Viiața” poate fi scrisă cu doi de
„i”?
Păpușile sunt atât de crude. Și de ce nu ar
trebui să fie, când oamenii și fiarele și
chiar pietrele sunt crude? În poem, sunt
expuse păpuși și alte creaturi ale nopții.
Poem, asta e noaptea. Te-ai întâlnit cu
noaptea?
Trandafirii sunt roșii în mâinile ei
flămânde, fioroase.
Numesc tăcerea, noapte. Noaptea iese din
moarte. Noaptea iese din viață. Absența
cuiva trăiește noaptea.
Apoi, dimineața, am strigat:
Noaptea mea, draga mea, micuța mea,
plină de răufăcători.
Dragostea mea, numește-mă Sasha.
Recunosc piesa, ca pe o tragedie
interioară.
Totul este un interior.
1970

Ceea ce scrie Pizarnik in "Orele Galopante"
este problema coșmarurilor sale: lupta cu
identitatea ei (iudaismul ei, precum și
homosexualitatea ei niciodată exprimată),
lipsa de încredere în sine, singurătate și
abandon, depresia ei, sumbra
ei
melancolie. Există ceva obsedant, dureros
de familiar despre aceste teme și, în același
timp, obscur și ciudat. Această nu este o
citire pentru cei cu inima slabă subliniază
criticul Anna Blasiak despre temele
poeziei lui Pizarnik, scrisă în franceză. Iată
câteva exemple:
**
Toată noaptea ascult pașii cuiva care vine
la mine.
Toată noaptea desenez în ochii mei, forma
ochilor tăi.
Toată noaptea îți înot apele, înecându-mă,
ochii mei, devin ochii tăi. Toată noaptea
vorbesc cu vocea ta și îmi povestesc
tăcerile tale. Toată noaptea plouă peste
mine, ploaia mâinilor tale de apă care mă
îneacă.

Fără Antecedente
cisterne în memorie
râuri în memorie
piscine în memorie
întotdeauna apa în memorie
vânt în memorie
șoptind în memorie

**
„Uneori suferim de prea multă realitate în
spațiul unei singure nopți. Ne dezbrăcăm,
si suntem îngroziți.
Suntem conștienți că oglinda sună ca un
ceas, oglinda din care se va revărsa
strigătul tău. ca o jupuire a ta.

Mort sau viu
m-am strecurat
boxand și urlând
într-o limbă...

**
„Vorbesc despre o descoperire: m-am
simțit pe mine în sex, sex în mine.
Vorbesc de a îngropa frica zilnică pentru
a goni frica de o singură clipă. Abisul
absenței.
Dar cine va spune: nu plângeți noaptea?
Pentru că și nebunia este o minciună. Ca
noaptea. Ca moartea. ”
____________
NOTĂ - Editura SAGA - traducere: AG &
Leo Butnaru
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special pentru artiști sau cei cu aspirații
literare. Pizarnik și-a schițat un plan
literar, în același jurnal personal, ea nota:

Regina Traducerilor - Alejandra
Pizarnik

autor: Patricio Ferrari *

"Trebuie să plec în Franța. O doresc
puternic. Amintiți-vă că acesta este
singurul lucru rămas de dorit, în această
lume mare, largă și profundă."
Această „obligație” a rezultat dintr-o
condiție dorită, dar și provocată parțial, de
presiunile istorice. O privire rapidă la
biografiile unora dintre marii scriitori
europeni , nord-americani și latinoamericani din secolul trecut dezvăluie
adesea , o unica destinație comună - un
oraș inegalabil, căutat pentru scena sa
culturală, boemă- Parisul. Până la
începutul anilor 20, când modernismul
literar este la apogeu, Parisul era centrul
creativ al lumii apusene, cu Ezra Pound,
James Joyce și Cé sar Vallejo, pentru a
numi doar trei, printre numeroșii autori
străini care s-au stabilit acolo. Lista este
extinsă. Unii chiar și-au abandonat limba
maternă și au folosit limba franceză la
scris, cum este cazul compatriotului lui
Vallejo, César Moro, sau, la sfârșitul anilor
treizeci, filosoful român Emil Cioran - unul
dintre cei mai buni prozatori ai secolului
XX în franceză. Parisul i-a ademenit pe
bogați și pe săraci, pe cei consacrați cât și
pe cei care aspirau la faimă, talentați sau
neinspirați. În câteva decenii, Orașul
Lumină devenise căminul unei mari
comunități de autori și artiști expatriați de
pe tot globul. Capitala franceză și, într-o
oarecare măsură, geniul limbii franceze, au
ajuns să fie echivalente cu un rit de
convertire - un mit grandios și tangibil.

În jurnalul său din mai 1959, în timp ce
încă locuia cu părinții ei în Buenos Aires, și
la scurt timp după publicarea celei de-a
treia colecții de poezie, tânăra de 23 de ani,
Alejandra Pizarnik, scrie: "Aș dori să
trăiesc pentru a scrie. Nu mă gândesc la
altceva decât la a scrie. Nu caut iubire și
nici bani. Nu vreau să mă gândesc și nici
să-mi construiesc viața în mod decent.
Vreau liniște: să citesc, să studiez, să câștig
ceva bani, astfel încât să devin
independentă de familia mea și să scriu."
Cu un ton asertiv și firm, tânăra își
propune un plan operativ. Ce a determinat
o argentiniană, vorbitoare de spaniolă , să
renunțe la limba maternă în favoarea
francezei? Cea mai mică dintre cele două
fiice ale imigranților evrei care s-au stabilit
în Argentina în anii treizeci, Flora
Alejandra Pizarnik s-a născut la 29 aprilie
1936, în Avellaneda - un oraș-port situat în
zona metropolitană a Buenos Airesului.
Părinții ei, Ela Pizarnik și Rejzla Bromiker
de Pizarnik, părăsiseră Rowno, pe atunci în
Polonia, cu doi ani mai devreme pentru a
fugi de valul crescând de antisemitism care
scălda toată Europa de Est. Familia vorbea
acasă idiș și spaniolă, iar cele două surori,
Myriam și Alejandra, au învățat la o școală
evreiască. Alejandra a crescut printre
aceste două limbi, împreună cu noțiunea
larg acceptată de America Latină:
că limba
franceză și
Franța sunt inseparabile de cultura înaltă, în

După cel de-al Doilea Război Mondial,
inima Parisului i-a întâmpinat pe acei
scriitori latino-americani asociați cu
Boom-ul (mișcare literară în anii '60 - '70
larg circulată în Europa de: Julio Cortázar,
Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, și
columbianul Gabriel García Márquez),
precum și pe mulți scriitori-diplomați
nomazi care veneau din cealaltă parte a
Atlanticului (Miguel Ángel Asturias,
5

Octavio Paz, Alejo Carpentier). Un curent
poetic suprarealist circulă în sens opus
spre Lumea Nouă; în Argentina, a marcat
două generație de artiști și poeți francofili
de avangardă, printre care și pictorul
spaniol Juan Batlle Planas (în atelierul
căruia tânăra Alejandra Pizarnik a studiat
un scurt timp), poetul-pictor Enrique
Molina și poeta Olga Orozco - toți s-au
împrietenit cu Pizarnik până la sfârșitul
anilor cincizeci. Obsedată din ce în ce mai
mult cu meșteșugul și imaginea ei literară
și încurajata de prietenii apropiați,
Pizarnik, care avea rude în Franța, a mizat
pe faima Parisului. La 11 martie 1960, fără
obligații profesionale sau responsabilități
reale, s-a îmbarcat pe transatlanticul
Laenec. Nu pentru un curent anume. Nu
pentru vreo școală teoretică, ci pentru un
exil literar impus de sine. A plecat spre un
oraș care nu era muzeul cultural în care
este astăzi (mulți au ales să locuiască acolo
cu mijloace foarte modeste). A plecat spre
Paris - orașul mare, vibrant și frumos. În
primele luni însă, Pizarnik a trăit la
periferia orașului visat. A ajuns în
suburbiile vestice, inițial cazându-se în
Châtenay-Malabry la unul dintre unchii ei
paterni; apoi în Neuilly-sur-Seine cu un
alt frate al tatălui ei. Ambii erau imigranți
evrei care fuseseră nevoiți să evadeze din
Polonia natală, cu trei decenii înainte.
Dezamăgită și nemulțumită, Alejandra știe
că nu venise la Paris doar pentru a-și
repeta viața ei obișnuită din Buenos Aires.

întâlnea. Aici, în următorii patru ani, a
întâlnit pe marii suprarealiști (Georges
Bataille, Jean Arp, Max Ernst), s-a
împrietenit și a tradus pe unii dintre cei
mai notabili scriitori francezi ai
timpului (André Pieyre de Mandiargues,
Henri Michaux, Yves Bonnefoy), a scris și,
semnificativ, citește și recitește (în
spaniolă și franceză) o gamă largă de autori
din toate genurile. Durerea, hoinăritul
noaptea târziu și sărăcia - Pizarnik credea
că acestea sunt rădăcinile unei arte de
durată. Și-a neglijat sănătatea și
bunăstarea în favoarea poeziei și a
misterelor limbajului. Cu toate acestea,
tânjea după familie și prietenii din Buenos
Aires.
Buenos Airesul ei natal a reprezentat sinele
ei de tinerețe - așa cum se referă Pizarnik
într-o notă în jurnal la 11 ianuarie 1961.
Dorul o afecta; cu toate acestea, a ales să nu
se retragă, în ciuda constrângerilor
financiare, a îndoielii de sine, a perioadelor
de slăbire a sănătății mintale și a fricii de a
înnebuni. Primii doi ani din Paris au fost
haotici. Încă necunoscută ca poet, Pizarnik
și-a schimbat adresa de cel puțin cinci ori.
Numai în '62 a găsit un pic de răgaz, un
loc permanent pentru a se concentra pe
ceea ce conta pentru ea. S-a mutat într-o
cameră de mansardă de la etajul al
patrulea, în strada Saint-Sulpice, cu
fereastra spre spatele Bisericii RomânoCatolice (secolul XVII-lea), unde "Lupta
lui Iacob cu îngerul", de Delacroix, încă
împodobește unul dintre zidurile sale.
Ivonne Bordelois, studentă la Sorbona și
una dintre cele mai apropiate compatrioate
ale Alejandrei, descrie acest spațiu : "Barca
beată a lui Rimbaud, fum intens de tutun și
dezordinea colosală de cărți și hârtii, un
magazin nomad unde domnea un samovar
și atmosfera specială care crește în locurile
unde crește și tăcerea, precum un o iederă
invadatoare, nocturnă , permanentă ; o
tăcere și o concentrare statică, vibrantă, în
care vocea Alejandrei era regină".
Aceasta a fost cea mai productivă perioadă
a lui Pizarnik, anul lui Árbol de Diana
(Arborele Dianei) - cea de-a patra colecție

În ciuda acestei situații, Pizarnik nu s-a
descurajat. O viziune poetică a susținut-o,
și rapid, printr-un calidoscop bazat pe
repere literare, Alejandra a îmbrăcat o
existență
cotidiană
neseparată
de
literatură: se plimba pe sub podul de fier
unde se află La Maga, muza celui mai
cunoscut roman al lui Cortázar,
Hopscotch, unde muza și autorul însuși se
încrucișează , un deceniu mai devreme;
sau la cafenelele de pe bulevardele SaintGermain-des-Prés și Saint-Michel; sau pe
malurile Senei, unde vânzătorii de cărți
vechi își strigau comerțul. A mers pe străzi,
văzându-i și auzindu-i, iubind tot ce
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de poezie, însoțită de o prefață festivă
datorată prietenului ei și viitorul câștigător
al Premiului Nobel, Octavio Paz. Publicată
în decembrie '62 în Buenos Aires, această
carte de poezii și proză în spaniolă și-a
făcut intrarea imediată în panteonul
poeziei latino-americane. A fost un
moment de cotitură pentru formă dar și
stil. Brevitatea textelor a sugerat o ființă
impersonală, anonimă, care în mod ciudat
radia o aură de intimitate nocturnă.

și postumele "Texte de umbră și ultimele
poezii", 1982 , conțin pasaje pe care
Pizarnik le-a scris în franceză și ulterior lea tradus în spaniolă.
Scrise de mână pe hârtii împrăștiate, fără a
ținti publicarea lor, aceste texte franceze
explorează multe dintre cele mai profunde
obsesii ale lui Pizarnik: limitarea
limbajului, tăcerea, corpul uman, noaptea,
natura intimității, nebunia, moartea. Era
obsedată de intermediar, de subiectul liric
dintre culturi și dintre limbi; a explorat
ambele părți ale oglinzii. Aceste obsesii au
continuat să o bântuiască pe Pizarnik
pentru tot următorul deceniu, până la
moartea tragică a acesteia la 25 septembrie
1972. Când Alejandra s-a sinucis, la treizeci
și șase de ani, în apartamentul ei din
Buenos Aires, pe strada Montevideo, a
lăsat pentru posteritate unul dintre cele
mai neobișnuite moșteniri din literatură
latino-americană. Este o arhivă care
include un număr semnificativ de
manuscrise nepublicate, dactilografii dar și
caiete, care conțin poezii, poezii în proză,
ficțiune, jurnale, fragmente, note și
desene. Ca și opera postumă a marelui
Fernando Pessoa (o figură cheie a
modernismului european , ale cărui lucrări
sunt încă cercetate de Biblioteca Națională
a Portugaliei), arhiva Pizarnik conține
comori ascunse și nestudiate. Există zeci de
texte creative, lucrări vizuale și informații
biografice. Vom mai auzi de dânsa, suntem
siguri.
Ca de exemplu în recenta sa carte
"Orele Galopante".

Mitul lui Pizarnik ca Pythia, preoteasă,
poetă, vizionară, a fost prezent. Sensual și
oblic, meticulos, aluziv, în stilul sau
modernist, "Árbol de Diana" a prezentat un
discontinuu subiect liric : "Frica de a fi doi
- calea oglinzii". Această imagine
cutremurătoare a sinelui este urmărită de
o propoziție pe care Pizarnik a conceput-o
inițial în franceză în Paris: „J'aurai aimé
me voir dans une autre nuit, hors du délire
d’être deux chemins du miroir” („Cum aș fi
iubit să mă văd într-o altă noapte, dincolo
de această nebunie de a fi două părți ale
oglinzii”), găsită în „ Paroles du vent ”
(Cuvintele vântului). Reușita Alejandrei
cu Árbol de Diana, cât și experimentele
sale în franceză, sunt relativ contemporane
- datează mai ales din '62, în timp ce locuia
în acel spațiu mic, nu departe de Cartierul
Latin. Ea a aranjat ultimele sale scrieri sub
rubrica generică „poemas franceses” - cu o
notă pe o pagină ruptă dintr-un volum a lui
"Chemins de surréalisme" de criticul și
istoricul de artă Patrick Waldberg. După ce
Pizarnik s-a întors la Buenos Aires,
aproape că nu a mai scris niciodată în
franceză. Unele dintre textele franceze nu
au fost uitate, ea notează în jurnalul său în
iunie 1967 : ("Carte: vezi poezii . Expresii.
Tradu poezii în proză, în franceză.”)
„Carte” s-ar fi putut referi la "Extragerea
pietrei nebuniei", cea de-a cincea colecție
de poezie, publicat în Buenos Aires anul
următor. Interesant, strofe din două dintre
poeziile sale sunt, de asemenea, reluate în
pasaje din cartea sa "The Galloping Hour".
Practic, aproape o duzină de texte spaniole
apar incluse în cărțile Árbol de Diana și
El infierno musical (Un Iad muzical, 1971)

_______________
* Patricio Ferrari a tradus Fernando
Pessoa, António Osório, și Alejandra
Pizarnik. Poliglot și poet, traducător și
editor, locuiește în New York City, predă
la universitatea Rutgers .

7

Alejandra Pizarnik
Memorie, aproape de uitare
Memorie aproape de uitare
Moarte îndepărtată
vocea râșnește și vibrează și tremură
vântul neagă
vântul minte
zadarnic vânt
mâna se ascunde
mâna sfântă
sfântul trimis
sfântul înseminat
de vântul care minte
am mintit
Neg
Mă culc
din aur și din faină
aceste mâini demente sunt ale mele
mâinile mele sfinte
înseminate de umbra ta
Mă prăbușesc
Mă ating
gestul unei flori
fragil
rece
Mă ofer îngrozitor
abisului din abis
Mă ofer
tu mă sperii
abandonez,
Nu te dau dracului...
traducere: Adrian Grauenfels
desene: Ion Vincent Danu
***
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- iar cei care pomeneau de războaiele
trecute - erau denunțați sau cenzurați. Iată
o paralelă clară, palpabilă, cu cartea Poliția
Memoriei, în care memoria colectivă este
ștearsă sistematic de regim. Protagoniștii
cărții nu poartă nume. Puține detalii indică
o insula anume, Ogawa căutând să se
detașeze de specificul culturii sale. Ea
însăși locuiește într-o casă spațioasă, pe
două etaje cu un acoperiș din țiglă
spaniolă. Din balcon zărește marea,
așezată într-un fotoliu franncez tapisat cu
o pânză înflorată. Este o persoană discretă
care nu caută celebritate. După ce s-a
măritat cu un inginer metalurg, lucra când
soțul era la muncă.
Despre nuvela "The Breaking of the
Butterfly" acesta a aflat numai când cartea
a primit un premiu literar. Au un fiu, în
timpul prunciei Okawa a scris " Agenda
unei femei însărcinate " carte care îi aduce
prestigiosul premiu Akutagawa. Acum
copilul a crescut și mama e capabilă să
scrie fără restricții. Bibloteca ei conține
multe cărți despre Holocaust, și despre
soarta Annei Frank. O altă carte de
răsunet, a fost ecranizată, este "Profesorul
și femeia de curățenie". Este vorba de o
mamă, părinte unic, nevoită să gătească și
să curețe locuința unui matematician a
cărui memorie este limitată la 80 de
minute. În afară de problema memoriei,
Ogawa este preocupată de cruzimea speciei
umane. În nuvela "Piscina" protagoniștii
folosesc subterfugii ca să producă durere
victimelor, celor apropiați. În nuvela
"Hotel Iris" o văduvă sadistă, duce la
exmatricularea din școală a unui elev de 17
ani, ademenit de văduva la întâlniri
sexuale din ce în ce mai brutale. "Oamenii
tind să ascundă latura lor agresivă sau
violența lor emoțională" spune Ogawa,
numai literatura ne permite să dezvăluim
aceste aspecte. Mă interesează rolul femeii
în familie, trupul femeii, dar și violența la
care sunt ele supuse de unii bărbați. Unii o
numesc a fi o scriitoare feministă.
Autoarea se opune acestei etichetări, ea
declară că este o fidelă ascultătoare a vieții
caracterelor sale, alese cu grijă. Ea vede un
pod sau un curbeu între o nuvelă și cea

Cât de departe a ajuns Ana
Frank?
(Poliția Memoriei - Yoko Ogawa,
traducere in engleza de Stephen Snyder)

Citind cu consternare "Jurnalul
Annei Frank", o tânăra japoneză Yoko
Ogawa, este atât de impresionată de
povestea nefericită a tinerei evreice din
Amsterdam, că se antrenează în a ține un
jurnal de sine, în care își inchipuie a fi o
bună prietenă a Annei. Ca să refacă
atmosfera claustrantă în captivitatea
forțată a Annei, Ogawa se strecoară sub o
masă peste care așterne o cuvertură
groasă, opacă. Acolo ea scrie, crește și se
maturizează. Azi are 57 de ani și 40 de
nuvele și colecții de povestiri publicate.
Jurnalul său din tinerețe dovedește că se
poate crea și în condiții claustrofobice.
Unora, li se demonstrează, ca crisul poate
oferi libertate ! După zeci de ani, Ogawa
transcrie imaginea să despre Anna Frank
în cartea "Poliția Memoriei", o nuvelă
distopică , a cincea sa carte tradusă în
limba engleză. Povestea se petrece pe o
insula misterioasă, acolo un regim totalitar
decide dispariția peste noapte, a unor
întregi categorii de obiecte sau animale,
ștergându-le din memoria cetățenilor. Cei
care țin minte devin răufăcători, nevoiți să
se ascundă. Naratorul, un autor de nuvele,
ascunde editorul său (o femeie) într-o
cameră similară cu adăpostul Annei și al
familiei sale în Amsterdamul ocupat de
armata germană. "Poliția Memoriei" a fost
lansată în limba japoneză în anul 1994,
propusă pentru traducere în engleză în
2014, devenind azi o carte rezonantă, când
regimurile autoritare și despotice înfloresc
pe tot globul. Pe insula cu pricina,
locuitorii trăiesc sub o permanentă
supraveghere. Cărțile sunt arse. Unii sunt
ridicați pentru interogații fără vreo
explicație, chiar și la miezul nopții.
Terorizați, cetățenii nu întreprind nimic ca
să oprească dispariția vecinilor lor.
Naratorul declara în șoaptă că e vorba de
un fenomen neplăcut, chiar și discuția
despre acest subiect, te pune în pericol.
Japonia imperială și-a revizuit și ea istoria
9

vitoare, acest pod trebuie urcat și trecut
spre o nouă scenă sau povestire, "așa
gândesc și așa scriu".

Imagini în broșură:
Pixabay, Internet, NYTimes, Eduard
Almași, Elron, Arie Lamdan, Daniel Mroz

Text: Adrian G
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Ekphrasis - Poezia metafizică,
poeme pentru Giorgio de Chirico
si Carlo Carrà

LEFT:
GI OR GI O
DE
C HI RI C O, T H E
SOOTH SAYER ’S
RECOMPENSE,
1913
RIGHT:
DE
CHERICO
IN
1936,
PHOTOGR A PHED BY C AR L VAN VEC HTE

neliniștitoare ale piețelor pustii, adesea
mărginite
de
arcade
pictate
în
perspectivă abruptă, scăldate de o lumină
oblică. Figuri umane sau statui plasate la
distanță aruncă umbre lungi. De multe ori
în locul figurilor umane există manechine
dezbrăcate.
Efectul
dorit
era
producerea unui sentiment de dislocare în
timp și spațiu. În 1913, poetul Guillaume
Apollinaire a folosit pentru prima dată
termenul "metafizic" pentru a descrie
picturile lui Chirico.
În februarie 1917, pictorul futurist Carlo
Carrà s-a întâlnit cu Chirico la Ferrara,
unde erau amândoi staționați în timpul
Primului Război Mondial. Carrà a
dezvoltat o variantă a stilului metafizic în
care dinamismul operei sale anterioare a
fost înlocuit de imobilism, iar cei doi artiști
au lucrat împreună câteva luni în 1917 la un
spital militar din Ferrara.
Potrivit
istoricului de artă Jennifer Mundy, „Carrà
a adoptat imaginile de manechine ale lui
Chirico în spații claustrofobice, dar
lucrările sale nu aveau simțul ironiei și al
enigmei lui Chirico, iar el a folosit
întotdeauna o perspectivă corectă”. Carrà
a explicat principiile mișcării în cartea sa
"Pittura Metafisica", carte pe care a
publicat-o în 1919. După 1919, cei doi

Acum circa 100 ani câțiva artiști
italieni pun bazele artei metafizice, un stil
de pictură dezvoltat de artiștii italieni
Giorgio de Chirico și Carlo Carrà. Mișcarea
a început în anul 1911 cu de Chirico, ale
cărui lucrări erau parcă pictate în vis, cu
contraste puternice între lumină și umbră,
aveau
adesea
o
atmosfera
vag
amenințătoare, misterioasă, „pictând ceea
ce nu poate fi văzut”. De Chirico, cu fratele
său mai mic, Alberto Savinio, și Carlo
Carrà au stabilit oficial mișcarea metafizică
și principiile acesteia, în anul 1917.
Giorgio de Chirico, spre deosebire de mulți
artiști ai generației sale, nu admira pe
Cézanne și nici pe alți moderniști francezi,
dar s-a inspirat din tablourile simbolistului
elvețian Arnold Böcklin și din lucrările
artiștilor
germani
precum
Max
Klinger. Pictura sa "Enigma unei dupăamieze de toamnă" (c. 1910) este
considerată prima lucrare metafizică; ea a
fost inspirat de ceea ce de Chirico a numit
o „revelație” pe care a experimentat-o în
Piazza Santa Croce din Florența. În
lucrările ulterioare, el a dezvoltat imagini
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artiști se separă și abandonează în mare
parte stilul metafizic, în favoarea
neoclasicismului. Multe tablouri ale lui
René Magritte, Salvador Dalí și alți
suprarealiști folosesc elemente formale și
tematice derivate din pictura metafizică.
Dar cartea lui Carrà ne dezvăluie o altă
latură a artei lor, e vorba de discuții și
scrisori poetice, de poezie ekphrasis care se
definește "o descriere literară sau poetică a
unei opere de artă vizuală".
Căutând exemple poetice legate de cei doi
artiști, am găsit câteva texte de gen
ekphrasis în colecția unui editor "Metamorfoze":
Jean
Paulhan
"MEDITATIONS OF A PAINTER - WHAT
THE PAINTING OF THE FUTURE
MIGHT BE " pe care le-am tradus aici.
Alte porțiuni provin direct din volumul
"Arta Metafizică" (Thames and Hudson 1971), o culegere de articole și de critică
compilate de Massimo Carra (autor italian
specialist în artă, sculptură, istoria
artelor). Poemele pot fi asociate cu precizie
tablourilor lui de Chirico sau Carlo Carrà
fără a fi legate direct de o pânză anume.

îți datorez...
O Moarte Misterioasă
Ceasul la fix, marchează brusc, ora 12 și
jumătate. Soarele este înalt și arde pe cer.
Luminează
case,
palate,
portaluri.
Umbrele lor pe sol descriu dreptunghiuri,
pătrate și trapeze de un negru atât de pal,
încât ochiului orbit îi place să se
reîmprospăteze în ele. Ce lumină. Cât de
dulce ar fi să locuiește acolo, lângă un
portic mângâietor sau un turn nebun
acoperit cu mici steaguri multicolore,
printre blânzi și inteligenți bărbați. A mai
fost vreodată o astfel de oră? Ce contează,
când vedem că acum acele merg!
Ce absență a furtunilor, a strigătelor de
bufnițe, a mărilor furtunoase. Aici Homer
nu ar fi compus niciun cântec.
A meritat așteptarea eternă. Speranța este
neagră, iar azi dimineață, un tip a susținut
că ea așteaptă înca din timpul nopții.
Undeva este un cadavru, nevăzut. Ceasul
marchează 12.32; soarele apune; este
timpul de plecare.

Cântecul stației de tren
Stație mică, stație mică, ce fericire îți
datorez. Tu uită-te în jur, spre stânga și
spre dreapta, apoi în spatele tău. Steagurile
tale flutură distrate, de ce să suferi? Hai să
intrăm, nu suntem suficient de numeroși?
Cu cretă albă sau cărbune negru, hai să ne
urmărim fericirea și enigma ei, enigma și
afirmarea ei. Sub portice sunt ferestre, din
fiecare fereastră un ochi ne privește și voci
din adâncuri ne strigă. Fericirea stației
vine spre noi și pleacă de la noi
transfigurată. Stație mică, stație mică, ești
o jucărie divină. Cum de te-a uitat Zeus,
zăpăcit, pe acest pătrat geometric și
aproape galben, lângă această fântână
limpede, tulburătoare. Toate micile
steaguri, se crispează împreună, sub
intoxicația cerului luminos. În spatele
zidurilor, viața se desfășoară ca o
catastrofă. Ce contează toate astea pentru
tine? Stație mică, stație mică, câtă fericire
12

de câine mic. Trenuri care trec. Enigmă.
Fericirea arborelui de banane: luxoase
fructe coapte, aurii și dulci.
Fără bătălii. Giganții s-au ascuns în spatele
stâncilor. Oribile săbii atârnă de pereții
camerelor întunecate și tăcute. Moartea
este acolo, plină de promisiuni. Meduza cu
ochii care nu văd nimic. Vânt în spatele
zidului. Palmieri. Păsări care nu au venit
niciodată.

O vacanță
Nu erau mulți, dar bucuria a
împrumutat fețelor lor - o ciudată
expresie. Întregul oraș era împodobit cu
steaguri. Au fost steaguri pe turnul cel
mare care s-a ridicat la capătul pieței, lângă
statuia marelui rege-cuceritor. Eșarfele
au înfășurat farul, catargurile bărcilor
ancorate în port, portul, pe porticuri, pe
muzeul picturilor rare
Spre miezul zilei s-au adunat în piața
centrală, unde fusese stabilit un banchet.
A fost adusă o masă în centrul pieții.
Soarele avea o frumusețe cumplită.
Umbre precise, geometrice. Pe adâncimea
cerului vântul răspândea steagurile
multicolore ale marelui turn roșu, care era
de un roșu tare mângâietor. Pete negre se
mișcau în vârful turnului. Erau tunari care
așteptau să tragă în aer salutul de la prânz.
În sfârșit, a venit ora a douăsprezecea.
Solemnă. Melancolică. Când soarele a
ajuns în centrul arcului ceresc un nou ceas
a fost dezvăluit la gara din oraș. Toată
lumea plângea. Un tren trecu, fluierând
frenetic. Tunurile au tunat. Ce păcat...a fost
atât de frumos.
Apoi, așezați la banchetă, au mâncat miel
fript, ciuperci și banane și au băut apă
limpede și proaspătă. Pe tot parcursul
după-amiezii, în grupuri separate, ei
au intrat pe sub arcade și au așteptat să
vină seara și odihna lor. Asta a fost tot. Un
sentiment african. Arcada este aici pentru
totdeauna. Umbra cade de la dreapta la
stânga, briza proaspătă care provoacă
uitare, bate că o enormă frunză proiectată.
Dar frumusețea sa stă în a sa linie: enigma
fatalității, simbol al voinței intransigente.
Vremuri antice, lumini și umbre potrivite.
Toți zeii sunt morți. Goarna cavalerului.
Apelul de seară la margine de pădure: un
oraș, un scuar, un port, arcade, grădini,
ajun de petrecere; tristeţe. Nimic. Se pot
număra liniile. Sufletul urmează și crește
odată cu ele. Statuia, statuia fără sens
trebuia ridicată. Zidul roșu ascunde tot
ceea ce este muritor al infinitului. O velă;
blânda navă cu flancurile fragede; dragul

Bărbatul

cu

privirea

angoasată

În zgomotul străzii se petrece o catastrofă.
Venise acolo cu privirea lui angoasată.
Încet, a mâncat o prăjitură atât de moale și
dulce că i se părea că-și mănâncă inima.
Ochii lui erau foarte separați. Ce aud?
Tunetul zguduie în depărtare și totul
tremură în tavanul de cristal; este o luptă.
Ploaia a lustruit trotuarul: o bucurie de
vară.
O curioasă tandrețe îmi invadează inima:
oh, omule, eu vreau să te fac fericit. Și dacă
te atacă cineva, te voi apăra cu curajul unui
leu și cu cruzimea unui tigru. Unde
vrei să mergi; vorbește!. Acum tunetul nu
mai tună. Privește cum cerul este curat și
copacii strălucitori. Cei patru pereți ai
camerei l-au rupt și l-au orbit. Inima lui
înghețată s-a topit încet: pierea din
dragoste. Sclav umil, eșți la fel de tandru ca
un miel măcelărit. Sângele tău curge pe
barba ta tandră. Omule, te voi acoperi
dacă ți-e frig. Vino sus. Fericirea se va
rostogoli la picioarele tale ca o bilă de
cristal. Și toate construcțiile minții tale te
vor lăuda împreună. În ziua aceea, și eu o
să te felicit, așezat în centrul scuarului plin
de soare, lângă statuia războinicului și
piscina goală. Și spre seară, când umbra
farului devine lungă pe dig, atunci când
flamurile se leagă, iar pânzele albe sunt la
fel de dure și rotunde că sânii umflați de
dragoste și dorință, vom cădea unul în
brațele celuilalt ca să lăcrimăm împreună.
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Dorința statuii

Un ocean de pământ

„Aș dori cu orice preț să fiu singură”, a spus
statuia cu aspect etern. Vântul, vântul care
îmi răcește obrajii arși. Și a început bătălia
cumplită. Capetele sparte au căzut, iar
craniile străluceau, parcă erau din
fildeș. Fugiți, fugiți spre orașul pătrat și
radiant. În spatele meu, diavolul mă
împinge cu toată puterea. Vițeii mei
sângerează îngrozitor. Oh, tristețea statuii
singuratice
de
acolo.
Preafericire.
Și niciodată soare. Niciodată mângâierea
galbenă a pământului luminat. Dorințele
lui. Tăcerea . Îi iubește sufletul ciudat. A
cucerit, iar acum soarele s-a oprit, sus, în
centrul cerului. Iar în fericirea ei veșnică,
statuia își cufundă sufletul în contemplarea
umbrei sale. Există o cameră ale cărei
obloane sunt întotdeauna închise. Într-un
colț există o carte pe care nimeni nu a citito vreodată. Și acolo pe perete este o
imagine pe care nu o putem vedea fără să
plângem. Există arcade în camera în care
doarme statuia. Când vine seara, mulțimea
se adună acolo cu un zumzet. Când căldura
a fost toridă la prânz, ea vine acolo gâfâind,
căutând frigul. Apoi doarme, doarme,
doarme. Ce s-a întâmplat? Plaja era goală
și acum văd pe cineva așezat acolo, acolo pe
o stâncă. Un zeu este așezat acolo și
privește marea în tăcere. Și asta este totul.
Noaptea este adâncă. Mă arunc pe
canapeaua mea care arde. Morpheus
mă destestă . Aud sunetul unei trăsuri care
se apropie pe drum. Copitele calului, în
galop și zgomotul potcoavelor țâșnește,
apoi se estompează în noapte. În depărtare
fluieră o locomotivă. Noaptea este adâncă.
Statuia cuceritorului din piață, stă cu capul
gol , descoperit. Oriunde e stăpân soarele.
Peste tot umbrele se consolează. Prietene,
cu privirea ei de vultur și gura zâmbitoare,
poarta grădinii te face să suferi. Leopard
închis, pășește-te în cușca ta, iar acum,
ridicat pe piedestalul tău, ia poza unui rege
cuceritor, proclamă-ți victoria.

autor probabil:
(Lui Giorgio de Chirico)
Appolinaire
Am construit o casă în mijlocul oceanului
Ferestrele sunt fluvii care curg din ochii
mei
Caracatiţele roiesc pretutindeni pe la
colţurile pereţilor
Ascultă cu le bate inima triplă , cum bat cu
ciocurile în ferestre
Casă umedă
Casă arzătoare
Anotimp pripit
Anotimpul cântă
Avioanele ejectează ouă
Atenţie! se va injecta cerneală
Atenţie la cerneala ejectată !
Ar fi bine să încadraţi cerul
Caprifoiul urcă spre cer
Caracatiţele terestre palpită
Apoi devenim proprii noştri gropari
Palide caracatiţe
în valurile care ţipă
la caracatiţele cu ciocul palid
În jurul casei, este acest ocean pe care îl
cunoşti
Care nu răspunde niciodată..

text și traducere : Adrian Grauenfels
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următor i-a comandat copia lui "The
Disquieting Muses". În 1925 de Chirico a
expus din nou un grup de imagini la
Bienala Romană. Dar, cu toate că, cu doi
ani înainte, a avut un mare succes și a
vândut mai multe lucrări cercului BretonEluard, de data aceasta, relatează el, „a
întâlnit tăcerea unui mormânt.” Motivul
principal al acestei tăceri fără îndoială a
fost că poeții și artiștii suprarealiști au
început să banuiască că inspirația
metafizică a lui Chirico a fost epuizată, iar
conversia sa la pictura academică este
finală. Cele douăsprezece numere ale
revistei
"Revoluția
suprarealista",
publicate între 1 decembrie 1924 și 15
decembrie 1929, au reprodus multe dintre
lucrările timpurii ale lui Chirico și au inclus
unele dintre poeziile sale din anii 1911-13.
Dar, în numărul din 15 iulie 1925, Max
Morise, trecând în revistă o expoziție a
operei artistului la Galerie de l'Effort
Moderne din Paris, a exprimat în termeni
politicoși credința suprarealiștilor că de
Chirico devenise prea scufundat în
clasicism și în probleme tehnice. În luna
martie care a urmat, au fost reproduse
două tablouri ale italienilor: Sarcofagul,
una dintre imaginile sale tempera din 1921
(cel mai recent de Chirico ilustrat până
acum de revista); și o piesă cu figura
raphaelită, intitulată Orestes și Electra,
datată din 1922-23. Reproducția din
ultima imagine a fost redactată cu linii
negre de către editori pentru a-și arăta
disprețul față de derivatele neoclasicismului.

George de Chirico - CEARTA CU
DADAIȘTII ȘI CU
SUPRAREALIȘTII
Anii 1920-1926
Există un paradox al carierei lui Georgio de
Chirico, care a obținut pentru prima dată,
o faimă cu adevărat internațională la
începutul anului 1920, exact când relația sa
cu cei responsabili în principal pentru
această faimă - dadaiștii, (care vor deveni
în curând lideri ai suprarealismului) începuse a se deteriora.
Expoziția sa din 1919 la Berlin, organizată
de Valori Plastici (1), i-a adus arta lui
timpurie în atenția dadaiștilor din Europa
Centrală. În același an, Valori Plastici a
publicat prima monografie a operei sale,
intitulată "12 Opere di Giorgio de Chirico",
cu articole critice scrise de Soffici,
Apollinaire, Vauxcelles, Raynal, J. E.
Blanche, Roger Marx, Papini, Card și
Etienne Charles.
Cartea, destul de modestă, reproduce o
parte din picturile și desenele principale
ale lui Chirico din anii 1917-19 și a ajuns la
un grup de artiști și critici în Franța,
Germania, Belgia și Italia. Trecând cartea
în revistă, Andre Breton a scris: „Cred că o
adevărată mitologie modernă se află în
proces de formare. Lui Giorgio de Chirico
aparține funcția de a o fixa în mod
imperativ în memorie.” Din 1920 până în
1925 de Chirico a fost în corespondență nu
numai cu Breton, dar și cu Paul Eluard, cel
care a fost din 1924 până la izbucnirea celui
de-al doilea Război Mondial, principalul
aliat al lui Breton în mișcarea
suprarealistă.
Se pare că atât Breton, cât și Eluard au
cumpărat în Paris tablouri și desene pe
care de Chirico le-a lăsat în studioul său din
strada Campagne-Premiere, când a plecat
în Italia în 1915. Vânzarea a fost dirijată de
poetul italian Ungaretti, prieten al lui
Chirico dar și al scriitorilor francezi de
avangardă. Și bienala din 1923 de la Roma
a fost vizitată de Eluard, care a cumpărat
din picturile lui de Chirico, iar în anul

Cearta dintre de Chirico și suprarealiști
devine din ce în ce mai intensă, în special
după întoarcerea artistului la Paris în 1925.
Ajunge la un punct culminant în 1928,
când a fost publicată cartea „Le
surrealisme et la peinture” a lui Breton.
Cartea a reprodus o serie de tablouri de
Chirico din 1913-17 (unele sunt datate
eronat) și rămâne o sursă centrală de
informații despre opera sa timpurie. Însă
textul lui Breton despre artist este
înfiorător în denunțarea artei și a atitudinii
acestuia care a urmat plecării sale din
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Ferrara, după primul război mondial. De
exemplu, Breton atacă violent expoziția de
la Paris a picturilor lui de Chirico, care a
avut loc la Galeria lui Paul Guillaume în
iunie 1926, care prezența mai mult
tablouri timpurii. În 1928, principalii
suprarealiști au publicat, de asemenea, o
foaie informativă care ataca o expoziție din
lucrările recente ale lui Chirico la
Bruxelles. De la această dată, prăpastia
dintre pictor și suprarealiști nu a fost
vindecată niciodată; într-adevăr, disputa
lor a devenit complet defăimantă și a
continuat
așa
și
după
declinul
suprarealismului ca mișcare unificatoare.
Fapt rămâne că, până la sfârșitul anului
1925 sau începutul anului 1926,
suprarealiștii au sperat că de Chirico ar
putea să-și recapete vitalitatea creatoare,
iar afirmația lui Breton, „Am pierdut cinci
ani exasperați de de Chirico”, publicată în
„Revoluția surrealistă” la 15 iunie 1926,
este o exagerare. Recunoscând că de
Chirico a fost cel mai important precursor
al artei suprarealiste din secolul al XX-lea
(în toate direcțiile, cu excepția celor
propuse de automatismul abstract al lui
Duchamp, Arp, Miro și alții), Breton și
asociații săi au încercat prin presiune și
flatare a-l face pe artistul italian să-și
abandoneze preocupările tehnice și
renașterea clasicismului. Dacă și-ar fi
pierdut credința în el în întregime, încă din
1920 sau 1921, așa cum sugerează
declarația lui Breton, pare puțin probabil
că Breton și Eluard să fi continuat să
corespondeze cu el până la întoarcerea sa
la Paris în 1925. Pentru o perioadă, efortul
suprarealiștilor pentru a-l forța pe de
Chirico să-și recapete impulsul timpuriu
părea, parțial, de succes. La intervale între
1924 și 1928 (și din când în când mai
târziu), pictorul a reînviat anumite
subiecte din perioada sa timpurie, așa cum
făcuse la Roma și Florența după primul
război mondial. În 1925, de exemplu, a
finalizat o serie de lucrări neo-metafizice,
în principal figuri de manechine și scene
nemaipomenit de fantastice; cele mai
bune dintre ele sunt reproduse în revista
lui Leonce Rosenberg, " Buletin al efortului

modern" (2) , din octombrie 1925 și
februarie
1926.
Dar
intensitatea
halucinantă a artei sale timpurii a fost
cheltuită, așa cum devine evident dacă
comparăm reproducerile picturilor sale
din 1925-28 în monografia "Chirico" a lui
Waldemar George, cu reproducerile care
ilustrează arta sa proto-suprarealistă în
"Le surrealisme et la peinture" a lui Breton.
Ambele cărți au fost publicate în 1928 și,
într-un mod viu, rezumă ascensiunea și
declinul lui Chirico. Cu toate acestea,
trebuie de spus că uneori extraordinarele
daruri imaginative ale artistului s-au arătat
și sub formă literară. În 1927 a publicat în
"Buletinul efortului modern" o descriere
remarcabilă a calității animiste a
mobilierului văzut înghesuit pe stradă,
gata pentru mutare.
Se simte aici o revenire la inspirația
onirică a tinereții sale. Dar picturile sale pe
tema onirică sunt doar puțin mai
convingătoare decât alte opere din 1927. În
mod similar, geniul său reînvie în romanul
său, "Hebdomeros", publicat în 1929 și
admirat foarte mult chiar de dușmanii săi
de acum, suprarealiștii. Cu toate acestea,
ca pictor, de Chirico după întoarcerea la
Paris, în 1925, arată clar că preferă
expresia clasicistă și a fii un exponent al
virtuozității tehnice, decât un metafizician.
Eforturile depuse de către surrealiști sau
de alții, nu au avut șansa de a reînvia
puterea sa tinerească, inventivă.
1925-1928: Reîntoarcerea
la mitologia clasică
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Au existat probabil trei factori principali
care au stat la baza revenirii lui Chirico în
clasicism. Primul dintre acestea, a fost
absorbția sa în arta trecutului, stimulată de
studiile sale postbelice în marile muzee din
Roma și Florența și de discuțiile sale cu
Nicola Lochoff. Cel de-al doilea îl admira
pe Picasso care, începând cu 1917, a pictat
alternativ tablouri clasice-realiste și lucrări
abstracte. Picturile și desenele neo-clasice
ale lui Picasso erau, fără îndoială,
cunoscute și de Chirico și este un fapt
semnificativ, dar neconcludent, că multe
dintre ele au fost parțial inspirate de
călătoria lui Picasso la Roma în 1917 cu
baletul rusesc al lui Diaghilev. De Chirico
trebuie să fi avut curaj - și să fi învățat
multe - din exemplul colegului său spaniol.
Un al treilea factor, care a explicat în bună
parte picturile lui de Chirico din 1925-28
despre ruinele antice, gladiatori și cai
sălbatici, a fost entuziasmul său pentru
relatarea călătoriei lui Sir James George
Frazers în Grecia clasică, carte publicat în
1923 în franceză, sub numele de "Sur les
Traces de Pausanias". Regretatul său frate,
Alberto Savinio l-a asigurat odată pe
scriitor că pictorul a citit cartea cu atenție,
și într-adevăr multe dintre pânzele
neoclasice ale acestuia din urmă din anii
'20 ar putea servi drept ilustrații ale
scenelor grecești descrise de Frazer. Dar,
ca picturi, acestea sunt obositor de dulci, și
cu ele pare corect să se declare anulată
poziția lui de Chirico ca forță vitală în arta
modernă. În articolul din 1919 al lui
Chirico pentru "Valor Plastici", intitulat „II
ritorno al mestiere”, se încheiase cu
afirmația:
„Pictor
classicus
sum.”
După războiul pe care îl trecuse, el și-a
semnat adesea picturile „G. de Chirico,
Pictor optimus. " Opera sa din ultimii
douăzeci și cinci de ani i-a adus nu respect
și faimă, ci notorietate. Îndepărtându-se de
la o listă incredibilă de artiști trecuți,
revenind mai ales tradiției baroce pe care o
ținea cândva în dispreț, dedicând o mare
parte din energia sa atacurilor violente
asupra revoluției vizuale din secolul XX,
din care a fost cândva un de neînlocuit
lider, de Chirico a încercat cu toate

mijloacele să-și elimine propria tinerețe
strălucitoare. Din fericire pentru istoria
artei a eșuat. Picturile sale timpurii
supraviețuiesc și câștigă constant în
importanța lor calitativă și istorică.

* Giorgio de Chirico BY JAMES THRALL
SOBY
Editura MOMA New York
(1)
Valori
plastici
=
valoarea
plastică, magazin italian de artă care
apărea la Roma și în Franța (între 19181922)
(2) O revista afiliată "Galeriei de efort
modern", Paris, publicată între 1924 1927 de Léonce Rosenberg.
Note și traducere: Adrian Grauenfels
Poezia ekphrasis (descrierea poetică
a unei opere de artă) AG
Ekphrasis 1
Expresionismul îmi place de mor
e firea mea explozivă și nerăbdătoare
să termin un lucru înainte de-al începe
cu viteza inversă luminii minus tabloul
lui Jackson Pollok *
în care regina este vizual neplăcută
la pipăit. În spatele pânzei locuiește chiar
el, pictorul beat.
Și sforăie.
Uneori când nu mă vede nimeni în muzeu,
mângâi sănii statuilor africane
care te aprind cu fierbințeala lor.
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Anul ăsta am înjurat cât am putut
am evitat să iau somnifere cu carul
m-am tăiat numai cu cuțite tocite
câinele meu a avut tuse măgărească
văd mereu cifre negre
îmi cresc dioptriile și nu schimb ochelarii
mă las depășit de mașini pe șoseaua curbă
apoi respir fumul lor, plin de dispreț
știu să devin un model atipic
în oglinda retrovizoare, dintr-o privire
nu e așa că și tu te urăști uneori Jacky?

sale
întreaga construcție se ridică pe picioare
firave
pui aur pe pânză și azur în speranțe
apoi amesteci pe paletă somnul cu
insomnul
trecutul devine viitor și prezent totodată
timpul stă pe loc în toate ceasurile,
așa cum ai vrut, e anulat de clipa asta
magică,
iar spiritul tău rămâne înlănțuit
cu omul, culori și viață...

* Pollok- Untitled 16
Ekphrasis 2
Ekphrasis 3 (pentru filmul lui Alain
Resnais: Anul trecut la Marienbad)

Ceasurile lui Baruch Elron
Chiar și în somn umbra ceasurilor tale
mă urmărește
geamătul lor fin imită ticăitul pendulei din
casa cu tablouri și amintiri
ce oră e Baruch?
nimic nu mă trezește înainte de prânz
tu ești plin de gânduri, unele ușor de
ghicit
în stânga ai o pensulă, în dreapta se zbate
un fluture captiv, în foșnet de mătase

Am căutat îndelung capătul pământului
după Tanah, se găsește numai joia,
puțin după masa de prânz
praful se ridică din inimi, plutește
și se așează din nou
din cauza acesta pianul sună altfel, nisipos
cu toate notele de sol căzute în țărână
E arșiță și tot ce a fost de zis s-a zis
nu am dansat ca anul trecut
ciorile par și ele îngrijorate
în zborul lor planat
peste parcul din Marienbad

apoi pânzele...
lacul e subțire ca un voal tras peste ochi,
când clipesc devine o pleoapă
transparentă
un copil plânge în somn și îmi tulbură
respirația
o potrivesc cu a lui, sub privirea mamei

Îmi vine să fredonez un vechi cântec
german
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murmurat de bunica în bucătăria ei
cea cu ferestre ferecate
să nu între duhurile rele, zicea

Ei nu uită că martirul îngrozitor îşi
urmează calea
Şi că într-un colţ oarecare e un maidan
murdar
Unde câinii îşi duc viaţa lor de câine, iar
calul călăului
îşi scarpină cu inocenţă posteriorul de un
pom.

Probabil vor veni cosașii să strângă iarba
habar nu au că e ultima zi de vară
paginile bibliei se înnegresc de la flăcări
timpul se chircește și dispare
e mai liniște decât credeam
un mare plictis mă cuprinde...

În tabloul lui Breughel, Icar, de exemplu:
totul dispare.
Liniştit, în ciuda dezastrului, plugarul a
auzit pleoscăitul în apă,
ţipătul de ajutor, dar pentru el nu este o
catastrofă de luat în seamă;
Soarele străluceşte la fel
ca şi pentru picioarele albe care dispar în
apa verde
Iar nava, scumpa navă, delicata nava şi ea
trebuie să fi zărit
Ceva spectaculos, un băiat căzând din cer,
Dar se grăbea în linişte, plutind într-o
oarecare direcţie..
Traducere: Adrian Grauenfels
***

Ekphrasis – O Vizită la " Musee des
Beaux Arts"

W. H. Auden
Despre suferinţă ei nu au greşit vreodată,
Vechii maeştrii: au înţeles că e o stare
umană care se petrece
Pe când altcineva mănâncă sau deschide
fereastra sau merge urmând o potecă
Şi cum bătrâni fiind, aşteaptă cu smerenie
o renaştere miraculoasă,
ei sunt întotdeauna copiii care fără
intenţie patinează la marginea unui lac ,
la capătul pădurii.

Final cu Pictorul şi poetul Carlo
Carrà, care adaugă picturii sale
câteva versuri
" Să facem miere din florile vechi
Ca să ne pictăm ideeile, sa împrumutăm
culori de la ele
Să ne aprindem faclele la focul poeziei
Cu gânduri noi să scriem versuri antice..."
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Notă *
Max-Pol Fouchet, (1913 - 1980) era poet,
scriitor, critic de artă şi producător la TV
France. Fondane colaborează între 19391940 la "Fântâna", revistă lunară de
poezie şi literatură franceza publicată de
Max-Pol.

Poezii inedite de Benjamin
Fondane
pentru Yom Hashoa 2018
Coborâm steagul în bernă pentru cele 6
milioane de evrei ucişi în Holocaust.
Printre ei se numără şi Benjamin
Fondane ( Wexler), evreu născut la Iaşi în
1898, gazat de nazişti la Birkenau în 1944
A fost critic, eseist, poet, filosof francoromân.
În memoria acestui mare poet, oferim
traducerea a 5 poezii inedite
Desenul - portret aparţine editorului Jose
Corti.

**

Sirene

Fericit cel care asemănător lui Ulysse
măiastra forţă a gândirii ştie
(În ciuda profeţiei morţii sale)
Stăpân a fii, plutind peste abisuri
Deşi, cu braţele deschise
cântul perfidele sirenelor tentează
El rupe mâinile orbului hazard
Şi se cufundă-n ale sale vise de amiază

Benjmin Fondane
Cândva

Dar eu, ascult, cu sufletul extatic
până ce vocea lor, magie solitară
Otravă mi-e şi miere dulce-amară

Poem scris domnului Max-Pol Fouchet *
(aprilie 1940)
Cândva se petreceau chestii, fără muzica
ţărilor care ţi se topeau ca un fruct în gura
verilor liniştite
în tăceri mai proaspete decât zăpada
fiinţelor care intră în noi şi care ies din noi
fără să ţină cont,
de hrană, de lenea savantă, de laptele de
pasăre,
calambururi fericite, transformarea
celora care stau în noi
în durere, alteori într-un înger
alteori un baobab în care toporul lasă
răni delicioase

E un abis aici, eu ştiu!, dar stau la proră,
Ascult şi-apoi dispar în unda efemeră
Vrăjit de propria-mi auroră.
Iaşi 1914
**
Gloria Neantului
Un tril de Nai pluteşte peste ape
joc policrom de curcubeu
raze ce orbesc, sclipiri de astre
înainte ca moartea, mormântul să ţi-l sape

şi când, adesea, femei sau lipitori roz
ni se lipesc de trup
în experienţa bruscă a fericirii de a fi
mâncat
şi a deliciului înfricoşător
de a deveni cu totul un altcineva

Dar înainte de a închide pleoapele obosite
iubeşte tot ce-i artă, ce seamăn-a femei
Îmbată-te cu astă caldă melopee
vibrată de aripi de primăveri
Iar când te-nghite prăpastia cea hâdă
sufletul tău pe aripi de neant
purtat va fi, de gloria vie ce-l frământă
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Şi chiar de mori scrutând necunoscutul
mai fericit eşti de petrecute clipe din
diamante
ce a înflorit în carne-ţi şi-n speranţe...

înfăşuraţi în ziarul lor preferat. Sfârşitul
lumii
ne va găsi jucând la sorţi.
Priveşte-te Fondane Benjaminîntr-un pahar. Ai pleoapele grele
Un om între alţii. Mort de foame, după
perdele...
_______

Iaşi Septembrie 1914
**
Cântece simple: Mărior

1943 - manuscris pentru "Le Mal
des fantomes "- aflat la Biblioteca
Jacques Doucet.

Şi va veni o seară când voi pleca,
fără să ştiu spre care ţintă
de vreau să crăp sau a renaşte.
Tăcerea pământului mă va acoperi.
Tu vei sosi, o ştiu, tot într-o seară,
înfăşurată
în umbra rece a frunzelor de nuci.

Traducere: Adrian Grauenfels
poezii originale în limba franceză:
Caietele Fondane - 2004

Vei înţelege din nemişcare, că nu-s aici
de veghe pe noptieră, ca prima lumânare.
Fără să întrebi de ce sunt inutili
genunchii tăi copţi, cerceii, sufletul tău
frumos.
Taci! hai la alte imagini sau cuvinte
mai curând la vechile amintiri grele, eşti
toată tumult
şi strigăt interior: te iubesc Aş iubi o lespede cioplită cu litere ebraice.
Toamna, la cimitirul de lângă barieră,
varsă mierea tristeţii în toate pietrele,
şi pune în priviri cârceii pământului Eu unul, nu mă mai pot ascunde de
moarte.
1922
**
Elegie
Nimic nu ne poate calma?
un strop de zăpadă pe buzele stelelor,
puţină moarte dată cu o sărutare?
Eu însumi - cine altul - numai eu
Fondane Benjamin navigatorTraversez desculţ, ţări, poeme,
un vraf enorm de oameni morţi
21

Poet, artist și critic Max Jacob s-a
născut în Quimper, în Bretania, Franța. În
anul 1897, s-a mutat în cartierul
Montmartre din Paris, unde a împărțit o
cameră cu Pablo Picasso și a aderat la
comunitatea boemei artistice. Ca să-și
permită anumite îndeletniciri artistice,
Jacob a acceptat să presteze o serie de
munci ciudate, fără a scăpa niciodată de
sărăcie. În cele din urmă, greutățile
financiare l-au obligat să părăsească
Parisul. În opera sa, Jacob a oscilat între
simbolism și suprarealism, cu încercări
ocazionale de cubism. El a fost considerat
o figură oarecum marginală, chiar în
timpul vieții sale. Criticul Sydney Levy
oferă o interpretare alternativă a identității
literare a lui Jacob. „În loc să-l consider pe
Max Jacob un cubist eșuat, un suprarealist
eșuat, un evreu eșuat sau un nenorocos în
orice
face,
propun
să
consider
marginalitatea lui ca un front, o graniță
îngustă care nu aparține niciunui sistem,
ale cărui componente artistul le separă,
fără sa le încorporeze. În toată opera sa,
există semnele fiecărui sistem, care
anunță noul, dar păstrează urmele
vechiului.” Cel mai cunoscut volum al
operei lui Max Jacob, este "Paharul cu
zaruri" (1906), care exemplifică stilul său
unic de poezie în proză.

Max Jacob
1876–1944
Omagiu pentru Max Jacob
Domnul Jacob și-a rătăcit umbrela
Doamna Jacob și-a pierdut umbrela
vântul a întors o umbrelă pe dos
cineva are un vârf de umbrelă în ochi
mânerul umbrelei Domnului Max este din
fildeș
Buddah se odihnește la umbra unei
umbrele
elefantul îi face vânt cu urechile sale blegi
la plajă se plătește pentru o umbrelă de
soare
O femeie frumoasă în alb
va purta întotdeauna cu ea o umbrelă albă
asortată cu soarele negru...
AG

Max Jacob la Bateau Lavoire
"Vapor Spălătorie" - botezase Max
Jacob o casă în paragină aflată în strada
Ravignan la numărul 13, Montmartre.
Locaţia este faimoasă pentru că a găzduit
între 1890 şi 1914 tineri artişti ( ulterior vor
deveni faimoşi) care trăiau şi lucrau în
studiouri
închiriate.
Clădirea
era
mizerabilă, întunecoasă şi murdară. Max
Jacob a locuit acolo un timp, casa este
pomenită adesea de poet. Într-o conferinţă
ţinută în 1937 el spune:

Jacob pictat de Modigliani

“Picasso a produs la –Bateau- cea ce mai
târziu a căpătat numele de "Perioada
Albastră" imitându-l vag pe El Greco. Ne
plimbam spre vârful colinei Butte
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Montmartre. Bântuiam toate atelierele de
artă şi apoi seara, ca să ne amuzăm,
improvizam scene de teatru fără
spectatori, care se terminau cu explozii de
râsete”.
Vecinii lui Picasso erau spălătorese de rufe,
un vânzător de legume şi fructe, oameni
sărmani care se plângeau de scandalul
făcut nopţile de căţeaua lui Picasso, Frika,
legată afară cu un lanţ. În memoriile datate
1933 Jacob scrie şi mai detailat: "Ca un
hambar este studioul lui Picasso, cu grinzi
golaşe, pereţi de placaj şi o podea pe care
nu poţi merge fără să trezeşti vecinii.
Doamna Coudray, portăreasa cea dulce la
închirieri, devenea un zbir şi ne astupa
gura când eram gălăgioşi. Ah ce zile de
sărăcie, muncă, prietenie şi bucurie".
Datorăm lui Jacob marturi despre viaţa în
jurul lui Picasso: prietenie, ironie,
flagelare, iată un text datat 1931:
"Picasso era un om cunoscut, dar vizitat
doar de Manolo şi de un "sărman
evreu"…
(aşa
îl
numea
Vollard
pe Jacob) care nu crede că este un poet
capabil.
Eu locuiam atunci (1904) la Barbès. Am
ajuns în stradă Ravignan devreme
dimineaţa. M-am trântit în patul meu fără
cearceafuri, mi-am privit masa de lucru şi
coridorul care ducea spre uşa lui Picasso,
decorată cu aforisme şi sfaturi. L-am
strigat pe nume. Încă buimac de somn,
Picasso mi-a deschis uşa. L-am chemat să
vadă treptele de piatră ale Parisului hat
până departe în Montmartre. Oraşul era ca
un ocean văzut de sus."

inteligent printr-un monoclu, cu gura ferm
închisă, şi o bărbie puternică, masculină,
Este un portret al puterii, nu al patosului,
fără
dominanţa
vreunei
părţi.
"Nu mai eram un biet funcţionăraş
comercial" îşi aminteşte Jacob care scrie
versuri îndemnat de Picasso care găsea că
are talent poetic. Nu credeam atunci că
proza şi poezia mea vor avea succes mai
târziu . Scriam poveşti pentru copii, trăiam
în extremă sărăcie dar nu mai vroiam
joburi. Picasso a jucat un rol eliberator
pentru Jacob. Robert Guiette descrie scena
astfel: Picasso sosit din Spania îl găseşte pe
Max disperat de pierderea serviciului de
funcţionar. "Ce viaţă e asta? Trăieşte ca un
poet! Rade-ți barba, fă rost de un monoclu
decent. Nu mai arde gazul. " Astfel, Jacob
devine poet. Scrie poezie şi într-o scrisoare
adresată lui Tristan Tzara în 1916 declară:
Am decis să fiu poet în 1905 când am
publicat 5 poeme în Les Lettres Modernes.
Într-adevăr Jacob devine rapid un
adevărat modernist folosind o geografie
mobilă, discontinuitatea tonurilor şi a
registrelor, controlând cu fineţe conştiinţa
cititorului. Iată fragmente din textul "Scris
în 1904" , un bun exemplu de artă
fragmentată
Dacă îmi amintesc mormântul lui Pilat
e în Vienna or poate în Draguignan
fii lui Abd-el-Kader au făcut poze acolo
ofrande atârnate în aerul proaspăt
Zeiţele ţes mătasea lor din spuma
oceanelor se las vânate ca să devină peşte
aurit în lacul din parc spălătoresele bat
orele ca să treacă timpul Iar Loira îşi
dezveleşte sufletul cu fiecare meandră...
Deși s-a născut și a crescut ca evreu, Jacob
s-a convertit la catolicism în 1909 după ce
a pretins că a avut o viziune asupra lui
Hristos. Mai mult, el spera că această
convertire îi va oferi un paravan
pentru tendințele sale homosexuale
„involuntare”. În 1944, în timpul ocupației
naziste a Franței, Gestapoul l-a arestat pe
Jacob și, în cele din urmă, a fost trimis în
tabăra de detenție de la Drancy. A murit
acolo de pneumonie la 67 de ani.

**
Relaţiile dintre cei doi nu erau timide.
Jacob îşi asumase rolul de prieten mai
copt, avea iniţiativă şi aer apărător, îl
strigă pe tânărul pictor "micuţule".
Prietenia lor se reflectă în multe desene
făcute de unul celuilalt. Un portret făcut în
cerneală de Jacob lui Picasso, ne arată un
cap exagerat de mare cu păr negru, ochi
sfredelitori, şi o mustaţă subţire care va
dispare curând. La rândul său Picasso face
un desen lui Jacob pe hârtia cu antetul unei
cafenele, poetul apare din profil privind
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este "Paharul cu zaruri", dar merita sa-l
citim pe Jacob cel matur. Poeziile finale,
ca de exemplu "Ultimele poeme" ,
evidențiază profunzimea viziunii sale
exterioare, o claritate a mesajului care este
acum departe de suprafața superficială din
lucrările anterioare.
Aspectul viselor, cel mai evident în
poeziile de proză ale lui Iacob, arata
tendința de a prolifera oameni, peisaje,
sinele însuși, scos din interiorul
individului, și de a construi cu aceste
elemente prin intermediul unor idiomuri
literare, cu un efect tulburător. În „Page
d’histoire” („Pagina istoriei”), de exemplu,
eleganța se transformă în bestialitate și
într-un marele puț subteran care
canalizează bolboroselile iadului într-o
curte interioară, în timp ce demonii
redactează anunțuri de presă și radio. În
poemul „Roman d’aventures” (Roman de
aventuri), motivul visului clasic de a fi
dezbrăcat în public, suferă o serie de
schimbări rapide. „Banii cash ai poliției
secrete” care par să protejeze goliciunea
naratorului ar putea fi „fondurile politeței
secrete”, dar în altă traducere ar putea fi
și
fondurile
poliției
secrete
sau
poate „fondurile secrete ale poliției de
stat" și de ce nu subsolul poliției statului
secret, o probabilă realitate întunecată.
O astfel de lectură anacronică sau
înșelătoare ar fi plăcut fără îndoială
autorului, care credea sincer în forța
profetică a poeziei.
Și astfel, călătorim de la Philoctetes până
la țărmurile Angliei rușinoase, până la
umbra Germaniei naziste, știind că fiecare
cuvânt ascunde alte cuvinte și alte lumi.
Sensibilitatea finală a acestui poem conține
o frază care acționează ca un indiciu asupra
întregii poezii a lui Jacob: „Nu prea am
înțeles”. Această stare de a nu înțelege, de
a fi la îndemâna forțelor confuze și a
schimbării unei realități cu alta, apare
frecvent în poeziile sale. Ele sunt construite
din percepția stării de a te rătăci, sau mai
curând, reprezinta o imersiune în propria
ignoranță umană.Prevalența calamburului
și a ecourilor verbale în poezia lui Jacob nu
este redată cu ușurință în limba română.

Picasso - portretul lui Max Jacob
Max Jacob rămâne unul dintre marii
inventatori ai poeziei moderne. Puțini
poeți, înainte sau după el, au folosit vise și
jocuri de cuvinte atât de reușite pentru a
genera un vast corp de poezie. Visele, reale
sau inventate, cu cotituri și întoarcerile lor
bruște, iar limbajul, cu conexiunile sale
misterioase, aparent aleatorii, devin două
căi de a traversa convenționalul și de a
vedea straturile cele mai expuse ale
realității. Pentru Jacob, poezia în proză
este mediul excelent pentru limbaj, pentru
a realiza metamorfozele schimbătoare de
formă. Poeziile ingenioase, inventive,
imprevizibile, poeziile lui Jacob pot fi un
joc până la un punct, dar niciodată nu sunt
doar un joc. Colecția postumă a lui Jacob,
Derniers
poems
(Ultimele
poezii),
scrisă sub ocupația germană, până la
moartea sa la Drancy în martie 1944,
relevă seriozitatea sa morală ca poet, acel
amestec
de
vulnerabilitate,
umor
întunecat, credință religioasă și dăruire
pentru poezie. Capodopera sa din 1917,
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Există totuși locuri, în care engleza și
franceza sunt suficient de aproape pentru a
lăsa cuvântul să răsune în toate limbile.
Propoziția de închidere a „Le soldat de
Marathon” („Soldatul Maratonului”) este
un exemplu, cu variațiile sale pe cuvântul
„prezent” și „prezență”. „Le Cygne ” „Lebada este un text -eseu glumeț care
prezintă mai multe provocări. Atributul"
glumeț" este o aluzie critică la
celebrul pisoar de porțelan expus de
Marcel Duchamp. Suntem atrași în mare
măsură de poeziile în proză ale lui Max
Jacob, datorită formelor bine finisate, ca
poezii pe deplin funcționale. Ele nu sunt
plachete de proză, marcate ca poezie doar
de o oarecare „intenție poetică” vagă sau
pur și simplu de prezența unor materiale
asemănătoare visului. În multe dintre ele
domină secvențe ritmice.
Luați în considerare, de exemplu,
„Rebatissons”
(Reconstruire)
din
"Ultimele poeme". Desigur, este o poezie
în proză, dar o putem ușor traduce astfel:

poezia franceză. În mod clar, există multe
alte căi de expresie.
Max Jacob
O poveste fără vreo morală
Odată a existat o locomotivă, atât de
politicoasă, încât se oprea pentru a lăsa
pietonii să treacă.
Într-o zi, un automobil a trecut obraznic
peste șine.
Fochistul i-a șoptit în ureche: „Nu ar trebui
să-l luăm la poliție?”
"Este tânăr", a spus locomotiva, "nu știe."
S-a mulțumit să scuipe disprețuitoare un
pic de aburi pe „mașina sportivă" care a
respirat ușurată.

În China
China este Les Buttes Chaumont *) pictat
pe un paravan. În fiecare dimineață, patru
europeni amenințați cu spânzurarea sunt
conduși la eșafod cu mare amabilitate.
Execuția este rar prestata. O servitoare de
casă, care toarnă o cafea, se uita la mine,
mai mult decât la ceașca mea, totuși, nu a
vărsat nici măcar o picătură. Ambasadorul
francez și muezinul conviețuiesc în liniște
și reticență. Totul aici, este îngrijit și curat,
un adevărat paradis. Si toate sunt de fapt
aparențe.

E necesar
un drăguț de copil
în vârstă de cinci ani,
în bluza lui albastru pal,
pentru a desena
într-un album,
pentru ca o ușă
să se deschidă în lumină,
și castelul să fie reconstruit

*) parc elegant în Nord-estul Parisului,
construit de Napoleon III în anul 1864

iar vârful pleșuv al dealului
sa fie acoperit cu flori.

Antebelic

Sunetele se repetă, aliterarea
abundă, pauzele și mișcarea sunt
încorporate. Sonor, concis și structurat ca
o propoziție imensă care ne ghidează până
la sfârșit, „Rebatissons” are perfecțiunea
unui sonet Shakespearian. Nimic nu este
irosit. Dacă Jacob ar fi compus-o ca proză,
aceasta are foarte multe de-a face cu
dilema generală pe care o are îndepărtarea
de la formele obișnuite de versuri - în

Ce aglomerare duminică seara pentru acele
dansuri la cina! Uită-te la perechea de
meseni care se ridică pentru dans. Pălăria
strălucitoare a bărbatului este o pereche de
aripi, iar doamna dispare cu zgomotul unui
porumbel. Săracul meu drag, trebuie să-mi
fie milă de tine? Fața dansatorului exprima
starea lucrurilor, iar umbrele dintre
coloane îți spun unde el te va conduce,
printre mesele afumate și stricate.
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Auschwitz unde au fost uciși de naziști. La
24 februarie 1944, Max Jacob a fost arestat
de Gestapo și introdus în închisoarea
Orléans. A fost apoi transferat într-un
lagăr de munca din Drancy pentru
transport la un lagăr de concentrare din
Germania. A murit în tabăra de deportare
la 5 martie 1944, de pneumonie.

Pelerinii de la Emmaus
Nu am idee cine a trecut pe acolo. A fost
unul dintre acele bistrouri în care tinerețea
mea dispăruse. O masă de marmură albă
într-un colț și o oglinda banală montata in
tot lungul peretelui, apoi ea continua după
colț . Purtam o biata basca și o ma uitam cu
privire care punea la îndoială ochiul
bolnav, pictat în tabloul Domnului. (Chiar
dacă arăta ca Ioan Botezătorul, era EL, cu
adevărat!) „Deoarece ești Dumnezeu și știi
totul, spune-mi când se va termina acest
război și”, am adăugat, „cine îl va câștiga”.
- "Vrei să-ți spun, ca să poți deveni profetul
barului?" Apoi a rămas tăcut. Se făcu
noapte. Nu erau băuturi pe mese.

________________
AG - text si traduceri
surse : Peter Boyle’s translations of Max
Jacob

Eduard Almași

**
Jacob, care avea origini evreiești, susținea
că a avut o viziune asupra lui Hristos și în
anul 1909 și s-a convertit la catolicism.
În ciuda speranțelor sale, noua sa religie nu
l-a putut scăpa de impulsurile sale
homosexuale, despre care a spus cândva:
„Dacă cerul este martor al regretelor mele,
cerul mă va ierta pentru plăcerile pe care le
știe că sunt involuntare”. Notoriu pentru
consumul de băuturi abundente, Jacob
declara că s-a alăturat comunității artistice
din Montparnasse pentru a „păcătui
rușinos”. În 1915, a ajuns în stare de
ebrietate la înmormântarea iubitei lui
Picasso, Eva Gödel, și a încercat să-l seducă
pe șoferul dricului. Max Jacob este privit
ca o legătură importantă între simboliști și
suprarealiști, așa cum se poate observa în
poemele sale de proză și în tablourile sale,
a căror expoziție a avut loc în New York în
1930 și 1938. Printre scrierile sale se
numără romanul Saint Matorel (1911),
versurile Le laboratoire central (1921) și Le
défense de Tartuffe (1919), care expune
atitudinile sale filozofice și religioase. În
cele din urmă, va fi obligat să se mute la
Saint-Benoît-sur-Loire, unde s-a ascuns în
timpul ocupației germane în timpul celui
de-al doilea război mondial. Fratele, sora și
cumnatul lui Jacob au fost deportați la
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Amintiri despre Bateau-Lavoir

După
1910
închiriază
spaţii
avangardişti ca Picabia, André Salmon,
Jean Cocteau. În această ambianţă Picasso
propune şi discută Cubismul. La BateauLavoir el produce celebra sa piesă: Les
Demoiselles d’Avignon.

Vaporul Spălătorie – botezase poetul
francez Max Jacob o casă în paragină aflată
în strada Ravignan la numărul 13,
Montmartre. Locaţia este faimoasă pentru
că a găzduit între 1890 şi 1914 tineri artişti
(deveniţi ulterior faimoşi) care trăiau şi
lucrau în studiouri închiriate. Clădirea era
mizerabilă, întunecoasă şi murdară. Un
locatar povesteşte primele sale impresii:
“Un singur robinet de apă, ruginit, pentru
30 ateliere de pictură, fără gaze, fără
electricitate, prin pereţii de scânduri
pătrunde ploaia şi vântul, o scară care
scârţâie sub paşi, un miros greu de urină de
pisică…”

În 1904, Pablo Picasso şi un amic, pictorul
catalan Junyer Vidal, sosesc din Barcelona
la Paris ca să se instaleze în Montmartre în
studioul lăsat vacant de sculptorul Paco
Durrio. Junyer Vidal plăteşte chiria. Casa
se numea Le Bateau Lavoir, fiind o fostă
fabrică de piane transformată într-o
aglomerare de studiouri cu intrarea la
primul etaj din strada Ravignan, în spate
alte trei etaje dădeau în strada Garreau. În
anul 1880 era un loc populat de anarhişti şi
boemi. Gauguin era un permanent, la fel şi
poetul Paul Fort care locuia acolo pe când
conducea Teatrul Simbolist de Artă. Max
Jacob a locuit acolo un timp, casa este
pomenită adesea de poet. Într-o conferinţă
ţinută în 1937 el spune: ” Picasso a produs
la Bateau cea ce mai târziu a căpătat
numele de “Perioada Albastră” imitându-l
vag pe El Greco. Ne plimbam spre vârful
colinei Butte Montmartre. Bântuiam toate
atelierele de artă şi apoi seara ca să ne
amuzăm improvizam scene de teatru fără
spectatori, care se terminau cu explozii de
râsete.

Locuiau şi lucrau la Bateau Lavoir:
Maxime Maufra, primul pictor instalat. Au
urmat: Kees van Dongen, Pablo Picasso.
După 1904 găsim acolo pe Pierre Mac
Orlan, Juan Gris, Pablo Gargallo, Max
Jacob şi Pierre Reverdy. Folosea şi de loc
de întâlnire pentru Henri Matisse, Georges
Braque, André Derain, Raoul Dufy, Marie
Laurencin, Amedeo Modigliani, Jean-Paul
Laurens,
Maurice
Utrillo,
Jacques
Lipchitz, María Blanchard, Jean Metzinger
şi Louis Marcoussis, scriitori: Guillaume
Appollinaire, Alfred Jarry, Maurice
Chevrier, Paul Fort, André Warnod,
Raymond Radiguet, Gertrude Stein, actori,
negustori de artă: Ambroise Vollard,
Edmund Sagot, Daniel-Henry Kahnweiler
şi Berthe Weill .

Vecinii lui Picasso erau spălătorese de rufe,
un vânzător de legume şi fructe, oameni
sărmani care se plângeau de scandalul
făcut nopţile de căţeaua lui Picasso, Frika,
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legată afară cu un lanţ. În memoriile datate
1933 Jacob scrie şi mai detailat: “Ca un
hambar este studioul lui Picasso, cu grinzi
golaşe, pereţi de placaj şi o podea pe care
nu poţi merge fără să trezeşti vecinii..
Doamna Coudray, portăreasa cea dulce la
închirieri, devenea un zbir şi ne astupa
gura când eram gălăgioşi. Ah ce zile de
sărăcie, muncă, prietenie şi bucurie”.

care ducea spre uşa lui Picasso, decorată cu
aforisme şi sfaturi. L-am strigat pe nume.
Încă buimac de somn Picasso mi-a deschis
uşa. L-am chemat să vadă treptele de
piatră ale Parisului hat până sus în
Montmartre. Oraşul era ca un ocean văzut
de sus.”

Picasso desenat de Max Jacob

Majoritatea atelierelor din Bateau erau
pivniţe, delăsate, niciodată măturate. Totul
era făcut din lemn, un paradis al
şobolanilor. Vidal se întoarce la Barcelona,
Picasso rămâne la Bateau cu Jacob, cu un
hoţ Manolo, un ghitarist ţigan Fabián de
Castro, care dormea direct pe podea.
Datorăm lui Jacob marturi despre viaţa în
jurul lui Picasso: prietenie, ironie,
flagelare, iată un text datat 1931:

Relaţiile dintre cei doi nu erau timide.
Jacob îşi asumase rolul de prieten mai
copt, avea iniţiativă şi aer apărător, îl strigă
pe tânărul pictor ” micuţule”. Prietenia lor
se reflectă în multe desene făcute de unul
celuilalt. Un portret făcut în cerneală de
Jacob lui Picasso, ne arată un cap exagerat
de mare cu păr negru, ochi sfredelitori, şi o
mustaţă subţire care va dispare curând. La
rândul său Picasso face un desen lui Jacob
pe hârtia cu antetul unei cafenele, poetul
apare din profil privind inteligent printrun monoclu, cu gura ferm închisă, şi o
bărbie puternică, masculină, Este un
portret al puterii, nu al patosului, fără
dominanţa vreunei părţi. “Nu mai eram un
biet funcţionăraş comercial” îşi aminteşte
Jacob care scrie versuri îndemnat de

“Picasso era un om cunoscut, vizitat doar
de Manolo şi de un “sărman evreu” (aşa îl
numea Vollard pe Jacob) care nu crede că
este un poet capabil. Eu locuiam atunci
(1904) la Barbès. Am ajuns în stradă
Ravignan devreme dimineaţa. M-am
trântit în patul meu fără cearceafuri,
mi-am privit masa de lucru şi coridorul
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Picasso care găsea că are talent poetic. Nu
credeam atunci că proza şi poezia mea vor
avea succes mai târziu . Scriam poveşti
pentru copii, trăiam în extremă sărăcie dar
nu mai vroiam joburi. Picasso a jucat un rol
eliberator pentru Jacob. Robert Guiette
descrie scena astfel: Picasso sosit din
Spania îl găseşte pe Max disperat de
pierderea serviciului de funcţionar. “Ce
viaţă e asta? Trăieşte ca un poet ! Rade-ţi
barbă, fă rost de un monoclu decent. Nu
mai arde gazul. ” Astfel Jacob devine poet.
Scrie poezie şi într-o scrisoare adresată lui
Tristan Tzara în 1916 declară: Am decis să
fiu poet în 1905 când am publicat 5 poeme
în Les Lettres Modernes. Într-adevăr
Jacob devine rapid un adevărat modernist
folosind
o
geografie
mobilă,
discontinuitatea tonurilor şi a registrelor,
controlând cu fineţe conştiinţa cititorului.
Iată fragmente din textul “Scris în 1904” ,
un bun exemplu de artă fragmentată:

Ministrul Artelor Frumoase. Rousseau
prezidează petrecerea citind poeme şi
ţinând zgomotoase discursuri exaltate.
Apoi a cântat la vioară, ca spre final să-i
şoptească lui Picasso: “Noi suntem cei mai
mari pictori, eu în stilul modern, tu în cel
egiptean”. Seara s-a terminat cu o beţie
generală, dar fără îndoială a rămas cea mai
frumoasă amintire în viaţa pateticului
Douanier Rousseau. După 1908 se duceau
la Bateau Lavoir discuţii pasionante despre
cubism şi artă. Disputele aveau loc în
studiourile lui Juan Gris sau Picasso sau în
cafenelele cartierului. Doctrina se cizela în
interminabile discuţii între pictorii
Braque, Derain, Gris, Marcoussis şi
Metzinger, ca mai târziu să se alăture
Apollinaire, Raynal şi matematicianul
Princet. Desigur relaţiile nu erau tocmai
idilice între personaje atât de diferit
temperamental dar pentru istoria artei se
pet rec acolo momente de extrem apogeu.

Dacă îmi amintesc mormântul lui Pilat
e în Vienna or poate în Draguignan
fii lui Abd-el-Kader au făcut poze acolo
ofrande atârnate în aerul proaspăt
Zeiţele ţes mătasea lor din spuma
oceanelor
se las vânate ca să devină peşte aurit în
lacul din parc
spălătoresele bat orele ca să trecă timpul
Iar Loira îşi dezveleşte sufletul
cu fiecare meandră …
“Scris în 1904” ne poartă în timp şi spaţiu
de la Draguignan la Vienna, din Biblicalul
Jerusalem spre cocktailuri americane în
Paris; poetul imaginează întregul oraş în
mişcare ca un enorm şlep în susul Senei.
Jacob foloseşte satira socială, jargonul,
halucinaţiile, încercând o eliberare a
sufletului din sinea sa socială.
Să găteşti era dificil la Bateau, aşa că toată
gaşca se deplasa în jos pe Butte ca să
mănânce la restaurantul ponosit ţinut de
Père Vernin în stradă Cavalotti, aproape de
Place de Clichy. Vernin, în mod deliberat,
uita să ceară plata artiştilor care acumulau
datorii mereu mai mari, iar ei apreciau
mesele săţioase care le înfulecau în

În 1908 Picasso organizează în studioul
său o petrecere în cinstea Vameşului
Rousseau, pictor deja cunoscut. Printre
invitaţi Picasso aduce un locatar din
Bateau, un restaurator de tablouri vechi, cu
o figură solemnă de gentelman distins, pe
care îl prezintă Vameşului ca fiind
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compania unor scriitori sau actori care
proptiţi de carafa de vin roşu îşi învăţau
rolurile. Rostogolindu-se la vale spre
localul lui Vernin, artiştii de la Bateau
cântau pe străzi:

tăvălea de râs. Proprietarul, Frédé, avea o
carte de oaspeţi. Găsim însemnări şi
versurile lui Max Jacob şi evoluţia lor în
noapte:
9 seara:

“Am obosit să tot mănânc la Vernin
Dar amicii doar acolo zac
Să sugă la carafele cu vin
din chifle unse cu albuş şi mac…”

Caut rima pentru Frédéric
Am găsit ... ea este Hâc
Prefer să fiu întâi beat
ca să pot scrie în cartea lui de rahat...
mai târziu, la 2 noaptea. ..
Pe punte! pianul prăfuit
Pentru agenda ta .. sunt plictisit
Parisul marea să aducă
la uşa ta în seara asta
portar al ăstui Misty Quai
un coş cu fructe, nu-i aşa că vrei?
Pe vremea acea Jacob iniţiase o disciplină:
vaabonda prin oraş, apoi se chinuia între
două felinare să inventeze o nouă imagine
poetică, un personaj, o relaţie cu un
subiect, o carte poştală, un afiş. Dacă nu
găsea zăbovea sub felinar până se întâmplă
ceva în stradă şi el lua note telegrafic.
Aceste exerciţii deveneau esenţa unor
poeme ca de exemplu cele din “Le Cornet”
în care distingem un joc între adevăr şi
minciună, ironie pentru trecut, şi
abstracţie cerută de titlu.

O altă locaţie preferată era la Azon lângă
biserica Sacré Coeur. Azon conducea un
mic bistro numit Les Enfants de la Butte. O
masă costa doar 90 de centime, o sumă
derizorie, dar şi aşa Azon mânat de idea
unei glorii literare oferea mese gratis,
aşteptând o remuneraţie prin cărţile viitor
tipărite. L-a dat afară pe André Salmon,
când a descoperit că nu scrisese nimic, deşi
pretindea că el este cel din spatele
articolelor semnate Paul Adam şi René
Maizery, aşa se lăuda. În unele nopţi când
Picasso era liber, gaşca se instala la
faimosul Lapin Agile, unde nevasta lui
Frédé, Bertha servea o masă consistentă
contra 2 franci, dar Picasso şi amicii
căpătau adesea reduceri. Se dansa acolo,
Jacob era faimos pentru figurile făcute. Se
urca pe mese îmbrăcat în femeie desculţă,
cu pantalonii rulaţi în sus lăsând la vedere
picioarele păroase, cu chelia şi ochelarii
sclipind în lumina felinarelor iar el făcea
piruete dând din şolduri şi răsucindu-se ca
un titirez. Sau luând o pălărie de la o
femeie o îmbrăca, se înfăşura într-un şal
lung ca să recite balade sentimentale şi
părţi din opere comice până ce adunarea se

Poem simultan cu Superpoziţie Simplă
Ce vrei de la mine? întreabă Mercur
zâmbetul şi dinţii îi răspunde Venus
Sunt falşi. Chiar, ce vrei de la mine?
Acest baston al tău..
Nu mă pot despărţi de el
Atunci adu-l la mine poştaş ceresc..
Jacob descrie într-o scrisoare trimisă lui
Marcel Béalu în 1939 perioada de
efervescenţă modernă de la Bateau Lavoir
astfel: ” avem complexitate în formă, avem
artă în care armonia domină sensul, avem
viteză asociată cu imagine, idei, cuvinte
noi, surpriză, apare visul, ritmul dispare ca
să facă loc jocului amor-umor. Eu propun
ca opera de artă să fie înstrăinată de
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autorul său. Nu vizez sensul de impersonal
ci adăugarea operei la patrimoniul cosmic.
E ca şi cum am scris ceva de valoare şi ies
din scenă lăsând opera în perspectivă, în
mister şi arabesc aerian”.

Cu poetul Liviu Antonesei, despre
literatură, jazz și Israel

Jacob anticipează aici o analogie între
poezia sa fragmentară cu elementele
cubiste pe care Picasso şi Braque le vor
introduce în pictura lor trei an mai târziu.
Indiscutabil, cubismul şi arta modernă a
Parisului s-au născut şi conturat în
atelierele şi cafenelele din jurul atelierelor
de la Bateau Lavoir .

Adrian Grauenfels:
Dragă Liviu
Antonesei, să începem cu elucidarea unui
paradox al axei spațiu-timp dintre noi.
Deși ne cunoaștem de mulți ani, deși
avionul face între Tel Aviv și Iași fix 2 ore,
totuși nu ne-am întâlnit în astă viață. Cum
să începem acest interviu? Ce oare ne
leagă, de ce comunicăm atât de des și de
hedonist? Pe ce teritorii ne întâlnim și ce
subiecte evităm?
Liviu Antonesei: Tu nu-ți aminteșți sau
poate n-ai observat, dar odată am fost
împreună, la umbra unui tei din Parcul
Copou din Iași, era un festival de poezie și
tu ai recitat una, în cadrul unui recital
colectiv. Mi-a plăcut poezia. Este adevărat
că nimeni n-a avut inspirația să ne prezinte
unul altuia și nici eu nu m-am repezit să mă
prezint! Rămâne faptul că sunt deja mulți
ani de când ne cunoaștem de la depărtare,
de când ne citim, de când citesc și
răspândesc Nautilus, iar de o bucată de
vreme și cărțile pe care le editezi. Cum și tu
mă publici cu regularitate, în revistă. Cred
că ne leagă în primul rând poezia,
literatura în general, și chiar artele în
sensul cel mai larg, cu tot cu cele recente.
Cred că ne apropie și o similitudine de
structură, amândoi, am impresia, suntem
niște singuratici cordiali. Probabil că există
și subiecte pe care le evităm, dar nu reușesc
să-mi dau seama care… Poate nu discutăm
politică? Dar eu, după ce am făcut politică
în ilegalitate, în opoziție și la putere, sunt
atât de sătul încât mă limitez acum s-o
observ și uneori s-o comentez ironic sau
sarcastic. Cum citesc câteva piublicații de
la voi, Haaretz și The Times of Israel,
am senzația că nu ești într-o poziție mult
mai bună decât a mea…
AG: Hai să plonjăm direct, la starea
lucrurilor. Literatura care ne pune pe foc,
apoi muzica, jazzul, artele, care este
motorul tău, cum stabilești priorități?
Eu unul, sunt inhibat de capacitatea ta

Un interviu realizat de Adrian Grauenfels

În 1914, la izbucnirea războiului pictorii
părăsesc clădirea şi Montmatre, pentru
totdeauna.
***
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uluitoare, de a prelucra și digera
materiale pe care apuci întâi să le consumi,
apoi să le analizezi, ca la urmă să le
recomanzi și să le oferi amicilor tăi. Apoi
lansări, întâlniri, conferințe... cum
orchestrezi fenomenul Liviu Antonesei?
LA: Bănuiesc că am suferit mereu de o
energie în exces, care trebuie să se
consume, ca să nu intre mintea într-o
tensiune periculoasă. Pe de altă parte, nu
sunt egoist, nu țin bucuriile provocate de
anumite descoperiri sau regăsiri, numai
pentru mine. Când îmi place cu adevărat
ceva, o carte, o formație, o bucată muzicală,
aproape orice, îmi place să împărtășesc și
altora. Care, după cum îmi arată statisticile
blogului, devin tot mai mulți. O inițiativă
recentă este, cum știi, Cercul Poeților
Apăruți, care mi-a relevat două lucruri
extraordinare. Primul este acela că există
un public potențial de poezie imens, pe
care nici nu-l bănuiam, eu fiind multă
vreme sceptic în această privință, crezând
că ne îndreptăm spre epoca în care poeții
se vor citi exclusiv între ei. Pe de altă parte,
am constatat că sunt foarte mulți tineri
care scriu poezie, ceea ce înseamnă că
poezia nu se va termina cu cele două
generații de după noi. Ambele constatări
mi-au dat un fel de optimism de care nu mă
mai credeam în stare, în plus s-a agitat
benefic excesul de energie despre care
vorbeam. Habar nu am cum gestionez
toate lucrurile pe care le fac, cred mai
degrabă că nu le gestionez, ci că răspund
solicitărilor, provocărilor. Vorba unui amic
plecat, sunt un „reacționar”, adică
reacționez!

multe țări europene într-un monoton
declin?
LA: Fenomenul producției de carte e
copleșitor. Dacă nu ar exista autori, edituri
și prieteni care să mă țină la curent, adesea
să-mi și trimită noi apariții, oricât sunt eu
de activ și curios, n-aș putea ține pasul. Și
eu sunt cumva un cititor profesionist.
Marele public trebuie să fie mai derutat
decât mine. Se recuperează din autorii
neglijați sau interziși sub comunism, se
traduce enorm, și ca fenomen de
recuperare, dar și pentru a ne ține la curent
cu noutățile, în sfârșit, apar o mulțime de
autori români noi. Chiar eu, uneori aflu
prima oară despre un poet foarte bun, când
acesta a publicat deja a treia sau a cincea
carte! Știu că cifrele privind vânzarea de
carte par descurajante, dar numărul de
cărți vândute nu este egal cu cel al
cititorilor.
Bibliotecile publice, universitare, județene
și chiar școlare, sunt bine aprovizionate în
ultima vreme, apoi, foarte rar o carte
vândută are un singur cititor. Pe deasupra,
nimeni n-ar putea calcula câte cărți sunt
citite în formatele electronice pirate! Nu
cred că numărul de cititori era
proporțional mai mare înainte de 1989,
față de zilele noastre. Atunci, cu puține
excepții, tirajele erau mici, iar numărul de
titluri ce apăreau anual se numărau în mii,
nu în zeci, de fapt cred că sute de mii…
Niciodată și nicăieri nu citește toată lumea,
cred că există un fel de constantă în ce
privește publicul cultivat. Pe mine, mă
îngrijorează mai mult cei care cumpără
cărți dar nu le citesc, decât cei care nu
cumpără, dar citesc în draci!

AG: Acum trei ani, am vizitat capitala
României, într-o încercare de a mă pune la
punct cu situația de carte în limba mea
maternă. Am invidiat librăriile abundente,
magnitudinea tiparului în cantitate, dar și
calitatea și prezentarea grafică, munții de
cărți în traducere sau în reluare, reeditări, dar
și multe
nume
noi,
necunoscute mie ...
Care e misterul cornucopiei de carte
românească, al grafomaniei în sens
pozitiv, în raport cu starea pieței, aflată în

AG: Amicul și criticul literar Răzvan
Voncu, în cartea sa “Arhitectura
Memoriei"- tipărită în 2016, dedică un
capitol întreg scrisului românesc în
Israelul modern. Care este în ochii tăi
imaginea literaturii și a ziaristicii care se
produce la noi, în Israel? Există vreun ecou
pozitiv, în România, sau suntem un
fenomen efemer, pe cale de dispariție?
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Traducerile din autori ebraici au vreo
căutare?

tendințe mediatice? Ce subiecte caută
consumatorul de la voi? Ce criterii de
promovare funcționează în inundația
informațională care ne supune la un
permanent discernământ?

LA: Cred că literatura și jurnalistica în
limba română din Israel sunt un fenomen
viu și departe de mine gândul de a-l socoti
efemer!
Vorbeam
despre Nautilus,
revista pe care o editezi, constat că fiecare
număr postat se bucură de sute, uneori
peste o mie de accesări, că este apreciată și
comentată. La fel, cărțile pe care le editezi
la Saga, iar prietenul nostru Dorel Schor
este mereu așteptat cu povestirile sale
umoristice, pe care le distribui săptămânal,
un umor evreiesc de cea mai bună calitate,
nu de puține ori cu rădăcini talmudice, dar
scris în limba română. Dar tu mai publici și
în Expres Magazin/Revista mea,
unde mi s-a publicat un eseu despre Amos
Oz, și în alte publicații de limbă română, ca
și Dorel Schor de altfel, și alți prieteni deai noștri. Am mai întâlnit numele Biancăi
Marcovici, pe al Madeleinei Davidson și ale
altora. De la unii, am primit și cărți. Și iată,
Oz îmi permite să mă refer la prezența
literaturii israeliene la noi. Acum două zile,
am cumpărat Din ce este făcut un
măr?, cartea-interviu realizată de Shira
Hadad, editoarea sa, cu marele scriitor
prematur dispărut. Amos este deja tradus
aproape integral în românește, mai
rămâne să apară volumul de eseuri realizat
după cartea-interviu amintită. Este și
normal, vorbim despre unul dintre cei mai
mari scriitori ai lumii, din ultima jumătate
de veac. Dar este tradus aproape integral
și Aharon Appelfeld, este tradusă Zeruya
Shalev, sunt traduși cam toți scriitorii
israelieni importanți. Mai mult, când au
venit în România, le-au fost solicitate
interviurui de către cele mai importante
televiziuni, reviste de cultură, ziare…
Literatura israeliană în România este o
prezență importantă, iar în jurul lui Amos
Oz a apărut un numeros cerc de
admiratori, ca să nu spun fani!

LA: Ceea ce mi s-a părut clar, încă din
jurul anului 2000, când am ținut prima
oară, la Tîrgu Mureș, conferința Un
popor de Șeherezade. Explozia
genurilor narative după 1990,
conferință repetată apoi la Iași, Bruxelles,
Londra, București etc, este ceea ce
semnalează a doua parte a titlului, explozia
genurilor narative, prin care nu înțeleg
numai proză, ci și teatrul și filmul. După
1990, scriitorul român și-a dat seama că
poate, are voie, să povestească, că are ce să
povestească, că este liber să-și aleagă
modul de a povesti, stilul. Proza, dar și
filmul, au explorat trecutul comunist și
tranziția cu pasiune și, nu de puține ori, cu
foarte mult talent. Cred că au rămas mai
multe zeci de cărți și filme memorabile, din
mai multe sute, în cazul cărților, poate mii,
apărute. Este o „recoltă” foarte bogată și
timpul va cerne mai bine decât o putem
face acum. Dar au fost explorate și zone
temporal mai vechi, unele obscure,
imposibil de abordat onest, în vremea
comunismului. În sfârșit, literatura
română a parcurs și un fel de „revoluție
sexuală”, s-a eliberat de tabuul sexului,
care funcționase de altfel și înainte de
instalarea regimului comunist, căci a
existat și o pudibonderie burgheză, nu doar
una comunistă. Uneori, s-a sărit calul,
sexul fiind evocat de dragul epatării, dar
scriitorii buni au știut că „toată lumea are
sex”, important este cum îl folosești,
inclusiv în plan literar. Cei buni au știut că
acesta trebuie să intervină dacă are
motivație compozițională, nu de dragul
epatării. Cum ziarele și televiziunile mai au
redacții culturale doar prin excepție, iar
revistele culturale, deși multe, au o
audiență redusă, cele mai eficiente
mijloace de promovare cumulează câteva
instrumente clasice, cum ar fi lansările de
carte și lecturile publice, și altele foarte noi,
internetul și rețelele sociale. Am constatat,

AG: Ce preocupă azi scriitorul român? Ce
problematică majoră au adus anii de
libertate de expresie absolută și cum se
adaptează autorii la noile cerințe și
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deși eu am dispărut de acolo de vreo șase
ani, că un eveniment creat pe Facebook
poate aduce zeci de participanți. Eu am
noroc de audiența blogului meu, dar și de
faptul că mulți foști colegi de pe Fb îmi
preiau postările…

de Librexul ieșean și să se prezinte apoi
la Bookfest. Am de multă vreme în minte
o călătorie în Israel și, poate, dacă scăpăm
de Coronavirus, o voi și face! Cu volumul
editat de tine la Saga e chiar mai simplu,
nu trebuie să se deplaseze fizic niciunul
dintre noi. Cred că putem vobi
despre asta…

AG: Hai să vorbim de munca ta. Știu că te
retragi anual în insula Creta, pentru
odihnă și inspirație. Te imaginez cu pălăria
și pipa ta, pe o terasă vopsită în albastrul
acela electrizant, contrastând cu verdele
vegetației. În față, ai o cafea sau un strop de
uzo. Sunt clipe de reverie sau de planificare
a celor ce vor urma? Ce muze bântuie
insula asta veche, de unde a pornit toată
mitologia?

AG: Știu că ai renunțat la Facebook. O
alegere înțeleaptă, în fața unei platforme
triviale și insensibile la adevărata valoare a
artei. Totuși, din lipsă de mijloce de
promovare mai adecvate, este larg folosită
de mulți amatori de artă și literatură. O
capodoperă este prezentată și inserată
între reclame de pantofi, etc. Ce alte
mijloace de comunicare
recomanzi
autorilor în devenire?

LA : De aproape cincisprezece ani, merg în
Creta. În primul an, am stat numai o
săptămână și nu am scris poezii, dar m-am
îndrăgostit atât de mult de insulă încât miam dat seama că o săptămână e puțin, așa
că am dublat, iar în două ceasuri fericite,
am triplat sejurul. Mă simt acolo mai acasă
decât oriunde în altă parte, mai acasă decât
aici. Poate și pentru că mă inspiră, de
am ajuns să scriu în două săptamâni
aproape la fel de numeros pe cât scriu în
restul anului, aici. Cred că acum doi ani, cu
62 de poezii definitivate, am scris mai
mult decât în Iași, a fost un fel de criză de
grafomanie! Nu planific nimic, eu scriu
poezie când „mă apucă”, aș spune că ea mă
scrie pe mine. În fapt, poezia este peste tot,
poetul trebuie doar să fie atent să
nu rateze momentul
în care aceasta îl
vizitează. Poate că, cel puțin pentru
mine, Creta este un loc bântuit de poezie
sau poate acolo reușesc eu să fiu mai
atent…

LA: Cum știi, nu doar că am
părăsit Facebook, dar detest rețeaua
această de socializare mai mult decât pe
celelalte! În același timp, cum spuneam,
foarte multe dintre postările mele pe blog
sunt preluate de mulți dintre cei care sunt
pe rețea. Dar măcar nu mă simt vinovat
direct! Cred că blogurile personale sunt o
soluție bună. De altfel, cele reușite, cum
este și al lui Vasile Gogea de pildă, nu sunt
exclusiv personale, ci reflectă mai amplu și
mai divers realitatea literară și culturală, în
general. Sunt apoi site-urile culturale
specializate, precum Rețeaua literară,
Hyperliteratura sau Agenția de
carte, care tind să devină tot mai utilizate
și consultate.
AG: Admir pasiunea ta pentru muzică
clasică și jazz. De multe ori, oferi generos
clipuri deosebite, care ne sunt benefice în
cursul zilei de muncă de rutină. Poți
elabora puțin acest subiect?

AG: Ce proiecte de viitor ai? O vizită în
Israel este în plan? Poate o plachetă de
poezii editată și tipărită la Editura Saga?

LA: Pasiunea mea pentru muzică a început
de timpuriu, pe la 11 – 12 ani, și a început
bine și din două direcții foarte diferite,
preclasicii italieni, datorită unei verișoare,
și rockul anilor '60, din pricina unui văr.
Rămân zone în continuare apropiate inimii

LA: Planul imediat este să finalizez
volumul scris anul trecut, pentru că
editura Junimea, la care mi-am publicat
în ultimii cinci ani poeziile, începe să fie
nerbădătoare. Ar trebui să fie gata înainte
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mele, e adevărat că extinse, de la italieni
am trecut la toată muzica preclasică, cu
marele Bach în frunte, dar și la cea clasică,
la romantici și la moderni, iar de la rockul
anilor '60, am ajuns la blues, la jazz, la
progresiv, la rockul și jazzul simfonic etc.
Cu muzica se întâmplă ce se întâmplă
cu tot ce
îmi place, simt nevoia
să
distribui, să împărtășesc și celorlați.
Marele meu avantaj este că, de la bun
început, am putut să scriu și să citesc „cu
muzică”. Asta nu înseamnă că, adesea, nu
ascult muzică pur și simplu. Un alt avantaj
este acela că, în timp, s-a format în jurul
meu un cerc de iubitori de muzică, fiecare
cu genurile sale, care sunt și niște furnizori
extraordinari, mă refer la Radu Lupașcu și
Ioan Big, care administrează
Artasunetelor.ro,
probabil cel mai bun site de informații
și comentarii muzicale de la noi, la Dorel
Schor, care reușește mereu să găsească
piese sau interpretări despre care nu
aveam habar, despre Emil Răducanu,
excepționalul critic de muzică rock
și jazz și toate combinațiile și
derivațiile dintre ele.
AG: Ne apropiem de final și vreau să îți
mulțumesc pentru timpul acordat. Ai
vreun mesaj pentru amicii tăi de aici, din
Țara Sfântă?
LA: Eu îți mulțumesc, Adrian, mi-ai dat
prilejul să mă adresez unui public care mă
interesează, dar care nu știa multe lucruri
despre mine. Le doresc tuturor, cu urarea
mea clasicizată, sănătate, inspirație și
voioșie. Le doresc și îmi doresc să ne aflăm
cândva față în față! Pe cei care scriu, îi
asigur de atenția mea constantă.
***
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Paul Celan, Ingeborg
Bachmann: Corespondențe
Bachmann, Ingeborg; Paul Celan
(2008), Herzzeit: Der Briefwechsel,
Suhrkamp
English translation: Bachmann,
Ingeborg; Paul Celan (2010),
Correspondence, Seagull Books
Translated by Wieland Hoban

În anul 2008, e explodat o senzație literară,
una dintre cele mai interesante publicații
ale deceniului și, probabil, unul dintre cele
mai vândute volume de scrisori publicate
în istoria literară germană recentă. Cartea,
numită: ”Corespondențe - Ingeborg
Bachmann-Paul
Celan”
(Der
Briefwechsel) constă din publicarea
scrisorilor existente între cei doi, plus toate
scrisorile pe care Bachmann și soția lui
Celan, Gisèle Celan-Lestrange le-au
schimbat, dar și o mână de scrisori între
Celan și iubitul lui Bachmann timp de
patru ani, sctiitorul Max Frisch. Împreună,
toate aceste scrisori desenează o imagine
vie și devastatoare a doi scriitori, care erau
amândoi perfecți unul pentru celălalt deși
complet opuși. Spre sfârșitul vieții, ambii
au suferit de depresii, ambii au fost
instituționalizați dintr-un motiv sau altul,
iar când au murit, au murit singuri. Celan
a ales să se omoare în 1970, iar Bachmann
a ars în apartamentul ei în 1973, amorțită
de dependența ei pentru droguri și
alcool. Dar moartea nu face parte din
scrisorile Bachmann / Celan, deși
respirația alterată a deznădejdii lor se face
auzită în spatele câtorva dintre cuvintele
pasionale, întunecate, extraordinare dintre
acești
doi
maeștri
ai
literaturii.
Poemele, pentru Celan, sunt locuri în
care oamenii se întâlnesc, iar utilizarea
limbajului poetic este mai puțin o
chestiune de stilistică decât o reconstrucție
a realității în limbaj. Scrisul lui Celan este
incredibil de direct și deține o onestitate și
o concretitate aproape obsesive. Acesta
este motivul pentru care l-a rănit atât de
mult când, pe parcursul așa-numitei
afaceri Goll (1) el a fost atacat public nu ca

persoană, ci ca poet, iar opera sa calificată
“o imitație ieftină de doi bani”. Publicată
în Germania, țară care a fost guvernată de
un fost membru al partidului nazist, poezia
sa, începând cu mijlocul anilor '50, a
devenit o țintă a bigoților și antisemiților
de toate spețele, iar Celan, înfricoșat și din
ce în ce mai disperat și-a respins prietenii
și cunoscuții, dacă nu îi împărtășeau furia
literară. Climatul moral la acea vreme nu la afectat: bigotismul și filistinismul erau în
plin avânt, producând suferință multor
oameni strălucitori și sensibili. După un an
de la sinuciderea lui Celan, prietenul și
genialul critic Péter Szondi, de exemplu, a
ales să se sinucidă și el. În viața de după
război a lui Celan, cariera profesională și
faima sa de poet au început să fie apreciate,
poetul câștigând unele dintre cele mai
prestigioase premii ale literaturii germane,
cărțile vânzându-se bine, pe când viața
sa
personală
a
început
să
se
deterioreze;
expunerea la public a
însemnat multe atacuri, până când în cele
din urmă, așa cum soția sa a scris într-o
scrisoare către Bachmann, a ales „moartea
cea mai singuratică”.
Celan, deși de multe ori a fost considerat în
mod greșit a fi obscur și de necitit, a
combinat tradițiile literare evreiești și
germane, a restructurat
vocabularul
german, a folosit cuvinte arhaice, precum
și cuvinte combinate într-o creație nouă. El
a fost sincer interesat de limbaj și de
puterea să de a transmite o imagine a unei
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lumi neplăcute, o lume care stă în cap, cu
picioarele în aer. Dar umanitatea lui Celan
nu „pășea prin aer”. Aerul de sub picioarele
noastre este amenințător, destabilizator.
Pascal a scris „Le silence éternel de ces
espaces infinis m’effraie”, iar acesta este
tipul de aer la care Celan se referă. În anii
1960, el nu a putut fi mai departe de
fenomenele contemporane precum ironia
postmodernă. A scris cu un stil direct,
recunoscând urgența poeziei și nevoia unui
limbaj comun între oamenii dintr-o lume
care se dezintegrează. Opera să, foarte
dependentă de muncă unor gânditori
precum Martin Buber și Gershom Scholem
cu care se integrează, mai degrabă decât să
sucombe influenței unor scriitori precum
Martin Heidegger, nu s-a îndepărtat de
misticism, dar religia și conținutul
spiritual nu au purtat poezia lui Celan
departe de lumea reală.
În schimb, pe măsură ce opera sa a devenit
mai densă cu probleme mistice și
lingvistice, a devenit mai precisă. El a
abandonat înfloririle retorice ale poeziei
sale romantice timpurii și s-a îndreptat
spre adevăr, rafinând limbajul și poeziile
sale în mici doze încărcate de semnificație.
Poezia, pentru Celan, nu se referea la a
spune lucrurile într-un mod frumos, ci la a
spune lucruri, cât mai bine și mai precis,
iar limbajul colocvial nu era suficient de
precis. Pe măsură ce opera sa se îndrepta
spre densitate și o mai dificilă claritate,
observăm trecerea de la melancolia primei
sale cărți la disperarea și amărăciunea
ultimelor sale cărți.

În discursul lui Meridian (2), Paul Celan
face referire la Lenzul lui Büchner,
personajul omonim al uluitorului roman a
lui Büchner. Povestea lui Lenz este una în
continuă declin, el s-a arătat a fi un om în
contradicție cu realitatea și totuși obsedat
de ea, un bărbat cu o fantezie ucigătoare
care încearcă să se omoare în mod repetat.
Lenz se încheie cu o declarație de adio care
se află printre cele mai vizionante și
afectate din istoria literară. Lenz trăiește,
gol, aparent rațional și social, dar cu
adevărat scobit și terminat, trăind din
cauza faptului că nu poate muri, terminând
treburile vieții, debusolat complet. Totuși,
căutarea adevărului, nebunia sa pasională
care precede această renuntare este cea
care a încins și a inspirat scriitorii de zeci
de ani. Figura luiLenz îi unește și pe Celan
și Bachmann. Bachmann, în discursul său
de acceptare pentru Büchnerpreis, a
folosit, de asemenea, romanul lui Büchner
și a folosit și imaginea mersului pe cap.
Această nu este singura legătură a
scrisului lui Bachmann și Celan, dar este
singurul aspect în care cei doi se întâlnesc
ca egali, gânditori și scriitori egali.
Referințele, ca și în cazul întregului schimb
de scrisori din "Corespondențe", sunt în
mare parte orientate către Celan.
Greutatea lui Celan că poet de geniu este
evidentă peste tot. Metaforele sale se
confruntă din nou în lucrarea lui
Bachmann, în special în romanul ei
finalizat
Malina
și în poemul său
primar Dunkles zu sagen. Cea din urmă
este cea mai semnificativă în ceea ce
privește aceste scrisori din Corespondențe.
Este o poezie care tratează mitul Orfeu și
Eurydike. Dar, în timp ce se află în mit,
bărbatul vine să recupereze femeia din
înțelegerea morții și o pierde atunci când el
se uită înapoi pentru a se asigura că îl
urmărește din lumea interlopă, Bachmann
inversează rolurile. Poezia începe cu
cuvintele „Ca Orfeu, eu ...” Și, într-adevăr,
în relația lor, Bachmann este cel care
revine pentru a-l trage pe Celan la lumină.
Treptat, asistăm la evoluția a doi mari
scriitori care deși devin faimoși, nu au
reușit să scape de detractorii publici și de
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situațiile absurde apărute în cultura
germană și austriacă , pe care Bachmann,
în titlul uneia dintre cele mai cunoscute
povești, a descris-o drept „aparținând unor
ucigași și nebuni”. Bachmann lucrează ca
femeie într-o societate dominată de
bărbați, iar Celan, ca evreu, care scrie în
limba celor care i-au ucis părinții, au fost
forțat diferiți, fiecare cu durerea lui.
Scrisorile celor doi desenează destinul a
două vieți singure și o relație distrusă de
neînțelegeri, suspiciuni și pline de o
amărăciune adâncă.

valoare un corp de lucru complet original,
măiestru
scris
și
extrem
de
influent. Scrisorile trec de la un ton inimos,
tânăr, plin de exuberanță poetică la
schimburile distructive de mai târziu între
două persoane care nu se pot încrede unul
în altul, deși, până la sfârșit, sunt puternic
atrase unul de celălat. Nu este o carte pe
care ne permitem să o uităm. Este o carte
de citit și recitit, o carte pe care critica a
numit-o “comoară”.
Paul Celan, poet în primul rând, a publicat
mai mult de șapte colecții de poezii care
sunt inegalabile în poezia germană din
secolul XX. De asemenea, a tradus poeți
francezi precum Rene Char sau Rimbaud,
ruși precum Esenin și Mandelștam.
Traducerile
(circa
două
volume
groase)
sunt
mereu
uimitoare,
aproape la fel de puternice ca poezia sa.
Al treilea gen de lucrare pentru care este
cunoscut Celan este proza poetologică, în
special discursul său public pe care l-a
susținut la primirea prestigiosului
Büchnerpreis. Celan a fost poet de la
început. Incapabil să facă altă muncă, s-a
lansat la scris (și mai târziu în viață, la
profesorat), publicând prima sa carte în
1948. Celan a fost un supraviețuitor al
Holocaustului, era originar din provincia
română Bucovina, regiune în care( până în
1918 a făcut parte din Imperiul austriac),
au trăit imigranți de limbă germană. La
scurt timp după ce germanii au invadat
Europa,
evreii
din
provincii
au
fost expediați în lagăre de internare și
lagăre de muncă. Părinții lui Celan au
murit în lagăre în timp ce Celan a
supraviețuit și s-a mutat la Viena.
La Viena, a cunoscut-o pe Ingeborg
Bachmann, în vârstă de 21 de ani, studentă
la filosofia, psihologia și literatura
germană (în 1949, la numai 23 de ani, și-a
publicat disertația sa despre Martin
Heidegger), iar cei doi se angajează într-o
relație romantică, aproape imediat. Prima
scrisoare din carte este o poezie de Celan
dedicată lui Bachmann care împlinea 22 de
ani, numită In Ägypten, fiind una dintre
cele mai frumoase poezii timpurii.

Nu există niciun cuvânt care să
descrie experiența de lectură emoționantă
și complet cuprinzătoare pe care o oferă
această carte, mai ales dacă sunteți
părtinitori fie la lucrările lui Bachmann fie
lui Celan. Norocoși sunt cei care nu
cunosclimba germană, ei pot obține cartea
tradusă
în
engleză
sub
titlul
”Corespondențe”
de
Wieland
Hoban și
conține,
toate
scrisorile
Bachmann / Celan, Celan-Lestrange /
Bachmann și apoi scrisorile dintre Max
Frisch și Celan. Această carte pune în
38

conecta oamenii.
Aventură lor amoroasă nu a durat, s-a
încheiat în 1951, din motive pe care care nu
le găsim exprimate în scrisori, însă citind
cu atenție, găsim tristețe în aceste scrisori
și multă amărăciunie în cele care au urmat,
aluzii pline de acuzații și suspiciuni care
continuă să bântuie toată relația lor. Când,
în 1957, Celan (care era în acel moment
căsătorit cu Gisèle Lestrange) și Bachmann
au reluat legătura, aceasta s-a încheiat din
motive foarte similare și a fost urmată de
aceleași incriminări, aceeași amărăciune,
deși de dată această, a fost impregnată cu
o disperarea care urma să fie mortală
pentru amândoi.
Încă de la început, Bachmann și Celan au
fost reciproc, puternic atrași, dar și
avertizați de pasiunea și întunericul pe care
le simțeau în celălalt și în ei înșiși.
Întâlnirile au fost amânate, scrisorile nu au
fost trimise de teama de a crea neînțelegeri,
de teamă de a-l inunda sau copleși pe
celălalt. La scrisorile intime calde li s-a
răspuns adesea prin scrisori reci,
îndepărtate, pedant scrise, indiferent cine
a scris cui.
În timp ce noi cititorii descoperim în
corespondențe, două persoane care
simt răul și durerea și își doresc să se ajute
unul pe celălalt, dar niciunul nu știe calea
de a face asta. Un aspect este remarcabil:
de la început, aceste scrisori sunt despre
Celan.
Cu câteva
excepții foarte
emoționante,
majoritatea
scrisorilor
discută despre Paul Celan și problemele
sale mentale sau problemele publice. În
noiembrie 1949, Bachmann scrie despre
„pierderea” lui Celan care „plutește într-un
mare ocean”. Acesta este oceanul unui
supraviețuitor traumatizat, care folosește
limbajul ucigașilor săi pentru a construi o
nouă viață în poezie și care folosește poezia
ca loc de întâlnire cu alte persoane, o stare
de pierzanie care nu l-a părăsit niciodată și
care a dus la sfârșitul nu numai a dragostei
, cât și a prieteniei. Singurătatea a fost
esența soartei lui Celan, în ciuda insistenței
sale, ca poet, asupra puterii poeziei de a

În discursul Meridian (2) , Paul Celan
face referire la personajul omonim Lenz al
uluitorului roman a lui Büchner. Povestea
lui Lenz este în continuu declin, eroul s-a
arătat a fi un om în contradicție cu
realitatea și în același timp obsedat de ea,
un bărbat cu o fantezie obsesivă cu care
încearcă să se omoare în mod repetat. Lenz
se încheie cu o declarație de abandon care
se află printre cele mai arzătoare și afective
din istoria literară. Lenz trăiește, golit,
aparent rațional și social, dar cu adevărat
secat și terminat, trăind numai din cauza
faptului că nu poate muri, terminând
treburile vieții, complet deconectat.
Totuși, căutarea lui pentru adevăr,
nebunia sa pasională care precede
această curmare a vieții, este cea care a
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încins și a inspirat scriitorii timp de zeci de
ani. Soarta lui Lenz îi unește și pe Celan și
Bachmann. Bachmann, în discursul său de
acceptare pentru Büchnerpreis, a folosit,
de asemenea, romanul lui Büchner și a
folosit și ea imaginea mersului în
cap. Această nu este singura legătură a
scrisului lui Bachmann și Celan, dar este o
dovadă a spațiului în care cei doi se
întâlnesc că egali, gânditori și scriitori
egali. Referințele, ca și în cazul întregului
schimb de scrisori din “Corespondențe”,
sunt în mare parte orientate către Celan.

precum Wilhelm Müller, Georg Trakl și
Ștefan George. Toți acești poeți sunt foarte
importanți pentru munca ei, care este mai
evazivă. Poezia ei (așa cum este cea a lui
Celan) este adesea numită „ermetică”,
termen prin care criticii insinuează că ai
nevoie de un „indiciu” pentru „descifrarea”
sensului.
Se poate observă complexitatea operei sale
prin faptul că poeziile ei par suple și
frumoase și clare la suprafață, dar sunt de
fapt compuse din metafore, stratificate,
aproape imaginare, care, ca și mici șarje
explozive , detonează de cele mai multe ori
la recitirea operei ei. Între primul și cel deal doilea volum, această densitate a
metaforelor a crescut, iar cel de-al doilea
volum este o piesă de poezie sofisticată,
schimbătoare, spinoasă, dar complet
atrăgătoare. Și este, ca și la Celan, artă, dar
și o declarație personală. Într-una dintre
puținele poezii de după-1961, ea scrie:

Valoarea lui Celan ca poet de geniu este
evidentă peste tot. Metaforele sale se
confruntă din nou în lucrarea lui
Bachmann, în special în romanul ei
finalizat Malina și
în
poemul
său
precedent Dunkles zu sagen. Acesta din
urmă este cel mai semnificativ în ceea ce
privește scrisorile din “Corespondențe”.
Este o poezie care tratează mitul Orfeu și
Eurydice. Dar, în timp ce se în mitul clasic,
bărbatul vine să ralveze femeia din brațele
morții și o pierde atunci când el se uită
înapoi pentru a se asigura că îl urmărește
din
lumea
subterană,
Bachmann
inversează rolurile. Poezia începe cu
cuvintele „Ca Orfeu, eu ...” Și, într-adevăr,
ca și în relația lor, Bachmann este cea care
se întoarce în timp pentru a-l trage pe
Celan spre lumină.
Știm cum angoasă a cuprins-o pe
Bachmann în anii '60, cum a trebuit să facă
față atacurilor și depresiei, dar în scrisorile
adresate lui Celan nu există nicio urmă. El
este partea slabă, sensibilă, în timp ce
Bachmann organizează întâlniri, luptă
pentru reputația sa, apelează la editori și,
scrisoare după scrisoare, încearcă să-i
atenueze grijile și anxietățile. Poezia ei, are
adesea o factură aservită spre Celan. Pare
a fi o poezie publică, poezie care cere să fie
declamată, din declarații mici, volatile,
dintr-o lume dispărută. Poeziile în sine
sunt uneori rimate, alteori nu, dar toate
sunt înrădăcinate profund și explicit într-o
tradiție literară germană care conține atât
poeți romantici precum Klopstock și
Eduard Mörike, cât și poeți moderni

Această propoziție nu este scrisă de
cineva care o și semnează
(rețineți că ultimul cuvânt în germană este
unterschreibt și este de fapt mai aproape
de verbul a scrie. Tânără cum era -a
publicat al doilea (și ultimul) volum când
avea doar 30 de ani-, a creat, în cele 70 de
poezii ale sale un corp de muncă influent,
original, și extraordinar.
În scrisorile lui Celan, nu există nimic din
toate acestea. Bachmann face frecvent
aluzii sau vorbește despre munca să, dar el
nu face așa ceva. Când Celan vorbește
despre poezia lui Bachmann, el o tratează
ca pe o extensie a persoanei sale,
frumusețea ei fiind un aspect al lui
Bachmann, precum părul ei. Celan nu este
singurul om din viața ei care a făcut asta.
În timp ce citim scrisorile dintre ea și Max
Frisch și vedem facsimilul unei broșuri pe
care Hans Weigel, fost prieten și iubit a
lansat-o cu intenția de a o ataca, obținem
impresia despre ea că o femeie bătăioasă,
puternică, cautând ca și Celan, o limbă
adevărată, fiind determinată să o găsească.
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Nicăieri în întreaga carte Celan nu reflectă
această problemă, necazurile ei; el nu-i
vorbește niciodată ca unui egal, nu o ajută
niciodată, nu o consolează, nu încearcă să
o tragă la lumina zilei. În schimb, el găsește
ceva care să-i reproșeze orice face, mai ales
după ce se despărțesc pentru a doua oară,
iar detractorii publici ai operei sale devin
mai zgomotoși. Fără dezbateri, fără să
încerce să-l rezolve, el doar se așteaptă că
ea să-l susțină și el se așteaptă ca ea să o
facă
exact
așa
cum
îi
cere.
Atacurile publicului asupra operei lui
Celan se amplifică într-adevăr cu o trecere
în revistă a volumului său din
1959, Sprachgitter, de un critic numit
Böcker, o recenzie pe care Celan, soția sa și
mulți alți cititori
au considerat-o
antisemită și de un rasism explicit. Se
referea la clișeele antisemite bine
circulate cum ar fi evreul fără adăpost.
Böcker a negat vehement că poezii
precum Todesfuge au vreo legătură cu
realitatea, dincolo de istețimea evreiască a
autorului . Este o recenzie scurtă, plină de
resentimente și idioții, produsă de un
critic care nu ar fi trebuit să scrie despre
literatură, de loc. Dar criticii proști
abundă, la fel ca și cei detestați și câteva
cuvinte amabile ale prietenilor săi ar fi
putut să salveze de la înec barca lui Celan,
așa că poetul, rănit și angoasat, a trimis o
copie a recenziei prietenilor săi, în
speranța de a obține sprijin și mângâiere.
Cu toate acestea, răspunsurile prietenilor
săi au fost sub nivelul așteptarilor sale.

identităților moderne (titlul unuia dintre
cele mai bune romane ale sale (Mein Name
sei Gantenbein) ar putea fi tradus că „Să
presupunem că numele meu este
Gantenbein ”, etc.). El a publicat piese cu
o morală facilă și două reviste stratificate,
bine compuse, care discută despre artă,
scris și problemele zilei. În martie 2010 au
fost publicate postum proiectele pentru un
al treilea volum de reviste (numit
Entwürfe zu einem Dritten Tagebuch).
Menționez acest nou jurnal, pentru că o
porțiune surprinzător de mare este
consacrată sentimentelor sale ambigue
față de evrei și Israel, autorul consumă
multe pagini prin care își justifică
antisemitismul latent; Celan nu ar fi fost
surprins de aceste ambiguități: răspunsul
particular al lui Frisch la solicitarea lui
Celan, este o scrisoare indecisă de ajutor
împotriva lui Blöcker și a cohortelor sale
antisemite, fapt care l-a determinat pe
Celan să-i numească atitudinea acestuia
față de evrei „dubioasă”. Acest răspuns al
lui Frisch, este un exercițiu bine scris,
elocvent, în sofisticarea de a nu se obliga, o
replică care transformă uimitor subiectele
în chestiune și îl trimite pe Celan în
apărare. În loc să discute despre
infracțiunile lui Blöcker, Frisch preferă să
interogheze reacția lui Celan.

Când nu a primit un răspuns imediat de la
Bachmann, care era ocupată și se îndrepta
de la o logodnă la altă, i-a scris lui Max
Frisch, cu care Bachmann a intrat într-o
relație cu puțin timp înainte. Max Frisch
este, probabil, cel mai important scriitor
elvețian de după război, a cărui operă vastă
include jurnale, romane și piese de teatru,
dar este în multe privințe la antiteză cu
Celan.
Deși este cu siguranță interesat de politică,
este pentru el mai mult un truc și o ironie
postmodernă, cea mai bună lucrare a să
discutând
despre
vicisitudinile
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și, da, de Bachmann, de cealaltă dragoste a
lui, pe care părea să nu înceteze să o
iubească chiar și atunci când erau
despărțiți, și doar prieteni. S-ar putea să fi
fost tocmai acest sentiment de dezolare
care a dus la moartea sa în apele flămânde
ale Senei, în aprilie 1970.

Tratez această problemă, deoarece acest
scurt schimb de mesaje a făcut ca toate
legăturile dintre Bachmann și Celan să fie
distruse ireversibil, iar Frisch, care se
referă la Bachmann într-un mod
condescendent ca să o
părăsească devastată câțiva ani mai târziu, este un
factor important a întregii spirale
descendente care va urma. Există scrisori
care dovedesc acest lucru, iar Celan nu a
iertat niciodată atitudinea blândă a lui
Bachmann față de Frisch (și, implicit, față
de recenzia lui Böcker) și demonstrează că
al doilea val, este cel mai dăunător și mai
agresiv din atacurile lansate contra lui
Celan. Acesta a considerat orice tăcere,
orice ezitare din partea lui Bachmann că
dovadă a dușmăniei sale, a sprijinului ei
tacit pentru aerul critic, în general ostil.
Acest al doilea val este așa-numita afacere
Goll, proiectată de văduva poetului Yvan
Goll. Văduva, infamată Claire Goll,
începuse, la începutul anilor '50, o
încercare sinistră de a-l distruge pe Celan,
răspândind zvonul că ar fi plagiat toată
munca lui Goll.

Pe de altă parte, întristarea lui
profundă și obsesiile sale amenințau să-o
înghită și pe Bachmann, să o tragă cu el. În
ciuda propriilor probleme, femeia nu a
încetat niciodată să-l salveze, încercând
să-l împiedice să fie copleșit de întunericul
său. Un proiect de scrisoare, scris la
sfârșitul anului 1961, arată cât de mult a
afectat-o răceala, suspiciunile și disperarea
lui profundă. In 1961 a fost o perioadă în
care a încercat să găsească un nou mod de
a scrie.
Această a fost o perioadă în care ea a
încetat, aproape, să scrie poezie și a apelat
la proză, aproape exclusiv. Înainte de
moartea ei, a continuat să publice două
volume de povestiri și un roman întunecat,
bântuit, Malina. Spre deosebire de
sugestiile unor critici precum Marjorie
Perloff, nu a renunțat la poezie pentru că
era dominată de o „voce masculină”.
German Lyrik este un gen care a oferit un
spațiu sigur pentru scriitoarele de sex
feminin, de la Annette von DrosteHülshoff la Marie Luise Kaschnitz, a fost
un mod permis de scriere care a permis
criticilor bărbați să citească opera acestor
poeți- femei, ca piese prețioase artizanale.
Reacția lui Celan care citea poezia lui
Bachmann ca o extensie a iubitei sale
amante nu a fost surprinzătoare, el a
reacționat ca mulți alți scriitori și critici.

Pentru a realiza acest lucru, a întreprins o
serie de falsuri grosolane, servind minciuni
transparente și apeluri înfricoșător de
eficiente la instinctele de bază ale
recenzorilor germani. Minciunile ei,
evident, deși erau și rău argumentate, au
reușit să alimenteze legiuni de critici care
au continuat să publice articole despre
„șmecherul” și „escrocul” Celan. Celan, un
supraviețuitor timid, s-a simțit persecutat
din nou și, cu o oarecare îndreptățire, a dat
vină pe antisemitismul rezidual care și-a
recăpătat puterea la acea vreme. El a fost,
pentru a cita o scrisoare timpurie a lui
Bachmann, nu mai o rătăcire pe ocean, ci o
înecare în el. Deși, până în 19671969, minciunile au diminuat oarecum,
integritatea lui Celan și voința sa de a scrie,
de a trăi și crea au fost deteriorate dincolo
de reparație. Acest poet a cărui operă era
în primul rând socială, despre întâlniri și
discuții cu alte persoane, acest poet s-a
simțit părăsit de editorul său, de prieteni

Și Bachmann a avut un succes efemer ca
poet. S-a vândut extrem de bine, a câștigat
multe premii și a devenit aproape un nume
al casei care o edita. Ingeborg Bachmann a
fost poet. Toată lumea știa asta. Dar în
spatele acelei fațade, altceva a înflorit.
Bachmann s-a săturat de rolurile care i sau atribuit, s-a săturat de condescendență
și a permis noi modalități de exprimare și
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astfel s-a lansat în scrierea prozei. În 2000,
a fost publicată o colecție uimitoare de
poezii și fragmente nepublicate ale lui
Bachmann, numită Ich weiß keine bessere
Welt (~ Nu știu o lume mai bună), unde o
putem vedea luptând pentru a recăpăta
controlul asupra mijloacelor ei de
exprimare. Se răsucește și transformă mici
fraze și imagini și se flagelează pentru a nu
găsi metafora potrivită, fraza potrivită.
Aceste fragmente ne arată un poet care se
luptă cu arta lui, un poet încetând să mai
fie poet, un scriitor care descoperă proza.

În toate scrisorile precedente, nu există
nimic care să indice faptul că Celan i-ar fi
fost de un ajutor, în vreun fel. În 1962 a fost
părăsită de Max Frisch, iar mai târziu în
acel an a fost instituționalizată fără multe
surle și tobe.
În 1963, Celan scrie enigmatic „Am câțiva
ani nu tocmai plăcuți în spatele meu”, iar
următorul lucru pe care îl aflăm se află în
scrisoarea lui Gisèle Celan-Lestrange către
Bachmann, care îi spune “noua oribilă “
veste despre moartea lui Celan. Concluzia
ei regretabilă, „Je n’ai pas su l’aider come
je l’aurais voulu” este valabilă pentru
ambele femei. Tăcerile spre sfârșitul cărții
sunt teribile și nu ne putem abține să ne
gândim la poezia lui Bachmann Reklame, o
satiră a publicității moderne, o nădejde
optimistă dar și la liniile sale finale:

În scrisoarea din 1961, pe care nu a trimiso niciodată, ea cere lui Celan curajul de a
crede în forța sa, de a ignoră opinia publică
ostilă. „Lumea nu se poate și nu se va
schimba, dar puteți”, scrie ea și recunoaște
„s-ar putea spune că vă cer prea mult spre
binele dumneavoastră. “Ai dreptate, o fac
”și adaugă observația „ dar eu cer la fel de
mine, de dragul meu, ceea ce îmi oferă
curajul să vă spun asta ”. Ediția conține un
facsimil al acestei scrisori, care este notata
într-un mod febril, scrisori care se
încrucișează între ele, cuvinte care se
lovesc de altele, mărturie a tulburărilor
sale interioare. Bachmann, cititorii operei
sale știu, s-a luptat pentru a se schimba, a
luptat împotriva unui val de critici
negative: între 1961 și moartea ei în 1973,
ea a fost aproape constant asaltată pentru
abaterea de la imaginea publică pe care
criticii o prețuiau atât de mult. Opera ei a
fost atacată pentru că a fost o „cădere din
har” și „s-a prăbușit în banal”, aprecieri
neplăcute pentru cititorul de astăzi. Dar
între 1961 și moartea sa, Celan a scris în
total două scrisori către Bachmann, ultima
fiind o notă politicoasă de mulțumire
pentru rolul ei în asigurarea unui contract
de traducere. Pe de altă parte, nu există nici
scrisori ale lui Bachmann. Contactul cu
Celan, oricât ar fi iubit-o, a fost dăunător
pentru ea, el a cerut prea mult de la ea și,
după cum propriul sau psihic a început să
cedeze, este probabil că iubita nu va avea
suficientă energie pentru a-l transforma
din nou pe Celan.

dar ce se întâmplă [...] când o tăcere
moartă ..are loc.
“Corespondențe“ este o lectură grozavă, o
carte emoționantă, plină de inspirație, pe
care am citit-o și recitit constant de când
am achiziționat-o, o carte care vă va plăcea
chiar dacă nu ați citit nimic din opera
excelentă a fiecărui scriitor. Nu putem
ignora această carte. Este mult prea bună.
NOTE
1- Meridianul
Prezentată inițial ca un discurs la
Academia Germană de Limbă și Poezie cu
ocazia acceptării de către Celan a
Premiului
Georg
Büchner
pentru
literatură, Meridianul este una, dacă nu
chiar cea mai importantă afirmație
poetologică din a doua jumătate a secolului
XX. Mult mai mult decât o declarație
personală sau o piesă ocazională, este o
meditație la starea poeziei și a artei în
general și o încercare riguroasă de a da
socoteală pentru ceea ce poezia este, poate
și trebuie să fie după Holocaust. Această
ediție
istorico-critică
definitivă,
disponibilă pentru prima dată în engleză,
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prezintă nu doar primele proiecte, ci și o
vastă serie de note și lucrări pregătitoare și
un scurt eseu despre Osip Mandelștam,
toate concurând pentru extinderea
domeniului de referință a manifestului lui
Celan și dezvăluirea adevăratei sale
întinderi.

SUN TZU - Generalul care a
descoperit arta războiului
modern
Pe la 512 BC un general aflat în serviciul
regelui HELU WU atrage atenţia
stăpânului său prin câteva victorii militare
pe care le sumarizează într-o vastă carte
numită "Arta Războiului". O legendă spune
că regele WU cere să testeze talentul
generalului poruncind să transforme cele
180 de concubine în soldaţi pricepuţi. Sun
Tzu împarte femeile în două companii şi
numeşte două din favoritele regului
comandantele companiilor. Apoi Sun Tzu
cere soldatelor să defileze în ordine spre
dreapta. Desigur fetele s-au încurcat şi
manevra a eşuat. Sun Tzu repetă comanda
cu mare claritate dar fetele din nou greşesc
râzând şi glumind pe seama lui. Fără să
ezite Sun Tzu dă ordinul că ambele
comandante concubine să fi executate, în
ciuda protestelor regelui. Sun Tzu
argumentează că dacă a două oară
comanda a fost bine înţeleasă de soldaţi
dar ne-executată, este numai vina
comandanţilor care nu s-au impus cu
prestanţă. După ce concubinele au fost
executate, noi femei au fost înaintate în
gradul de comandant. Ca urmare ambele
companii conştiente de costul frivolităţii
au făcut ireproşabil manevrele impuse .
"Arta Războiului" este o carte
monumentală care în China fost
răspândită iniţial sub numele: "Regulile
şefului Sun pentru soldaţi". Ea prezintă
filozofia conflictelor şi metodele de a
câştiga o bătălie. Cartea a fost acceptată a fi
o capodoperă a strategiei militare şi a fost
frecvent citată de generali şi istorici, chiar
imediat după prima ei publicare. După
unificarea Chinei sub Qin Shihuang, cărţile
sunt arse în secolul 2 BC, numai 6 volume
au supravieţuit. Mai târziu, împreună cu
alte texte (Tang) scrierea devine "Arta
Războiului " şi stă la baza artei militare în
China modernă. Pentru a fi numit în poziţii
militare cheie candidatul trebui să treacă
examene bazate pe cele postulate în carte.

2- Claire Goll (născută Clara Aischmann)
(1890 - 1977) a fost o scriitoare și jurnalistă
germano-franceză; În 1911, Goll s-a
căsătorit cu editorul Heinrich Studer
(1889–1961) și a locuit cu el la Leipzig. În
1917, ea și Studer au divorțat, iar ea l-a
cunoscut pe poetul Yvan Goll, cu care s-a
logodit. La sfârșitul anului 1918, a avut o
aventură cu Rainer Maria Rilke și au rămas
prieteni până la moartea sa. În 1919, a
călătorit cu Goll la Paris, unde s-au
căsătorit în 1921. Poveștile sale, poeziile și
romanele au apărut și în limba franceză.
Cei doi, au fugit din Europa la New York
în 1939, dar s-au întors în 1947. Yvan a
murit în 1950. De atunci, Goll și-a
dedicat munca soțului ei. Romanele ei
autobiografice Der gestohlene Himmel
(1962) și Traumtänzerin (1971) nu au
primit prea multă atenție.
Cu toate acestea, bătălia ei cu Paul Celan
pentru drepturile de autor și acuzarea de
plagiat, cunoscută sub numele de „afacerea
Goll”, a provocat o agitație semnificativă.
Traducere și note: AG
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Cu timpul, cartea familiară militarilor,
devine
populară
politicienilor
sau
oamenilor de afaceri. În ciuda titlului, Arta
Războiului, stabileşte strategii într-un larg
spectru foarte potrivit administraţiei
publice şi planificării. Textele subliniază
teoria bătăliilor, dar discută diplomaţia,
relaţiile cu alte naţiuni şi măsurile vitale
sănătăţii unui stat. Am ales din zecile de
postulate ale cărţii un număr de percepte
care sunt de mare actualitate şi azi.

pentru luptă va surprinde inamicul
dezorganizat. Va învinge acel militar
capabil care nu este supus voinţei
suveranului său.
Strategie fără tactică este cea mai rea cale
spre victorie. Din contra, tactică fără
strategie este zgomotul dinaintea
înfrângerii.
Fii foarte subtil chiar de neînţeles. Fii
foarte misterios, până la a fii neauzit. În
felul acesta vei dirija soarta oponentului
tău.
Dacă inamicul este relaxat, agită-l.
Dacă e sătul, înfometează-l. Dacă se
aşează la odihnă fă-l să se mute.
Mişcă-te că vântul, aranjat fiind ca o
pădure.
Atacă precum un Foc dar fii tare ca un
Munte. Dacă inamicul e puternic evită-l.
Dacă moralul lui e ridicat deprimă-l.
Dacă se odihneşte hărțuiește-l.
Caută-i slăbiciunea. Apari prin surpriză.
Când înconjori o armată lasă o portiţă
deschisă. Nu presa disperaţii prea tare.
Construieşte oponentului un pod de aur
care să-i ofere o cale de retragere comodă.
Nu există ţară care să beneficieze de la
războaie prea lungi.
O armată nu poate fi condusă după codul
manierelor elegante.
Cel care este prudent și așteaptă un
inamic imprudent va fi victorios.
Cel ce luptă pentru victorie numai cu
sabia nu este un general bun.
Când este pace în lume, un om de bine își
ține sabia alături de el.
Invincibilitatea noastră depinde de noi,
vulnerabilitatea inamicului, de el.
Esențială în război este, deci, victoria, nu
aparițiile prelungite. Iată de ce generalul
care înțelege războiul, este stăpânul
destinului poporului și arbitrul destinului
națiunii.
Când o pisică stă la intrarea unei găuri de
șoareci, zece mii de șoareci nu îndrăznesc
să iasă; când un tigru păzește vadul, zece
mii de cerbi nu pot să-l traverseze.
Dacă un general nu este curajos, el va fi
incapabil să-și învingă ezitările și să facă
proiecte mari.
În război se pot produce o sută de

**
Comandantul conduce prin exemplu, nu
prin forţă.
Trebuie să ai încredere în tine, numai aşa
vei castiga.
Apari slab când eşti puternic, dacă eşti
slab, prefă-te puternic
Respectă-ţi inamicul. Dacă e puternic
evita-l. Dacă are temperament, irită-l.
Prefă-te slab, el va deveni arogant. Dacă
nu te ia în serios, nu-l cruţa. Dacă forţele
lui sunt unite, separă-le. Dezbină-i acoliţii.
Atacă-l când este nepregătit, apari când
nu eşti aşteptat.
Suprema artă a războiului este să spulberi
rezistenţa adversarului fără luptă.
Dacă mintea ta este hotărâtă, trupul tău
va lupta fără oprire şi fără multe arme.
Cavalerii victorioşi întâi câştigă lupta apoi
merg la război, cei bătuţi merg întâi la
război şi apoi caută cum să-l câştige.
Ca să-ţi cunoşti duşmanul devino-ţi ţie
duşman.
Ţine prietenii aproape, dar inamicul şi
mai aproape.
Chiar cea mai splendidă sabie va rugini în
apă sărată.
Ocupă mintea duşmanului cu probleme la
care se aşteaptă şi sunt conforme cu
planurile lui. Având mintea ocupată, tu
aşteaptă momentul special - pe care el
nu-l anticipă.
O victorie cere 5 ingrediente: va învinge
cel care ştie când să lupte şi când nu. Care
ştie să manipuleze forţe superioare lui dar
şi pe cele inferioare. Va învinge armata
care este străbătută de acelaşi spirit de la
mic la mare. Va câștiga cel care preparat
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schimbări în cursul unei etape. Când
constați că este posibil, înaintezi; când
vezi că situația este grea, te retragi.
A spune că un general trebuie să aștepte
ordinele unui suveran în asemenea
împrejurări e ca și cum ai informa un
superior că vrei să stingi un incendiu.
Înainte ca ordinul să vină, cenușa va fi
rece.
În general, a comanda mulți oameni e
același lucru cu a comanda câțiva.
E o problemă de organizare.
Ordinea sau dezordinea depind de
organizare, curajul sau lașitatea de
împrejurări, tăria sau slăbiciunea de
dispunere.
Să auzi tunetul nu înseamnă că ai auzul
fin.

Constantin Antonovici, elevul lui
Brâncuși - Amintiri despre
Maestru

***

În 1939, am absolvit Academia de Arte
Frumoase din Iași, România, în
specialitatea sculptură, devenind un artist
tânăr, acaparat și dominat de visurile de
cucerire a lumii artelor. În acel timp,
cercurile artistice, toate revistele de artă
ale României, vorbeau despre artistul
revoluționar, Constantin Brăncuși. Acesta
fusese născut în satul Hobița, fiu de tărani
în 1876, dar care a trăit și a lucrat la Paris
din 1904. Eram determinat să mă duc în
atelierul lui de creație. Șapte ani mai târziu
am reușit să ajung acolo. Prima mea escală
în acest drum lung și plin de opreliști și
peripeții, a fost în București, unde m-am
prezentat la Biroul de Pașapoarte.
Funcționarul de acolo, aflând că eram lipsit
de mijloace financiare, a încercat să mă
descurajeze. Ivan Mestrovici din Zagreb,
Iugoslavia – considerat pe acea vreme
drept cea mai mare personalitate în
sculptură, un mare succesor a lui Rodin –
era în București pentru a instala câteva
sculpturi comandate de guvernul de
atunci. Prin Mestrovici am întrevăzut
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posibilitatea salvării mele. I-am comunicat
visul meu de a putea studia cu sculptori

târziu, am primit un ordin să mă întorc în
țară în vederea prestării serviciului militar.
Întoarcerea s-a dovedit cea mai mare
greșeală pe care am comis-o. Hitler a
ocupat foarte curând, atât Iugoslavia cât și
România, forțând țara mea să lupte alături
de el, împotriva Rusiei. Am reușit să obțin
o amânare de trei luni de la serviciul
militar și în toamna anului 1941 mi-am
împachetat rucsacul și am trecut din nou
granița spre Iugoslavia. Aceasta a
constituit a doua mea mare greșeală. Când
am sunat la soneria locuinței lui
Mestrovici, un ofițer german SS mi-a
deschis ușa. Mestrovici fusese arestat la
ordinele lui Mussolini și trimis în
închisoare la Roma. Cincizeci de ofițeri SS
ocupaseră atelierele lui. Eu am fost trimis
într-o baraca la 200 de mile de Berlin. Spre
surpriza mea, clădirea era ocupată de
naziști români. Ei încercau să mă
convertească, dar mi-am amintit un citat
din Mein Kampf – Populatia Germaniei
care nu era de sânge german, trebuiește
distrusă și înlocuită cu rasa germană, în
acest mod, întreaga Europă va deveni o
Germanie.

mari europeni, dar nu l-am menționat pe
Brâncuși, pentru a nu-mi strica șansele.
Mestrovici m-a ascultat și mi-a răspuns
aprobator - "vino la mine la Zagreb și vei
putea lucra în atelierele mele. Vei
putea ajunge cumva acolo. O știu !" La
Universitatea București, erau mulți
studenți din diverse țări. Studenții din
Iugoslavia mi-au marcat pe hartă zonele de
graniță pe care le puteam traversa în
timpul nopții, când vameșii erau mai
neglijenți. Am trecut granița și am ajuns la
atelierele lui Mestrovici. El m-a pus să
lucrez cu alți douăzeci de artiști tineri.
Atelierele lui erau enorme și impărțite pe
secții, ca într-o uzină. Am fost surprins să
aflu că existau circa optzeci de oameni,
lucrând în diverse domenii – în lut, ghips,
marmură, metal, și în ambalarea și
încărcarea sculpturilor în trenuri și
camioane, în funcție de țările de destinație.
Cunoștințele mele și experiența mi-au
crescut, dar gândurile mele continuau să
rămână către Brancuși. Șase luni mai

Am realizat că Hitler intenționa
distrugerea României, care contribuise la
cultura
Europei
încă
din
epoca
Neolitică. Într-una din zile, am profitat de
neglijența unui paznic. Am evadat spre o
stație de trenuri, unde am luat un tren spre
Berlin, cu speranța țelului meu final către
Paris și Brâncuși. La stația din Berlin, am
fost denunțat de un nazist român, pe nume
Culică, și aruncat într-o închisoare din
Berlin. Nemții îmi spuneau repetat că voi
deveni liber, dacă voi voluntaria să lupt pe
front împotriva rușilor, dar răspunsul meu
a fost întotdeauna – „Nu”. Spre sfârșit,
Gestapo-ul m-a aruncat într-o celulă de
închisoare mică și umedă, fiind iarna, iar
celula neavand încălzire. Porția mea zilnică
de mâncare era o felie de pâine și o cafea
slabă, la breakfast, doi cartofi fierți, la
prânz și unul pentru masa de seară.
Am rămas în această celulă timp de șase
luni. Am pierdut din greutate, încât nu mă
mai puteam deplasa nici măcar până la
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cafea. Un doctor a raportat că dacă aș mai
fi fost deținut acolo doar o singură
săptămână, aș fi murit. Oficialii au hotărât
să mă elibereze cu condiția de a nu rămâne
la Berlin. Am cerut să fiu trimis la Viena,
știind ca austriecii erau împotriva lui
Hitler. Acolo, Gestapo-ul local m-a luat în
primire, dându-mi un program strict.
Orice
infracțiune
va
conduce
la
încarcerare. În fiecare dimineață trebuia să
mă înregistrez la stația de poliție. Acolo am
întîlnit mulți evrei, sub același regim și mam împrietenit cu mulți dintre ei. În fiecare
zi numarul lor scădea vizibil, până când
într-o zi, au dispărut cu toții. Nu mi s-a
permis să corespondez cu prieteni din
România. Nu am avut voie să-mi schimb
adresa, fără aprobarea Gestapo-ului. Nu
mi s-a permis să corespondez cu Brâncuși
la Paris. Academia de Arte Frumoase din
Viena mi-a acceptat înrolarea ca student.
Profesorul de sculptură, Fritz Behn, avea
un mare talent și am fost foarte fericit să
aflu că el îl cunoscuse pe Mestrovici. Am
rămas la Academie, din 1942 până în
primăvara anului 1945, când din cauza
apropierii trupelor rusești, m-am retras în
Tyrol. Acolo am studiat sculptura în lemn.
După încetarea războiului, am întâlnit
cațiva ofițeri italieni, prietenoși, la
returnarea lor de pe front. Mi-au propus să
merg cu ei pentru a vizita operele marilor
sculptori italieni. În Roma am vizitat totul,
în special operele lui Michelangelo. Mi s-a
oferit o bursă de studii în Italia, pe care am
declinat-o. Singurul sculptor care mă putea
învăța mai mult, era Brâncuși. Din Italia,
m-am întors în Austria, la Innsbruck. În
timpul anului 1946, s-a organizat o
competiție pentru o sculptură din lemn, de
o înălțime de 1.80 cm, a Sfântului Iosif, la
Catedrala Iezuită din Viena. Am cîștigat
competiția și dreptul de execuție.
Sculptura a fost plasată în catedrala din
piața Am Hof (actualmente catedrala
croată –NT). Am lucrat în Tyrol până în
toamna anului 1947, când aveam suficienți
bani pentru a-mi putea cumpăra un bilet
de tren către Paris. Acolo, prin câțiva
prieteni noi, am reușit să închiriez un garaj
mobilat cu un pat, o chiuvetă și un scaun.

Singurul inconvenenient era ca locul acesta
se afla la o oră de mers cu un un autobuz
spre Paris. Dar eram doar la o oră de la
locul visului și al idealurilor mele supreme
de șapte ani – sculptorul Constantin
Brâncuși.

Proprietara apartamentului meu, a găsit
adresa lui Brâncuși și m-a informat cum
pot ajunge la el. Cațiva prieteni români miau povestit lucruri teribile despre Brâncuși
– ca era brutal, incăpățânat, nervos și
deseori, fără nici un motiv temeinic, te
dădea afara din atelierul lui.A treia zi după
sosirea mea de la Paris, am decis că
Brâncuși nu putea fi mai periculos decât
Gestapo-ul. La sosirea mea, am remarcat
în ogradă un bătrân de statură medie, cu o
barbă mare, îmbrăcat in straie albe.M-am
apropiat de dânsul și el mi s-a prezentat
spunând în franceză – „Mă numesc
Brâncuși și cu ce vă pot fi de ajutor?” I-am
răspuns în limba română ca sunt un
sculptor și că de șapte ani trec prin multe
impedimente, ca să pot să-l întâlnesc
personal. El mi-a ascultat povestea.
Fiecare moment scurs, mi se părea o
eternitate. Apoi, pe un ton prietenesc mi-a
spus – Daca ai făcut un drum atât de lung,
trebuie să fi obosit. Unde locuiești? Ai
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bani? Mi-a fost jenă să-i mărturisesc
adevărul că posedam bani germani, dar că
nu-i puteam schimba din cauza legilor
franțuzești împotriva Germaniei. I-am
spus ... mă voi descurca cumva,
maestre! Câteva zile mai târziu, am intrat
in atelierul lui Brâncuși, care măsura 10,50
metri x 6,10 metri x 6,10 metri inălțime,
iluminat puternic de soarele care
pătrundea prin tavanul construit 100% din
sticlă. Existau sculpturi peste tot, circa 25
în total. Am ramas extrem de impresionat
de strălucirea sculpturilor polizate în
bronz. I-am
observat
zâmbetul
lui
Brâncuși pe față, satisfăcut de efectul
lucrărilor lui, lăsat asupra mea. Tot aici
mai existau și alte 15 sculpturi, toate din
mamură albă. Și acestea m-au lăsat fără
vlagă.
Brâncuși m-a rugat să-i povestesc istoria
vieții mele, cu excepția vieții mele artistice,
spunând că nu este interesat de acea parte.
I-am mulțumit pentru amabilitatea lui. Mia strâns mâna și mi-a spus să mă intorc
peste o săptămână. Am simțit un bilet de
hârtie mototolit în pumnul meu. El mi-a
menționat să-l păstrez, că va deveni util.
Era un bilet de o mie de franci, suficienti
pentru a putea trăi o săptămână, sau chiar
două, în caz de necesitate. Înapoi în
apartamentul-garaj, m-am gândit la
simplicitatea și sărăcia în care trăia marele
geniu. Am devenit convins că Brâncuși
plecase de la premiza că, între interesele
esențiale ale artei și interesele lui
personale, el le prefera pe cele pentru artă,
facând orice pentru progresul și succesul
ei, neglijandu-și total persoana lui.
Peste o săptămână m-am întors la
Brâncuși. De această dată, l-am văzut în
curtea atelierului, sub umbra unui arbore
mare și stufos, utilizînd un fierăstrău de
mână pentru o grindă groasă de stejar,
având 6,10 metri lungime și 38 cm
diametrul. Se putea vedea că avea
experiența unui tâmplar. Fierăstrăul avea o
lungime de 1,50 metri, proiectat pentru
folosirea lui de către doi lucrători, dar
Brâncuși îl folosea de unul singur, avand o
greutate legata de celălalt capăt, pentru
menținerea echilibrului. Am observat

sudoarea frunțtii lui și i-am spus. Maestre,
acest lucru este mult prea greu pentru tine.
El s-a uitat la mine și mi-a răspuns cu o
voce aspră – cine ar putea să-mi taie mie
așa ceva? Eu as putea maestre !

Aruncându-mi o nouă privire, mi-a
răspuns: Atunci tai-o, dar să nu dea
dumnezeu ca tăietura să nu fie dreaptă!
Eu devenisem în Tyrol expert al tăieturilor
cu
fierăstrăul
și
am
terminat
treaba repede. Căpătând încredere în
mine, Brâncuși m-a rugat să tai restul
întreg al grinzii și s-a retras în atelierul lui.
Mai târziu m-a luat pe domeniul
proprietății lui. Am aflat că Brâncuși avea
patru ateliere conectate între ele prin uși.
În încăperea cea mai mică, am remarcat
instrumente de lucru peste tot. Pe unul din
pereți erau suspendate prin cuie lungi
câteva fierăstraie de tăiat lemnul și câteva
fierăstraie de tăiat metalul. De-a lungul
peretelui exista o masă lungă pe care erau
stocate diverse ustensile pentru sculpturile
în lemn, în piatră și în metal. Existau, de
asemenea și unelte de lucru electrice. Într49

un colț al incăperii era forja lui, cu uneltele
necesare acestui proces. Mai târziu, am
văzut cum își executa Brâncuși propriile lui
unelte și m-a învățat cum să le fac și eu.
Uneltele mele făcute dupa direcțiile date de
Brâncuși, erau mult mai durabile decât cele
cumpărate pe căi comerciale și erau încă
bune, multe decade după ce fuseseră
fabricate, în timp ce cele pe care le
cumpărasem, se stricau foarte repede.
Când am părăsit atelierul în acea zi,
Brâncuși mi-a palmat iarăși o bancnotă de
o mie de franci și mi-a mai dat și o sticlă de
vin. Brâncuși a fost un mare amator de
vinuri, putând să bea o mare cantitate. În
pofida acestui lucru nimeni nu putea să
confirme că l-ar fi vazut vreodată beat. În
tinerețea lui de la Paris, prietenii lui de
băutură erau Modigliani, Picasso, Matisse,
Leger, Utrillo, dar nimeni dintre aceștia
nu-i puteau face față. După acea zi, îl
vizitam pe Brâncuși de doua-trei ori pe
săptămână, corespunzator necesității lui
de a mă folosi la diverse proiecte.
Aproximativ un an mai târziu, unul din
studiourile din complexul lui, a devenit
liber și m-am mutat în el. Studioul nu era
altceva decât o baracă de lemn construită
deasupra altor studiouri existente.

Am locuit timp de patru ani cu aceeași
adresa ca a lui Brâncuși, 11 Rue Impasse
Ronsin, Paris XV. Cu scurgerea timpului,
aflam zilnic informații noi despre acest
titan al artei. Lui nu-i plăcea să discute
prea mult despre artă, ura artiștii care se
tot lăudau și se dădeau mari, vorbind tot
timpul numai despre ei. Cât despre
severitatea operelor lui Brâncuși și a
execuției lor, vă voi da câteva exemple și
explicații. El se concentra la fel de mult pe
finalizarea lucrărilor lui, ca și pe execuția
lor. Compoziția și execuția unei lucrări
aveau în mintea lui, o importanță egala.
Era o plăcere specială pentru mine să pot
să-l urmăresc lucrând ore întregi pentru a
perfecționa o linie dreptă, sau una curbă.
Lucra zile întregi la detalii pe care alți
sculptori le-ar fi terminat în câteva ore, dar
când Brâncuși declara o sculptură ca fiind
terminată, nici un ochi, cât de versat, nu
putea sa descopere vreun defect.
Fiind atat de perfecționist, a creat pentru
colaboratorii lui, cei care aveau curajul să
lucreze pentru el, un dezastru. El făcea
mereu observații și îi critica în mod
necontenit. Brâncuși avea studenți precum
Modigliani, Lipchitz și Archipenko. Toții iau simțit criticile și jignirile lui, dar când
Modigliani a încetat din viață, Brâncuși îl
plângea ca pe un frate. În aceste condiții
mi-am petrecut aproape patru ani cu
Brâncuși. Îi datorez enorm. El avea o mână
extrem de abilă, care împreună cu geniul
său, a îmbogațit arta sculpturii cu procedee
noi, în folosirea materialelor. El m-a
învățat să fabric unelte pentru sculpturi, să
lustruiesc marmura, să lucrez cu metale și
cum să le finisez. El mi-a arătat lumina
artei mele, lumina artei moderne, nu a
artei abstracte, pe care Brâncuși o detesta.
În timpul său liber, Brâncuși ne-a tratat ca
pe niște prieteni adevărați și destul de des
ne invita la petreceri, spunându-ne să ne
distrăm si să ne bucurăm, acestea făcând
parte din plăcerile oferite noua de Domnul
nostru. Generozitatea lui nu avea egal în
lumea artelor. Brâncuși și-a construit o
sobă – cuptor țărănesc, ca cele din
regiunea lui nativă, Oltenia. Cuptorul era
folosit atât pentru încălzirea atelierului lui,
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cât și pentru gătitul mâncărilor franțuzești
si românești. El era considerat unul din cei
mai buni bucătari ai Parisului. A gătit
fasole într-o cratiță mare, ca mâncare
pentru el și pentru studenții lui. Brâncuși
era de statură medie, nici gras, nici subțire,
destul de puternic și de sănătos. El iși purta
in spate toate materialele întrucât nu avea
bani pentru a plăti pentru transportul lor.
A fost sărac până la vârsta de 60, Ce ironie!
Un Brâncuși astăzi s-ar vinde cu peste două
milioane de dolari. (NT - 57 de milioane
dolari astăzi).

puternice și a talentului lui excepțional, a
reușit să revoluționeze arta, creând o nouă
epocă, din care astăzi, milioane de artiști –
sculptori, pictori, arhitecți și scriitori, se
inspiră. Providența mi-a direcționat pașii
către Brâncuși, care m-a ajutat să-mi
găsesc drumul meu în artă, ceva pe care îl
căutam înaintea întîlnirii mele cu el, dar pe
care nu-l găseam.

Brâncuși era extrem de nervos, totuși cu un
bun simț al umorului. A fost foarte sociabil
și un mare admirator al femeilor și un
excelent povestitor. El n-a fost căsătorit
niciodată, poate din cauza sărăciei
permanente în care a trăit la tinerețe. A
fost si un mare iubitor de muzică. Când lam întâlnit, avea deja de 71 de ani, dar
vocea lui din timpul zilei, direcționându-și
studenții, era asemenea unui tenor de 30
de ani. El a fost adeptul multor profesii,
reparându-și singur radioul, ceasurile lui,
un fotograf excelent, luând fotografiile
propriilor lui lucrări. Brâncuși a fost un
cititor avid. În timpul ultimilor lui ani, a
citit o sumedenie de cărți de filozofie.
Filozofii lui preferați erau Aristotel,
Socrate și Diogene. Ținuta lui vestimentară
era simplă, din bumbac alb, cu pălăria din
același material. În loc de pantofi, el purta
saboți de lemn din cauza prezenței
betonului prin încăperile atelierului său.
Acesta a fost modul în care l-am cunoscut
pe Brâncuși, care din cauza voinței lui

Din scrisorile lui Antonovici- (articol
apărut
în
revista
Sculpture
Review in 1985, traducere Stephan
Benedict) adaptare, actualizare:
Adrian Grauenfels
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asociere cu mediul academic. Bunica sa,
Sonia Marie Nathanson, a fost o
pianistă evreică, a părăsit Rusia la sfârșitul
secolului al XIX-lea. S-a căsătorit cu
fiziologul John Beresford Leathes, fiul
eruditului
ebraic
Stanley
Leathes.
Penrose este un ateu declarat. Într-un
interviu din 2007 cu Jerusalem Post, el a
spus că bunica lui „și-a ascuns originea și
s-a desolidarizat de familia ei, dar am aflat
că vine din Rusia și că numele ei de familie
era Nathanson.
Andrea Ghez are și moștenire
evreiască. Bunicul ei, de partea tatălui ei,
evreu de origine tunisiană, a fugit din Italia
în SUA după ce fasciștii au adoptat legi
anti-evreiești în 1938.
Penrose a
demonstrat matematic, că formarea
găurilor negre este posibilă, bazându-se pe
teoria relativității generale a lui Albert
Einstein.

Premiul NOBEL pentru fizică
2020 - Sir Roger Penrose
Britanicul Sir Roger Penrose,
descendent a unei familii de evrei ruși, a
primit jumătate din premiul din acest an
„pentru descoperirea că formarea găurilor
negre este o predicție robustă a teoriei
generale a relativității”, a spus Comitetul
Nobel. Germanul Reinhard Genzel
și Andrea Ghez (USA), și ea evreică, au
primit a doua jumătate a premiului „pentru
descoperirea
unui
obiect
compact
supermasiv în centrul galaxiei noastre.
Oamenii de știință au câștigat recent
premiul Nobel pentru fizică din acest an
pentru că au avansat înțelegerea găurilor
negre, monștrii care consumă materie și
energie în cele mai întunecate părți ale
universului.
Britanicul Sir Roger Penrose, descendent
dintr-un evreu rus, a primit jumătate din
premiul din acest an „pentru descoperirea
că formarea găurilor negre este o predicție
robustă a teoriei generale a relativității”, a
spus Comitetul Nobel.
Germanul Reinhard Genzel și americanul
Andrea Ghez, care are și ea moștenire
evreiască, au primit a doua jumătate a
premiului „pentru descoperirea unui
obiect compact supermasiv în centrul
galaxiei noastre”.
Premiul celebrează „unul dintre cele mai
exotice obiecte din univers”, gaura neagră,
care a devenit un element esențial al
astrofizicii și în care timpul pare să stea
nemișcat, potrivit comitetului. Găurile
negre sunt probabil cele mai misterioase și
puternice obiecte din astronomie. Ele sunt
în centrul fiecărei galaxii, iar cele mai mici
sunt punctate în jurul universului. Nimic,
nici măcar lumina, nu poate scăpa de
gravitatea lor incredibilă. "Găurile negre,
deoarece pe cat sunt atât de greu de înțeles,
pe atât de sunt atrăgătoare", a declarat
Ghez pentru Associated Press : „Mă
gândesc la știință ca la un puzzle mare și
uriaș”.
Penrose, care a fost numit cavaler în 1994,
provine dintr-o familie cu o lungă și largă

Oamenii de știință au dezvăluit
prima imagine făcută vreodată despre o
gaură neagră după asamblarea datelor
adunate de o rețea de radiotelescoape din
întreaga lume. Imaginea a fost lansată pe
10 aprilie 2019, de către Event Horizon
Telescope. Penrose și-a detaliat studiile în
1965, dar abia în anii 1990 Genzel și Ghez,
fiecare conducând un grup de astronomi,
și-au concentrat telescoapele asupra
centrului acoperit de praf al galaxiei
noastre Calea Lactee, o regiune numită
Săgetător A*, unde se întâmpla ceva
ciudat. Amândoi au descoperit că există
„un obiect extrem de greu, invizibil, care
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atrage masa din amestecul de stele,
determinându-la să accelereze spre centru
cu viteze amețitoare” . Era o gaură neagră.
Nu doar o gaură neagră obișnuită, ci o
gaură neagră supermasivă, de 4 milioane
de ori mai mare decât masa soarelui
nostru.

aproba o teorie modernă. Un astfel
de strălucit matematician este Roger
Penrose.
Născut în 1931 este profesor la Oxford. S-a
evidenţiat în fizica matematică, a
contribuit la Teoria generală a relativităţii
şi împreună cu Hawking a elucidat un
valabil model al universului cunoscut. În
tinereţe a fost intrigat de forme geometrice
şi concepe un triunghi botezat "Imposibilul
într-o formă pură". Artistul olandez M C
Escher, specialist în iluzii geometrice, se
simte inspirat de triunghi şi produce câteva
desene devenite capodopere ale genului.
În 1964 Penrose devine atras de astrofizică,
şi foarte curând un profesor de la Caltech
scrie: "Roger Penrose revoluţionează
instrumentele
matematice
cu care
analizăm proprietăţile spaţiului-timp".
Ideea inovativă adusă de Penrose a fost să
renunţe a cauta structura geometrică a
spaţiului-timp, în favoarea topolgiei
spaţiului, sau curbarea gravitaţionale a
spaţiului. Rezulatul acestor eforturi apare
în lucrarea sa "Colapsul gravitaţiei şi
singularităţile spaţiu-timp". Importanţa
acestei lucrări este esenţială şi în altă
direcţie, concluziile ei sunt conforme cu un
alt context pe care îl tratează cu Hawking:
Big Bangul Cosmic.

Roger Penrose - Omul din Umbră
Cine este Roger Penrose?
Un geniu ca Newton, Einstein,
Heisenberg, Max Plank, Stephen Hawking,
etc. Realizările acestor mari gânditori sunt
rodul muncii de cercetare, observaţie,
intuiţie şi extrapolare a cunoştiinţelor
umane colectiv acumulate. Ei sunt filosofi
înainte de toate. Marile descoperiri ale
secolului XX s-au făcut la masa de lucru, cu
o cafea în mâna, la discuţii fierbinţi cu
colegii sau studenţii. Vine totuşi o vreme în
care teroriile, speculaţiile mentale,
trebuiesc dovedite, calculate, demonstrate.
Multe teorii descoperite intuitiv sau prin
calcul, au fost confirmate mai târziu prin
observaţie sau experiment. Tehnologia se
dezvoltă permanent, ea oferă mijloace de
cercetare şi calcul tot mai sofisticate,
care verifică sau nu teoriile cosmologice
sau cele din mecanica cuantică. Devenind
tehnologici devenim mai precişi în
măsurători, în captarea de date şi în
procesarea lor. Cei care sprijină şi
facilitează
marile
decoperiri
sunt
matematicienii. Puţin cunoscuţi, ei produc
ecuaţiile şi soluţiile seturilor filosofice
propuse. Ei sunt oamenii din umbră fără
de care nu s-ar putea verifica, cuantifica şi

Radiatia cosmica a universului actual
5 ani mai târziu Penrose lansează teoria
cenzurii care presupune că în jurul unei
singularităţi există un orizont vizibil cu un
puternic câmp gravitaţional care ascunde o
regiune spaţiu-timp (numită de Wheeler
gaură neagră). Materia atrasă de acest
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corp eliberează energie pe care noi o
observăm în quasari.
O altă preocupare majoră apare în
cercetările lui Penrose legate de efectul
fizicii în conştiinţa umanilor. În cartea sa
"Mintea cea nouă a Împăratului" (1989), el
explică de ce legile fizicii nu pot explica
conştiinţa. Penrose propune o fizică nouă
care să conecteze legile clasice cu mecanica
cuantică (numită de el "Gravitaţia cuantică
corectă"). Penrose foloseşte o variantă a
teoremei lui Turing care demonstrează că
un sistem poate fi deterministic fără a fi
guvernat de un algoritm (de exemplu un
sistem digital cu două stări: on-off).
Penrose crede că un astfel de proces nealgoritmic poate juca un rol în unda
cuantică redusă, care ar fi folosită de creier.
De aceia computerele actuale nu pot fi
inteligente, ele sunt sisteme algoritmicdeterministice. El se opune ideei unui
computer suficient de puternic şi complex
care ar mima inteligenţa umană.
Din nou matematica joacă un rol decisiv:
ea demonstreză că un sistem bazat pe
algoritmi este incomplet şi incapabil în a
rezolva sarcini logice şi intuitive aşa cum le
descifrează conştiinţa umană în procesul
pe care îl numim inteligenţă.
În 2004 Penrose publică "Ghidul Complet
al legilor Universului", o carte de 1099 de
pagini care sunt un ghid pentru legile
fizicii. El propune o nouă interpretare
mecanicii cuantice. În 2010 Penrose
anunţă posibilitatea existenţei unui
univers anterior celui actual, care începe cu
Big Bang. În cartea sa "Ciclurile Timpului"
explică posibilitatea trecerii prin explozia
unui ceva mai potolit Big Bang, a
universului
fosil
care
a
rezistat
fenomenului. Big Bang apare a fi o
singularitate similară cu găurile negre pe
care le cunoaştem azi. Matematica are
sarcina să unifice relativitatea generală cu
mecanică cuantică, printr-o soluţie care să
evite discontinuitatea timpului. Această
chestiune rămâne nerezolvată.
AG
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Getto evreiesc

morala

și

prezentare,
publicitate
şi
reclamă.
în al treilea rând, ei ţinteau întotdeauna
piaţa cea mai largă. Apreciau corect
importanţa sistemului economic rentabil.
Ca şi în cazul băncilor şi al împrumuturilor
în Evul Mediu, erau dispuşi să obţină
profituri mult mai mici în schimbul unei
valori mai mari a afacerilor. Prin urmare şi aceasta a fost a patra contribuţie
importantă a lor se străduiau din răsputeri
să micşoreze cât mai mult preţurile. Erau
mult mai dornici decât alţi comercianţi să
confecţioneze un produs inferior calitativ
şi mai ieftin, pe care să-l vândă pe o piaţă
accesibilă tuturor. Nu erau singurii care
făceau acest lucru. în "Discurs asupra
comerţului" (1752), sir Josiah Child
sublinia:

comerțul

În Anglia în anul 1733, sir John
Barnard, membru în parlamentul englez, a
introdus, sprijinit de toate partidele, un
decret prin care se considera ilegală
„infama
practică
a
speculaţiilor
bursiere".
"Dicţionarul universal al
comerţului", 1757, îi condamnă pe „acei
şarlatani pe care nu greşim dacă îi numim
brokeri". Speculaţiile erau „o jignire
publică", „scandaloase pentru întreaga
naţiune". Multe dintre aceste acuzaţii au
fost comentate de evreul portughez Isaac
de Pinto în "Tratat despre circulaţie şi
credit", 1771. In general, inovaţiile
financiare introduse pentru prima oară de
evrei în secolul al XVIII-lea şi care, la
vremea respectivă, au stârnit multe critici
au ajuns să fie acceptate în secolul al XlXlea. în al doilea rând, evreii s-au aflat în
avangardă şi când au accentuat importanţa
pe care o avea activitatea vinderii unui
produs. Şi în acest caz, opoziţia
tradiţională şi-a spus cuvântul. De
exemplu, cartea lui Daniel Defoe Complete
English
Tradesman
(Totul despre
negustorul englez) - ediţia a cincea, 1745 condamna drept imorală decorarea
sofisticată a vitrinelor. Presa comenta în
legătură cu „recenta inovaţie" a reclamei
(1751): „Oricât de ordinar şi de dezgustător
era considerat, acum câţiva ani, de către
oameni cu reputaţie în comerţ să atragă
publicul prin reclame în ziare, în ziua de azi
se pare că lumea gândeşte altfel: persoane
cu mare credit în comerţ o apreciază ca
fiind cea mai bună [...] metodă de a aduce
la cunoştinţa întregului regat ceea ce au ei
de oferit."

„Dacă vrem să stăpânim comerţul mondial,
trebuie să-i imităm pe olandezi, care fac
cele mai proaste, dar şi cele mai bune
produse, ca să putem satisface toate pieţele
şi toate gusturile." Talentul evreilor de a
vinde mai ieftin a stârnit multe comentarii,
furie şi acuzaţii de înşelăciune sau de
comercializare de lucruri furate ori
confiscate. în realitate, era un alt exemplu
de raţionalizare. Evreii erau pregătiţi să
comercializeze
rămăşiţe.
Găseau
întrebuinţări oricăror deşeuri. Acceptau
materii prime mai ieftine, ori înlocuitori şi
produse
sintetice.
Vindeau bunuri
inferioare celor săraci pentru că săracii
numai aşa ceva îşi puteau permite. Au
continuat să rentabilizeze economia,
deschizând magazine universale unde se
vindea o mare varietate de produse sub
acelaşi acoperiş. Lucru care i-a înfuriat pe
comercianţii tradiţionali, specializaţi în
vânzarea anumitor tipuri de produse, mai
ales când evreii atrăgeau clientelă prin ceea
ce în ziua de azi se numeşte „oferte
speciale". Mai presus de orice, evreii erau
mult mai înclinaţi decât alţii implicaţi în
activitatea de comerţ să accepte ideea că
arbitrul suprem al comerţului era clientul;
că afacerile prosperau atunci când erau

O ordonanţă pariziană din 1761
interzicea comercianţilor „să fugă unii
după alţii pentru a găsi clienţi" sau „să
distribuie bilete prin care să atragă atenţia
asupra mărfurilor lor". Evreii se numărau
printre cei mai buni în materie de
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deservite interesele clientului, şi nu cele ale
breslei. Clientul avea întotdeauna dreptate.
Piaţa avea ultimul cuvânt. Aceste axiome
nu au fost inventate neapărat de evrei sau
urmate exclusiv de evrei; dar evreii Ie
aplicau mai iute decât alţii. în sfârşit, evreii
erau extraordinar de pricepuţi în atragerea
şi folosirea informaţiilor comerciale.

întotdeauna. Dar în secolul al XVIII-lea
acest lucru a căpătat o importanţă
primordială, în condiţiile în care piaţa se
extindea. Scotea şi mai mult în evidenţă
rolul deciziilor strategice în afaceri.
Evident, deciziile reflectă calitatea
informaţiilor. Şi în acest domeniu, reţelele
evreieşti au ieşit învingătoare.

Pe măsură ce piaţa a devenii factorul
dominant în tot felul de afaceri comerciale
şi s-a dezvoltat într-o serie întreagă de
sisteme globale, ştirile au căpătat o
importanță primordială. Poate că acesta a
fost cel mai mare factor în succesul
comercial şi financiar al evreilor. La
vremea la care a avut loc revoluţia
industrială, ei operau de aproape două
milenii cu reţele comerciale familiale,
întinse pe zone din ce în ce mai extinse.
Avuseseră
întotdeauna
pasiunea
corespondenţei. Din Livorno, Praga,
Viena, Frankfurt, Hamburg, Amsterdam,
iar mai târziu din Bordeaux, Londra, New
York şi Philadelphia - şi între toate aceste
centre -, controlau sisteme informaţionale
extrem de precise şi rapide, care le
permiteau să reacţioneze prompt la
evenimente.
Membrii unor familii precum Lopez
sau Mendes din Bordeaux, Carcere din
Hamburg, Sassoon din Bagdad, Pereira,
D’Acosta, Conegliano şi Alhadib, care
operau în filiale deschise într-o serie de
oraşe, se numărau printre cei mai
informaţi oameni din lume, cu mult înainte
ca familia Rothschild să-şi întemeieze
propria diasporă comercială. Comerţul
tradiţional, de tip medieval, tindea să
sufere de aşa-numita „eroare fizică",
mărfurile şi articolele de larg consum
având o valoare fixă şi absolută. In
realitate, valoarea variază în funcţie de
spaţiu şi timp: cu cât piaţa e mai mare, cu
atât distanţele sunt mai lungi şi variaţiile
sunt mai mari. Esenţa succesului în comerţ
este de a oferi marfa potrivită la locul
potrivit, în momentul potrivit. Aşa a fost

Ţinând cont de toate acestea, se
poate spune, prin urmare, că rolul jucat de
evrei în crearea capitalismului modern a
fost disproporţionat faţă de numărul lor.
Procesul ar fi avut loc şi fără contribuţia
lor. în unele regiuni, populaţia evreiască
era slabă sau complet absentă. în primele
faze ale Revoluţiei Industriale din Anglia,
participarea lor directă a fost extrem de
redusă. în anumite domenii - în
acumularea marelui capital - s-au dovedit
de neîntrecut. în general, evreii au adus în
sistemul economic al secolului al XVIII-lea
un puternic spirit de raţionalizare, credinţa
că modurile existente de a acţiona nu erau
niciodată suficient de bune şi că
întotdeauna se puteau găsi căi mai bune,
mai uşoare, mai ieftine şi mai rapide.
Comerţul practicat de evrei nu ascundea
nici un mister; nimic necinstit în el; doar
raţiune. Procesul de raţionalizare s-a făcut
simţit şi în cadrul societăţii iudaice, deşi la
început cu oarecare timiditate şi teamă. în
mod paradoxal, ghetoul a fost locul de
naştere atât al inovaţiei mercantile, cât şi al
conservatorismului religios. La începutul
perioadei moderne, evreii erau ciudat de
dualişti. Adeseori vedeau lumea din afară
cu ochi mai limpezi decât se vedeau pe
sine; când se întorceau în interior, la ei
înşişi, ochii li se înceţoşau, viziunea lor se
opaciza. în secolul al Xll-lea, Maimonide
făcuse eforturi să pună de acord iudaismul
cu bunul-simţ firesc. Efortul acesta a
dispărut cu totul în secolul al XIV-lea.
Ghetoul a întărit autoritatea tradiţională.
A descurajat speculaţiile. A înăsprit şi mai
mult efectele pe care le avea dezaprobarea
din partea comunităţii; niciun evreu nu
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putea să părăsească ghetoul fără să-şi
sacrifice complet credinţa. Desigur, a
rămas viu spiritul raţionalizator, deoarece
acesta era parte integrantă din iudaism şi
din metoda halachică. Chiar şi în ghetou,
iudaismul a rămas o societate condusă de
oameni învăţaţi. Acolo unde există erudiţi,
vor izbucni controverse şi vor circula idei.

Biografii care scriu despre viața
și
opera
lui
Einstein
rareori
menționează discuțiile sale cu filosoful
Henri Bergson.

***

Bergson a scris despre Einstein (1937), iar
Einstein a menționat pe Bergson (în 1953)
pentru ultima oară. Au subliniat - încă o
dată - cât de greșită le-a rămas perspectiva
celuilalt. În timp ce dezbaterea a fost în cea
mai
mare
parte
îndepărtată
de
moștenitorii
lui
Einstein,
a
fost
periodic pomenită de mulți dintre adepții
lui Bergson.
Simplul act de a
reînvia discuția care a avut loc într-o
zi de aprilie 1922 nu a fost o chestiune
simplă. Nu numai că incidentul în sine
este conflictual - dar și relevanța lui
pentru istorie este încă contestată. Cei doi
bărbați au dominat majoritatea discuțiilor
despre "timp" în prima jumătate a
secolului XX. Mulțumită lui Einstein,
timpul fusese în cele din urmă „dat jos de
scaunul său înalt”, coborât din vârful
înalt al filozofiei la teritoriul mai practic al
fizicii. Savantul arătase că „credința
noastră
în
sensul
obiectiv
al
simultaneității” precum și cea a timpului
absolut trebuie să fie „abandonate” pentru
totdeauna si după el „alungase cu succes
această dogmă din mintea noastră.”
Einstein arătase că „spațiul în sine și
timpul
în
sine”
erau
două
concepte „Condamnate să dispară în
umbra.” În schimb, Bergson a susținut că
existăm mai mult în timp decât oamenii de
știință au cercetat vreodată - și a vrut să
spună: oameni de știință de toate
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categoriile, variind de la evoluționiștii
darwinieni la astronomi și fizicieni. Pentru
a explica acele aspecte ale Timpului care
au fost cele mai importante și pe care
oamenii de știință le-au ignorat în mod
constant, Bergson a subliniat frecvent
termenul. El l-a asociat cu un „ impuls
vital ." Acest impuls, a argumentat el, a fost
împletit de-a lungul întregului univers
dând vieții un impuls și o răspândire de
neoprit, in producerea de noi creații,
neașteptate și înțelese imperfect de știință.
Deși știința nu a putut să o facă decât
imperfect, ea a fost coloana vertebrală a
muncii artistice și creative.
S-a văzut influența lui Bergson asupra
literaturii care
preluată de
Gertrude
Stein, T. S. Elliot, Virginia Woolf,
William Faulkner și mulți alții au introdus
pauze, sau sarituri temporale și se
transformă în narațiuni în care viitorul a
apărut înainte de trecut iar trecutul după
viitor.

parte împărțită în știință și restul
indiferent. După întâlnirea dintre Einstein
și Bergson, știința apare clar si frecvent pe
o parte a dihotomiei. Alte domenii ale
culturii au preferat cealaltă parte - inclusiv
filozofie, politică și artele.
„Confruntarea lui Bergson cu Einstein a
fost inevitabil ”, a scris celebrul filosof
Gilles Deleuze la mai bine de jumătate de
secol după întâlnirea lor.
Și astfel îi găsim pe acești doi bărbați care
joacă roluri cheie în diviziunea timpului
moderne. Înfrângerea lui Bergson a fost
un moment decisiv pentru el personal,
când faima, înțelepciunea și precauția
bătrânului au fost contestate de energia
impetuoasă a tânărului, dar a fost, de
asemenea, un moment cheie care a marcat
ascensiunea autorității științei față de alte
forme de cunoaștere. În anii care au urmat
întâlnirii lor, filosoful și fizicianul s-a
angajat în numeroase alte dispute care
ating TOTUL. Unele dintre diferențele
erau extrem de abstracte - natura
timpului, rolul filosofiei și întinderea și
puterea ştiinţei. Altele erau mai concrete,
cum ar fi rolul guvernului, locul religiei
în societățile moderne și soarta
Ligii Națiunilor. Dar aproape oriunde ne
uităm - de la vegetarianism la război, de la
rasă la credință - constatăm că cei doi
bărbați au avut poziții diametral
opuse mai la toate problemele pertinente
din timpul lor. Există multe motive pentru
care știm multe despre Einstein și
puțin despre Bergson. Majoritatea au
legătură cu modul în care dezbaterea s-a
intensificat după prima lor întâlnire;
dezbaterea a decolat ca un foc sălbatic.
Tensiunea dintre cei doi a crescut după ce
Bergson a publicat o carte fără restricții
dedicată teoriei relativității. Volumul
controversat, conceput pentru a fi urmărit
cu atenție cu creionul sau stiloul în mână,
a apărut mai târziu în acel an. "Durata și
Simultaneitatea" au inspirat sute de
răspunsuri de la gânditori proeminenți
comentatori ai dezacordului dintre fizician
și filosof. Cartea a fost la fel de
controversată deoarece a avut succes.
Aproape un deceniu după publicare, un

Contribuțiile lui Einstein și Bergson au
apărut
puternic
în
contradicție,
reprezentând două curente opuse ale
modernismului. Vitalismul a fost pus în
contrast
cu
mecanizarea,
creația
împotriva raționalizării și personalitatea
opusă uniformității. Bergson a fost
asociat cu metafizica, anti raționalismul și
vitalismul, ideea că viața generează totul.
Einstein cu contrariile lor: cu fizică,
raționalitate și ideea că universul (și
cunoștințele noastre ) ar putea exista la fel
de bine si fără noi. Fiecare om reprezenta o
parte de dihotomii evidente, ireconciliabile
care au caracterizat modernitatea. Această
perioadă a determinat o lume în mare
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scriitor și cititor nerăbdător al operei celor
doi bărbați a întrebat: „Oare cartea scrisă
de cel mai strălucit dintre filosofii
contemporani clarifică ideile celui mai
genial om de știință?” Einstein este bine
cunoscut și respectat astăzi; Bergson este
mult mai puțin. Încă în momentul
întâlnirii lor, situația era chiar opusă.
Bergson era o figură consacrată ca
intelectual și filosof public, plimbându-se
dimineața cu șefi de stat, umplând săli de
curs după-amiaza și asigura lecturii înainte
de culcare pentru mulți noaptea; Einstein
devenise o stea în creștere în ochii
publicului și își găsea vocea în afara
sferelor științifice.
Bergson și Einstein s-au mai întâlnit de
câteva ori și au schimbat câteva scrisori.
Einstein a trimis o carte poștală
prietenoasă
din
Rio
de
Janeiro
către Bergson
după
întâlnirea
lor
problematică de la Paris. Si-au propagat
pozițiile respective în publicații și scrisori
către alții. Prin intermediul acestora,
putem urmări instanțe clare de reluare a
dezbaterii. Un număr de discipoli
proeminenți le-au folosit ca să pună capăt
dezbaterii în favoarea omului pe care l-au
susținut. Dezbaterea a crescut si a
captivat publicul în general. După prima
lor întâlnire, Einstein a insistat ca
filosoful pur și simplu nu înțelegea fizica
relativității - o acuzație cu pe care
majoritatea apărătorilor lui Einstein au
fost de acord și la care Bergson a rezistat.
În lumina acestor acuzații, Bergson și-a
revizuit argumentul în trei anexe separate
la "Durată și Simultaneitate" pe care le-a
inclus într-o a doua ediție. Dar răspunsul
lui Bergson a fost vădit ignorat. Prin
recunoașterea acestor clarificări, putem
vedea că disputa lor a depins de mult mai
mult, decât de simple dezacorduri tehnice
referitoare
la
detalii
ale
teoriei
relativității. Bergson nu a recunoscut
niciodată înfrângerea. Potrivit lui, a fost
Einstein și interlocutorii săi care nu l-au
înțeles.

care a influențat tradiția filosofiei
continentale, în special în prima jumătate
a secolului XX până în cel de-al doilea
război mondial. Bergson este cunoscut
pentru argumentele sale conform cărora
procesele de experiență și intuiție imediate
sunt
mai
semnificative
decât
raționalismul abstract și știința pentru
înțelegerea realității. A fost distins cu
Premiul Nobel pentru literatură din 1927
„ca recunoaștere a ideilor sale bogate și
vitalizante și a priceperii strălucite cu care
au fost prezentate”.

* Henri-Louis Bergson (1859 - 1941) a fost
un filozof francez de origine evreiască
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original este vernichtet, exterminat) ar
putea renaște, prin purificarea lumii.

Cum Paul Celan a conceput
limbajul pentru poeziile sale
post-Holocaust
traduse acum în limba engleză în
întregime, invitație la un nou tip de
lectură. autor: Ruth Franklin traducere și note: Adrian Grauenfels

Odată, în timp ce citeam poezia lui Paul
Celan, am avut o experiență care poate fi
descrisă ca mistică. Era acum vreo
douăzeci de ani și lucram la o slujbă care
îmi impunea să stau foarte târziu una sau
două nopți pe săptămână. Într-una din
acele nopți, încercând să mă trezesc, am
început să răsfoiesc în „Poeziile selectate
și proza lui Paul Celan” de John Felstiner.
Ochiul meu s-a oprit asupra
unui poem imposibil de scurt:
Odată,
l-am auzit,
spăla lumea,
nevăzut, la timp de noapte;
real.
singularul și nesfârșitul;
anihilate,
la un loc fac UNU.
Lumina era Mântuire.

De la iconicul său „Fuga morții”, una
dintre primele poezii publicate despre
lagărele naziste și acum recunoscută ca
reper al poeziei europene din secolul al XXlea, până la lucrări ulterioare, precum
poemul de mai sus, toată poezia lui Celan
este eliptică, ambiguă, rezistentă unei
interpretări ușoare. Poate din acest motiv,
a fost deosebit de convingătoare pentru
critici și traducători, care vorbesc adesea
despre opera lui Celan în termeni cvasireligioși. Felstiner a spus că, atunci când a
întâlnit pentru prima dată poeziile, știa că
va trebui să se scufunde în ele „înainte de a
face orice altceva”. Pierre Joris, în
introducerea la „Memoria s-a ridicat în
pragul vorbirii” (Farrar, Straus și Giroux,
noua sa traducere a primelor patru cărți
publicate ale lui Celan), scrie că audiere
poeziei lui Celan citită cu voce tare, la
vârsta de cincisprezece ani, l-a pus pe
drumul a urmat timp de cincizeci de
ani. Celan, la fel ca si poezia sa, omite
termenii obișnuiți de clasificare. S-a născut
în 1920, la Cernăuți, din părinți evrei de
limbă germană. Până la căderea Imperiului

Într-o stare de vis sau transă, citesc
randurile de mai multe ori, grefându-le
permanent în memorie. Parcă poezia s-a
deschis și am intrat în ea. Am simțit „el”,
acea prezență, oricine ar fi el, „nevăzut” și
totuși „real”. Poezia prezintă unul dintre
neologismele
semnate
de
Celan.
În germană, este ichten, care nu arată mai
natural decât in engleza, dar arată că avem
de-a face cu un verb la timpul trecut - ceva
de genul „au devenit UNU „adică noi
înșine. Ultima linie răsună din Geneza: „Să
fie lumină”. Pe măsură ce repetăm poezia,
o înțelegeam mai bine, o simțeam - ca o
viziune a unei a doua creații, venirea lui
Mesia, când cei care au fost anihilați (in
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Habsburgic în 1918, orașul fusese capitala
provinciei Bucovina, acum face parte din
România. Înainte ca Celan să împlinească
douăzeci de ani, acesta va fi anexat de
Uniunea Sovietică. Ambii părinți ai lui
Celan au fost uciși de naziști; poetul a fost
închis în lagăre de muncă. După război, a
locuit scurt la București și Viena înainte de
a se stabili la Paris. Deși a scris aproape
exclusiv în limba germană, nu poate fi
numit în mod corespunzător poet german,
loialitatea sa era față de limbă, nu de
națiune.

plastic, permițând elevului să aprecieze
trupul uman in trei dimensiuni. „Toate
cărțile de traduceri ar trebui să fie astfel de
palimpseste (2)”, scrie el, cu „straturi
peste straturi de versiuni instabile,
schimbătoare, provizorii, în alte limbi”.

„Doar un singur lucru a rămas la
îndemână, aproape și sigur pe fondul
tuturor pierderilor: limbajul”, a spus odată
Celan. Dar acest limbaj, murdărit de
propaganda nazistă, discursurile de ură și
eufemism, nu a era util pentru poezie:
„Trebuia să treacă prin propria sa lipsă de
răspunsuri, printr-o liniște terifiantă prin
mii de întunericuri ale discursului ucigaș”.
Celan a curățat limbajul rupându-l,
readucându-l la rădăcini, creând versuri
ciudate, în expresie și ton. Bazându-se pe
vocabularul unor domenii precum
botanica,
ornitologia,
geologia
și
mineralogia dar și pe cuvintele medievale
sau dialectale care au căzut din uz, el a
inventat o nouă formă de germană,
reconcepând limba pentru lumea de după
Auschwitz. Adăugând straturi lingvistice,
lucrările sale ulterioare încorporează
gibberish, precum și fraze străine.
Comentariile care însoțesc poezia sa în
ediția definitivă în limba germană, dintre
care unele sunt incluse de Joris (1) în
traducerea sa, se întind pe sute de
pagini. Nicio traducere nu poate cuprinde
vreodată multiplicarea semnificațiilor
încorporate în aceste poezii hibride,
poliglote, adesea ambigue; traducătorul
trebuie să aleagă o interpretare. Acest
lucru este întotdeauna adevărat, si este
deosebit de dificil munca cu o opera
fundamental ambiguă ca cea a lui Celan.
Joris
și-a imaginat
traducerii
sale
asemănătoare cu diagramele medicale care
reproduc
secțiuni
anatomice
transversale pe suprafețe reliefate, din

Joris a tradus deja ultimele cinci volume
de poezie ale lui Celan într-o colecție pe
care a numit-o „Breathturn into
Timestead” (2014), încorporând cuvinte
din titlurile cărților individuale. Apariția
„Memoria a crescut în pragul discursului ”,
coincizând cu centenarul nașterii lui Celan,
precum și cu aniversarea a cincizeci de ani
de la moartea sa - prezintă acum în engleză
toate poeziile lui Celan , aproape șase sute
pe care poetul le-a adunat în timpul
vieții. Nu numai că sunt disponibile multe
versuri în limba engleză pentru prima dată,
dar și cititorii englezi acum au ocazia să
citească colecțiile individuale ale lui Celan
în întregime, așa cum a intenționat să fie
citite. Ceea ce a cerut Celan de la cititorul
său, apreciază Joris, este „să lege firele
poeziilor individuale într-o carte sau text
care este un ciclul de poezii. Traducătorul
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explică: "O invitație la un nou tip de
lectură. "

iarna următoare. Zăpadă și plumb,
simboluri ale uciderii mamei, au devenit
constante în poezia sa.

Celan a crescut ca un multilingvist
natural într-o regiune în care granițele au
fost șterse și au fost redesenate ca niște
linii de creion. „Era un peisaj în care trăiau
atât oamenii, cât și cărțile”, și-a amintit el.
După câțiva ani la școala de ebraică, a
urmat liceele românești, studiind italiană,
latină și greacă și scufundându-se în
clasicii literaturii germane. La 9 decembrie
1938, data cunoscută acum sub numele de
Kristallnacht, era în drum spre Franța,
unde intenționa să se pregătească pentru
studii medicale. După ce trenul a trecut
prin Berlin pe măsură ce se desfășura
pogromul, el a scris mai târziu că a văzut
fumul
care
„aparținea
zilei
de
mâine”. După ce Celan s-a întors la
Czernowitz pentru vară, izbucnirea celui
de-al doilea război mondial l-a prins acolo.
S-a înscris la studii la universitatea locală,
pe care a putut să o continue sub ocupația
sovietică din anul următor. Toate acestea
s-au încheiat la 6 iulie 1941, când trupele
naziste germane și române au invadat
orașul. Au ars Marea Sinagogă a orașului,
ucigând aproape șapte sute de evrei în
termen de trei zile și trei mii până la
sfârșitul lunii august. În octombrie, a fost
creat ghetoul pentru evreii cărora li s-a
permis să rămână temporar, inclusiv Celan
și părinții săi. Restul au fost deportați. „Ce
a fost viața unui evreu în anii războiului, nu
trebuie să menționez”, a declarat ulterior
Celan unei reviste germane. (Când a fost
întrebat despre experiența sa în getto,
Celan avea să răspundă cu un singur
cuvânt, „lopătând”) părinții săi au fost
deportați în timpul unui nou val de ridicari
în iunie 1942. Nu este clar unde era Celan
în noaptea arestării lor - posibil în o
ascunzătoare în care încercase să-i
convingă să i se alăture - dar, când a
revenit acasă dimineața, casa era
pustie.Celan a castigat doar câteva
săptămâni, în iulie a fost deportat într-un
lagăr de muncă din sudul României.
Câteva luni mai târziu, a aflat de moartea
tatălui său. Mama lui a fost împușcată în

Pomul de Crăciun (3)
Pom de crăciun, ce frunze albe ai în
noapte
părul mamei mele și el era albit
Aveam o slujbă, mare cât un oraș
Mama mea cea cu părul alb, nu venea
acasă
și nu ploua, norii goneau peste noi
mama plângea pentru orice fleac
stelele sunt sclipitoare, rotunde
reci și fără viață
viața mamei mele a fost toată de plumb
ușa casei sale stă ruptă de vremuri
înapoi ea nu se mai întoarce...
(traducere AG)
Fuga morții „cu descrierea încântătoare
a unui lagăr de concentrare, a fost
publicată pentru prima dată în 1947, într-o
revistă literară din București. Una dintre
cele mai cunoscute opere ale literaturii
germane de după război, l-a convins pe
Theodor Adorno să reconsidere faimoasa
sa declarație că scrisul de poezie după
Auschwitz a fost „un act barbar”. Felstiner
a numit-o „Guernica” literaturii europene
de după război, comparând impactul
acesteia cu „Dulce et Decorum Est” de
Wilfred Owen sau „Paștele 1916” al lui
Yeats. Tabăra din poem, rămasă fără
nume, reprezintă toate taberele, suferința
prizonierilor descrisă prin imaginea
de neuitat a „Laptelui Negru”:
Negru lapte al zorilor seara îl bem la
amiază îl bem dimineaţa îl bem noaptea
îl bem şi bem
săpăm o groapă-n văzduh acolo patul
nu-i strâmt.
În casă stă un bărbat cu şerpii se joacă el
scrie
când seara se lasă el scrie-n Germania
părul tău auriu Margareta
el scrie şi iese în faţa casei şi stele scânteie
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el fluieră şi-şi cheamă dulăii
îşi fluieră jidovii să sape o groapă-n
pământ
ne ordonă cântaţi acum pentru dans.

ocean și esuata pe dune mulți ani mai
târziu. Un hoinar descoperă sticla,
o deschide și descoperă că mesajul este
adresat găsitorului. Astfel, cititorul devine
„destinatarul său secret”. Poezia lui Celan,
în special în primele volume colectate
în “Memory Rose Into Threshold Speech,”
este scrisă insistent în căutarea unui
ascultător. Unele dintre aceste poezii pot fi
citite ca răspunsuri la scriitori precum
Kafka și Rilke, dar adesea acel „Tu” căruia
se adreseaza poemul nu are o identitate
clară , ar putea fi cititorul sau poetul însuși.
Mai mult de o duzină de poezii din cartea
„Mac și amintire” (1952), inclusiv
cunoscuta „Coroana” și „Numărați
migdalele”, se adresează unei iubite, poeta
austriacă Ingeborg Bachmann. Relația a
început la Viena în 1948 și a continuat
aproximativ un an prin poștă, apoi a reluat
încă câțiva ani la sfârșitul anilor cincizeci.
Corespondența dintre cei doi poeți,
publicată anul trecut într-o traducere în
limba engleză de Wieland Hoban
(Pescărușul),
dezvăluie
că
aceștia
împărtășeau o legătură aproape spirituală
care ar fi putut fi copleșitoare pentru
amândoi; schimburile pasionale sunt
urmate de linii scurte, bâlbâite sau chiar de
ani de tăcere.

În fraze care se învârt în ritmul unei de
fugi, poemul povestește despre un
comandant care poruncește prizonierilor
să lucreze în timp ce orchestra lagărului
cânta:
În casă stă un bărbat cu şerpii se joacă el
scrie scrie când seara se lasă-n Germania
părul tău auriu Margareta.
Părul tău de cenuşi Shulamit săpăm o
groapă-n văzduh acolo patul nu-i strâmt.
El strigă săpaţi mai adânc în pământ voi
unii voi alţii cântaţi mişcaţi din arcuş
(traducere Maria Banuș)
Singurii oameni numiți sunt Margareta iubita comandantului, dar și eroina din
„Faustul” lui Goethe - și Shulamit, o figură
din poezie al cărei nume provine din
Cântarea Cântărilor și al cărui „păr
cenușiu” contrastează cu pletele aurii ale
Margaretei.
Alt nume propriu este “Deutschland ”, pe
care mulți traducători, inclusiv Joris, au
ales să-l lase în original. „Aceste două
silabe dau un ritm mai bun decât
Germania”, a explicat Felstiner. Fiecare
dintre primele sale poezii, pe care Celan lea trimis unui editor în 1946, a fost „însoțită
de sentimentul că acum am scris ultima
mea poezie”. Lucrarea a inclus o elegie sub
forma unui cântec popular românesc Fagule, frunzele tale aruncă raze albe în
întuneric / Părul mamei n-a apucat să
albească. (traducere AG) - dar și versuri și
poezii în proză în limba română. După doi
ani, lucrând ca traducător în București, a
plecat definitiv. „Numai în limba maternă
se poate spune propriul adevăr”, a
mărturisit unui prieten care l-a întrebat
cum poate scrie în limba germană după
război: „Poetul zace într-o limbă străină”.
Fidel lui Osip Mandelstam, Celan cita
descrierea poetului rus despre o poezie ca
fiind un mesaj într-o sticlă, aruncată în

**
Poeziile lui Bachmann (4), adânc
inflorate de suprarealism se numără
printre cele mai emoționante lucrări
timpurii ale lui Celan. Bachmann s-a
născut în Klagenfurt, Austria, fiica unui
funcționar nazist care a servit în armata lui
Hitler. Mai târziu, ea și-a amintit de
adolescență citind autori interziși Baudelaire, Zweig, Marx - în timp ce
asculta urletul bombardierelor. Contrastul
dintre mediile lor a fost o sursă de chin
pentru Celano. Multe dintre poeziile de
dragoste conțin imagini de violență,
moarte sau trădare. „În primăvara ochilor
tăi / un spânzurat strangulează coarda”,
scrie în „Lauda distanței”. Metafora din
„Raza Noptii” este la fel de macabră „Părul
iubitului meu de seară a ars cel mai
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puternic: / lui i-am trimis sicriul din
lemnul cel mai ușor”. Într-un altul, el i se
adresează ca „secerătoare”. Bachmann a
răspuns la unele dintre replici cu ecouri în
câteva dintre cele mai importante poezii
ale sale; după sinuciderea lui Celan, pe
altele i-a încorporat în romanul ei
„Malina”, poate pentru a-și aminti
dragostea lor.

„unda de grâu înzestrată cu ciori”, „ora
inimii”,
„orbire
mondială”.
Dar
„Întunericul”, cel mai inspirat poem al
volumului este unul dintre cele mai simple
în sintaxă. Celan a comparat-o cu un
negro-spiritual. Începe ca un răspuns la
imnul lui Hölderlin „Patmos”, care se
deschide astfel (în traducerea lui Richard
Sieburth):
Aproape și
greu de înțeles, zeul.
Totuși, unde se află pericolul;
crește ceea ce el apără.

Majoritatea poeziilor lui Celan către
Bachmann au fost scrise în absența ei, în
iulie 1948, poetul a plecat la Paris, unde șia petrecut restul vieții. Chiar și într-un nou
peisaj
amintirile
războiului
erau
inevitabile. Rue des Ecoles, unde și-a găsit
primul apartament, a fost strada în care
locuise în 1938 cu un unchi care a pierit la
Auschwitz. În următorii câțiva ani, el a
produs doar o mână de poezii publicate în
fiecare an, explicându-i unui coleg-scriitor:

Nu există mântuire în poemul lui Celan,
care inversează ritmul lui Hölderlin?
Vorbitorii - deținuții dintr-o tabără a
morții sunt cei apropiați de Dumnezeu:
„Suntem aproape, Doamne / aproape și
capabili”. Corpurile lor sunt „ghearele
unuia în celălalt”, „curbate de vânt”. Nu
există nicio îndoială, este furie în vocile
lor. „Rugăciune, Doamne, / roagă-te, /
suntem aproape”, continuă corul, hulind.
Jgheabul din care bem este umplut cu
sânge. „Ne aruncă imaginea lui în ochii
noștri, Doamne. / Ochii și gura căscată,
atât de deschiși și de goi, Doamne. " Poezia
se termină cu un cuplet, fie el amenințător
sau plângător, care inversează prima
„Rugăciune, Doamne. / Suntem aproape. "
O acuzare mai înfricoșătoare a absenței lui
Dumnezeu în timpul Holocaustului - un
subiect mai mult analizat de către teologi
în deceniile de atunci - poate fi greu de
imaginat.

„Uneori parcă aș fi fost prizonierul acestor
poezii. . . și uneori temnicerul lor ". În 1952,
s-a căsătorit cu Gisèle Lestrange, o artistă
din mediul aristocratic, căreia i-a
dedicat colecția, „Pragul pragului” (1955);
Cartea lui Joris reproduce coperta uneia
dintre litografiile lui Lestrange. Volumul
este bântuit de moartea primului lor copil,
în vârstă de doar câteva zile, în 1953. „Din
cuvântul : / un cadavru”, Celan a scris în
„Ghemuit noapte”, o poezie pe care a citito în public. „Vorbeste adevărat, cel care
vorbește despre umbre”, a scris el în
„Vorbește și tu”.

Celan cotește către un alt gen de poetic,
fapt care a fost declanșat în parte de
reacțiile amestecate la opera sa din
Germania, unde călătorea regulat pentru a
susține lecturi. Deși a fost întâmpinat bine
de public, publicul său a cerut adesea
„Deathfugue” - o mare parte din reacția
critică a variat de la neînțelegere până la
antisemitism total. Hans Egon Holthusen,
fost S.S. ofițer care a devenit critic pentru o
revista literară germană, a numit poemul o
imaginație suprarealistă și a spus că „poate
scăpa de camera sângeroasă a ororilor și se

Poeziile din „Speechgrille” (1959) îl arată
pe Celan în mișcare spre dezolarea radicala
care a caracterizat ultimul deceniu al
operei sale. Există fragmente de propoziții,
linii cu un singur cuvânt, sau mixturi:
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poate ridica în eterul poeziei pure”, care îl
îngrozea pe Celan: „Deathfugue” era prea
întemeiat în lumea reală, intenționat să nu
evite sau să transcende ororile, ci să le
actualizeze. La o lectură ținută la
Universitatea din Bonn, cineva a lăsat pe
pupitru un desen antisemit. Recenzând
„Speechgrille” pentru un ziar din Berlin, un
alt critic a scris că „sertarul de metafore al
lui Celan nu este luat din realitate și nici nu
o serveste” și i-a comparat poeziile
Holocaustului cu „exerciții pe o hârtie de
scris note muzicale”. Pentru un prieten din
zilele sale Bucureștene, Celan a glumit:
„din când în când mă invită în Germania
pentru lecturi. Chiar și antisemiții m-au
descoperit. " Dar cuvintele criticilor l-au
chinuit. „Experimentez câteva jigniri în
fiecare zi, servite din belșug la fiecare colț
de stradă”, i-a scris lui Bachmann. Poezia
în germană „nu mai poate vorbi limba pe
care multe urechi par să o aștepte”, a scris
Celan în 1958. „Limba sa a devenit mai
sobră, mai faptică. Neîncrezător în
frumusețe, încearcă să descrie adevărul.
Realitatea nu este pur și simplu acolo,
trebuie căutată și câștigată ". Poeziile pe
care le-a scris în următorii câțiva ani,
culese în „Roza nimanui” (1963), sunt
înțesate cu cuvinte străine, termeni
tehnici, arhaisme, aluzii literare și
religioase, fragmente din cântece și nume
proprii: Petrarca, Mandelstam, Rabinul
Kabbalist Low, Siberia, Cracovia, Saint
Petersburg. În comentariul său, Joris
înregistrează „urmele de citire” ale lui
Celan în materiale care variază de la
Odiseea
la eseurile lui Gershom Scholem despre
misticismul evreiesc. Scriitorul francez
Jean Daive (5), care a fost aproape de Celan
în ultimii ani - și ale cărui memorii despre
el, „Sub cupolă” (Lumina orașului), volum
apărut în engleză, tradus de Rosmarie
Waldrop - își amintește că poetul a citit
„ziarele toate, lucrări tehnice și științifice,
afișe, cataloage, dicționare și filozofie.
"Conversațiile altora, cuvintele auzite în
magazine sau pe stradă, toate și-au găsit
drumul în poezia sa. Uneori compunea
poezii în timp ce mergea și le dicta soției

sale dintr-o cabină de telefon public. „Un
poet este un pirat”, i-a spus el lui Daive".
Poemul „Zurich, Hotel zum Storchen”,
dedicat poetei germane, evreica Nelly
Sachs, comemorează prima lor întâlnire, în
1960, după ce au fost corespondenți de
câțiva ani. Celan a călătorit la Zurich
pentru a se întâlni cu Sachs, care locuia în
Suedia; primise un premiul literar
german, dar a refuzat să rămână în țară
peste noapte. Au vorbit, scrie Celan, despre
„prea mult, prea puțin..."Evreimea sau
despre ceva ce el numea pur și simplu
" așa ";
Se vorbește așa despre Dumnezeul tău,
am zis
împotriva lui, Eu
Am lăsat inimii
să aibe speranţă:
pentru
cea mai înălţătoare moarte
cuvântul său în luptă
Celan i-a spus lui Sachs că speră „să
poată blestema și să se certe până la capăt”.
Răspunsul ei: „Pur și simplu nu știm ce
contează” - o linie pe care Celan a
fragmentat-o la sfârșitul poemului său.
"Noi / pur și simplu nu știm, știi, / noi / pur
și simplu nu știm / ce / conteaza". Spre
deosebire de „Întunericul”, în care se
adresează supărat unui Dumnezeu despre
care se presupune că există, poeziile
teologice din „Roza numanui” insistă
asupra absenței lui Dumnezeu. „Psalmul”
se deschide, „Nimeni nu frământă din
nou pământ și lut, / Nimeni nu evocă
praful. / Amiază. "
Și continuă:
Lăudat să fii tu, la prânz.
Din nimic
am fost, suntem, vom face
rămâne, înflorit:
Nimicul,
Roza nimănui.
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Dacă nu există Dumnezeu, atunci ce este
teoretic omenirea, așa cum este creată
după chipul lui Dumnezeu? Imaginea
poeziei despre umanitate ca o floare are
ecou în... sângele „Întunericului”, „coroana
Roșie / din cuvântul stacojiu, pe care
l-am cântat / deasupra lui
și
mai deasupra / ghimpele”.

doresc să aprofundeze înțelegerea operei
lui Celan. O mare parte din poezia
ulterioară este de neînțeles fără o anumită
cunoaștere a circumstanțelor în care a scris
Celan și a aluziilor pe care le-a făcut. Întrun exemplu celebru, imaginile din poezia
ulterioară „Te minți în mijlocul unui mare
discurs” au fost identificate ca referindu-se
la asasinatele revoluționarilor germani
Karl Liebknecht și Rosa Luxemburg și la
execuția conspiratorilor care au încercat
să-l asasineze pe Hitler în 1944. Filosoful
Hans-Georg Gadamer a susținut că,
conținutul poemului era descifrabil de
către orice cititor cu un background
suficient în cultura germană și că, în orice
caz, informațiile de bază erau secundare
poemului. JM Coetzee, în eseul său „Paul
Celan și traducătorii săi”, consideră că
cititorii pot judeca semnificația acelei
informații numai dacă știu despre ce e
vorba și se întreabă dacă este „posibil să
răspundem la poezie precum cea a lui
Celan, chiar să o traducem, fără să o
înțelegem pe deplin. "

Unii critici au văzut sintaxa fracturată a
poeziilor ulterioare ale lui Celan ca fiind
emblematică pentru această stare mental
progresiv
fragilă. La sfârșitul anilor
cincizeci, el a devenit din ce în ce mai
paranoic după o nouă acuzație de plagiat
neîntemeiată, lansată pentru prima dată
împotriva sa în 1953, si reapărută.
În ultimii ani, a fost internat în repetate
rânduri pentru boli psihiatrice, uneori luni
la rând. „Nu mai este nevoie de pereți, nu
mai este nevoie de sârmă ghimpată ca în
lagărele de concentrare. Încarcerarea este
chimică", a spus el pentru Daive, care l-a
vizitat la spital. Memoriile lui Daive evocă
sensibil un portret al unui om chinuit atât
de mintea sa, cât și de tratamentul său
medical, dar care a rămas totuși un prieten
generos și un poet pentru care scrierea era
o chestiune de viață și de moarte. „Iubește
cuvintele”, scrie Daive, amintindu-și
cum lucra împreună la traduceri
în apartamentului lui Celan. „Le șterge de
parcă ar fi trebuit să sângereze”.

Celan, cred, ar fi spus că așa este.
El a fost enervat de critici care au numit
opera sa ermetică, îndemnându-i să
„continue să citească, înțelegerea vine de la
sine”. El a numit poeziile „daruri pentru cei
care sunt atenți la dar” și l-a citat pe
filosoful din secolul al XVII-lea Nicolas
Malebranche: „Atenția este rugăciunea
naturală a sufletului”. Atât poezia, cât și
rugăciunea folosesc cuvinte și fraze,
singure sau repetate, pentru a ne extrage
din noi înșine către un alt tip de percepție.
Trecând de la poezii la note și înapoi, m-am
întrebat dacă toate informațiile au
reprezentat o distragere a atenției. Cel mai
bun mod de a aborda poezia lui Celan poate
fi în cuvintele lui Daive, ca „o vibrație a
simțului folosit ca energie” - un fenomen
care depășește simpla înțelegere.

Citind poeziile lui Celan în totalitate,
este posibil să vedem cât de frecvent se
repetă aceste cuvinte și teme cheie:
trandafiri și alte plante; rugăciunea și
blestem;
cuvântul
sau
numele,
nimeni. După cum scrie Joris, Celan a
intenționat ca poemul său să fie citit în
cicluri mai degrabă decât unul câte unul,
astfel încât cititorul ar putea prelua
tiparele. Dar nu intenționa ca patru cărți să
fie citite împreună într-un singur volum.
Poeziile, prin numărul și dificultatea lor,
amenință să copleșească cu întregul
corpus, care îneacă impactul distinct al
oricărui poem singular.
Totuși, comentariul extins al lui Joris
este un cadou pentru cititorii englezi care
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Note

Paradoxul Yeshayahu Leibowitz
(110 ani de la naştere)

Text publicat în ediția tipărită a revistei
The New Yorker din 23 noiembrie
2020, cu titlul „Un cuvânt, un cadavru”.
(1)
Pierre Joris s-a
născut
la
Strasbourg, Franța, la 14 iulie 1946 și a
crescut la Ettelbruck, Luxemburg. A plecat
din Luxemburg la nouăsprezece ani și de
atunci a locuit în SUA, Marea Britanie,
Africa de Nord și Franța. După primele
studii de medicină la Paris, a decis să se
dedice literaturii, în special poeziei, și să
folosească engleza (a patra limbă) ca limbă
in care scrie. În 1967 s-a mutat în SUA
unde a obținut un BA (Honors) la Bard
College înainte de a se muta la New York,
unde a editat o revistă subterană Body Arts
în perioada 1969-1970.La revista literară
Sixpack (împreună cu William Prescott) a
publicat o gamă largă de poezii și traduceri
inovatoare din SUA, Europa și a contribuit
la crearea a ceea ce a devenit cunoscut sub
numele de British Poetry Revival din anii
1970

În anul 1993, la o întrunire în
apartamentul modest al lui Yeshayahu
Leibowitz gazda declara cu supărare:
"Iudaismul tradiţional a murit, e mort pur
şi simplu". Cele câteva întâlniri organizate
de Yona Hadari care se ocupa în special de
polemica filosofică, puse cap la cap au
durat 13 ore, au fost simultan filmate video,
editate şi sunt azi accesibile publicului
larg. În aceste discuţii remarcabile
Leibowitz atacă probleme legate de etică,
problema teritoriilor cucerite de Israel,
refuzul de a servi în armată. Sunt întâlniri
efervescente care electrizează inima şi
spiritul. A precedat la 22 Aprilie 1993, la
Ierusalim, o ceremonie de simpatie pentru
Leibowitz care refuzase să accepte
prestigiosul Premiu Israel. Întâlnirile din
1993 au durat 4 zile, Leibowitz împlinise
90 de ani. Printre invitaţi se numărau: Avi
Saghi, profesorul Asa Kasher, Tamar Ross,
Eliezer Goldman, Azmi Bashara şi Yossi
Ziv. Leibowitz era limpede, consistent în
gândire, lucid, explicit. Folosea citate şi
exemple cu care s-a baricadat într-o
credinţă de nezdruncinat: doar ştiinţa este
universală, neafectată de valori, pe când ele
valorile, nu sunt absolute, niciodată. Omul
acţionează după propriile lui alegeri josnic, sau dacă va vrea - om
cinstit. Yeshayahu Leibowitz, deşi fără să

(2) palimpsest - pergament de pe care s-a
șters sau s-a ras scrierea inițială pentru a se
putea utiliza din nou și pe care se mai văd
urmele vechiului text.
(3) Din volumul Adrian Grauenfels Paul
Celan - 50 de ani mai târziu - Editura SAGA
2020
(4) Ingeborg Bachmann (25 iunie 1926
- 17 octombrie 1973) a fost o poetă și
autoare austriac. Scrisori dintre cei doi și
multe poezii traduse în românește se
găsesc la Editura SAGA:
https://en.calameo.com/read/001073787
ca3d45897ef2
(5) Jean-Daive (n. 13 mai 1941) este un
poet și traducător francez. Este autor de
romane, colecții de poezie și a tradus,
printre altele, lucrări de Paul Celan și
Robert Creeley.
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aibe o educaţia formală rabinica, a sesizat
prin studiul aprofundat al scrierilor lui
Rambam spiritul "Lituanian" al credinţei
evreieşti, fapt care i-a conferit uneltele de a
critica credinţele vecine cu iudaismul:
mistica, mesianismul, ideile grupului de
colonişti (Gush Emunim). Această mistică
are o natură antisemită. În lumea religiei
nu există mistică, religia este cunoaşterea
Domnului. În ziua de Yom Kipur nu există
mistică, în schimb Lag b-Omer este un
ritual
mistic,
păgân.
Yeshayau
Leibowitz citează pe rabinul Solovitzki
care a refuzat să fie numit rabin şef al
Israelului, ar fi trebuit să anuleze Lag bOmer, un act imposibil de realizat. Şi mai
rău, spune Leibowitz este faptul că nu mai
putem retrăi revelaţia religiei. Urmaşii lui
Israel care şi-au turnat un viţel de aur,
comit o crimă impardonabilă istoriei
noastre, ei îşi doreau un Dumnezeu. Un
adevărat evreu religios nu cere un
Dumnezeu şi nu vorbeşte despre EL.
"Slujind Domnul, este a fii un fumător care
nu fumează de Sabat". Chestiunea nu este
politică şi nici morală. Poziţia lui Leibowitz
este clară şi în legătură cu teritoriile
ocupate. El are o viziune tragică asupra
religiei evreieşti. Lui Azmi Bashara
Leibowitz declară:

din populaţia Israelului şi pentru ele nu
există o prescripţie iudaică. Credinţa
iudaică nu ţine seama de faptul ca o femeie
cu 6 copii este şi profesoară de fizică la
universitatea ebraică. Credinţa iudaică nu
discuta de femei, nici statul Israel nu este
pomenit, nici faptul că există homo
sexualism. Se ajunge astfel la miezul
discuţiei: "Israelul de azi este diferit de cel
din vremurile biblice". Tradiţia evreiască
nu este relevantă pentru poporul evreu de
azi, care nu mai este dedicat învăţăturii
Torei. Fapt istoric total neluat în seamă de
religia iudaică! Un participant la polemică
întreabă: "Ce trebuie schimbat în tradiţia
iudaică?" Leibowitz protestează: Nu
tradiţia trebuie schimbată, trebuie
legiferată din nou. Este clar faptul că
iudaismul tradiţional pur şi simplu a
murit. Este inadmisibil că femeii care este
soţie şi naşte copii şi este obiectul dorinţei
soţului său, nu i se permite să şadă în
tribunal, sau în parlament, aceasta este o
inadvertenţă colosală şi aici este nevoie de
o radicală reformă. În primăvara lui 93, un
an înainte de deces, Leibowitz publică
aceste idei în ziarul german Bnei Akiva. În
articolul său scrie: "Este necesar să
legiferăm programul vieţii publice, în
acord cu Tora". Tamar Ross întreabă dacă
aceasta reformă propusă a reuşit.
Leibowitz răspunde: "Nu! De aceea nu-s
sigur de viitorul iudaismului" Ideile lui
Leibowitz au iritat pe mulţi rabini.
Leibowitz ripostează: "Celor care hotărăsc
drumurile Iudaismului de azi le spun că
habar nu au ce trebuie făcut". Despre
rabinul Zalman Auerbach (posek hador)
scrie: "Nu văd în el un judecător
tradiţionalist, atestat. Nu înţelege nimic în
chestiunile lumeşti şi de aceea nu poate
decide în chestiunile Torei. Rabinul şef
Ovadia Yosef, pus în funcţie de Golda Meir,
nu vrea să învăţaţi Tora cu sora mea
Nehama. Tora din gura unei femei?
Doamne fereşte! Ovadia este un prost şi un
rău." Presa vremii nu l-a înţeles pe

"Nu pot propune nimic, nu în viaţa reală,
nici în viaţa spirituală, care este bunul
comun al celor care cred şi care se
consideră evrei. Aceasta este o mare
problemă religioasă care a început acum 23 generaţii, pe la începutul secolului XIX.
Există o definiţie teologică clară pentru
"cine este evreu" dar majoritatea celor care
se cred evrei nu cunosc această definiţie.
Aici se afla sâmburele nostru tragic. În
legătură cu poziţia femeii în societatea
modernă Leibowitz spune: Nu poziţia
femeii este adevărata problemă ci faptul ca
factorii şi condiţiile s-au schimbat, femeia
de azi nu este cea de care se ocupă religia
iudaică. Azi femeile reprezintă jumătate
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Leibowitz. Era criticat, printre altele citim:
"Stânga nu-l agreează pe Leibowitz, nu
este un pacifist, nu este un umanist".
Producătorii de reportaje TV care îi dădeau
târcoale nu aveau de fapt idee cu cine stau
de vorbă, asta înainte de a-l întâlni. Există
tot felul de fabule care însoţesc memoria
lui Leibowitz, cert este că el însuşi declara
că nu este pacifist, că a participat la
războiul de independenţă (1948), nu a
făcut parte din vreo comisie de pace, sau
umanitară. Leibowitz aparţine generaţiei
care ura ocupaţia, în buzunar ţinea o
fotografie în care un soldat israelian
îndreaptă arma în direcţia unui copil
palestinian. El arăta această fotografie
interlocutorilor spunându-le: "Acesta este
Statul Israel". A chemat la refuz general la
ocuparea de teritorii. Este primul care a
avertizat că ocupaţia prelungită va duce la
declinul moral al Israelului. În plus detesta
mişcarea Gush Emunim, care avea ca
lozincă apartenenţa religioasă, declarată,
la noţiunea de "ţara sfântă". La finele
simpozionului
Leibowitz
aminteşte
paradoxul legat de el însuşi: munca sa
academică de zeci de ani legată de ştiinţele
naturale. Nimeni din interlocutori nu l-a
interogat despre această muncă. Leibowitz
era fluent în sociologie, filosofie, istorie şi
deşi o fire modestă se mândrea cu această
deosebită erudiţie. Charismatic, fascinant
şi inteligent era. A murit în somn în August
1994. În anul 2005 un vast sondaj îl
include în lista celor 20 Israelieni influenţi
ai tuturor timpurilor.

Emigrează în Palestina, se stabileşte la
Ierusalim şi se însoară în 1935 cu Greta cu
care are 6 copii. Sora sa Nehama Leibowitz
devine un expert în Biblie de renume
mondial. A fost profesor la Universitatea
Ebraică timp de 6 decenii (preda
biochimie, neurologie, filosofie şi istoria
ştiinţelor). Credinţa sa este ortodoxă cu
vederi controversate care zdruncină
sistemele tradiţionale. Vom găsi în notele
şi scrisorile sale (publicate postum)
afirmaţiile următoare:
- Scopul comandamentelor religioase
(mitzvah) este de a asculta vocea Domnului
fără vreo speranţă într-o răsplata de
moment sau viitoare.
- Raţionalul acestor mitzvah depăşeşte
înţelegerea umană şi cercetarea lor este
irelevantă, iar atribuirea unui conţinut
emoţional îndeplinirii de mitzvah este pură
idolatrie.
- Destinul personal este derivat din
obligaţia unei persoane să execute voinţa
Domnului indiferent de reprezentarea
personală a D-lui în ochii individului.
- Dumnezeu nu poate fi descris,
înţelepciunea acestuia nu este a umanilor,
întrebările adresate Domnului nu sunt la
locul lor.
- Credinţa cuiva în D-zeu defineşte şi
descrie numai şi numai acea persoană.
- Credinţa individului în D-zeu este o
problemă personală şi nu poate fi
chestionată
de filosofie, istorie sau evenimente care par
a anula prezenţa divină.
- Cei care după Holocaust au încetat să
creadă în D-zeu nu au crezut nici înainte.
- Religia nu promite şi nu oferă o
explicaţie vieţii, naturii sau istoriei.
- Leibowitz pledează pentru separarea
între stat - religie. Amestecul lor corupe
credinţa. El condamnă veneraţia pentru
locurile sfinte, care oferă unora ocazia de a
se da în spectacol.

Note
Yeshayahu Leibowitz s-a născut la Riga în
1903 într-o familie sionistă. Tatăl era
negustor de cherestea. A studiat chimia la
universitatea din Berlin (doctorat în 1924),
continuă la medicină şi biochimie în
Elveţia la Basel până în 1934.
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Leibowitz este liberal în chestiunea
homosexualităţii. El crede că homosexualii
pot fi buni evrei (rămânând să observe
religia).
Adrian Grauenfels
**

Moishe Two Gun Cohen
Moishe Abraham Mialczyn s-a născut în
Polonia în 1887. Doi ani mai târziu familia
sa a emigrat în Anglia, în East End din
Londra. Numele său a fost schimbat în
Morris Abraham Cohen. Școala nu-l
interesa, dar iubea viața de stradă, piețele
și în special cluburile de box, unde, la
vârsta de 9 ani, „Cockney Cohen” a câștigat
primul său meci. Din fericire tatăl său nu a
știut niciodată despre box nici după ce
fiului i s-a rupt nasul! A lucrat și pentru un
geamgiu. Moishe ieșea noaptea spărgând
geamuri pentru ca să le repare a doua zi.
Un parteneriat perfect. La 13 ani a fost
arestat pentru hoție de buzunare și trimis
la o școală de corecție. Alegând un program
militar, a învățat tâmplărie, grădinărit și
engleză. După trei ani a plecat fără planuri
de viitor. Tatăl său, Yossef, îngrijorat, a
convocat un consiliu de familie și a decis
să-l trimită pe Moishe în Canada pentru a
lucra la ferma unei rude. A rămas acolo
suficient de mult timp pentru a-și slefui
abilitățile cu zaruri, cărți și arme de la
Bobby, un fermier local. Aceste talente au
devenit foarte utile în anii următori. A jucat
cărți pentru a-și câștiga existența, apoi a
trecut la vânzare de imobile în Edmonton,
începând o asociere de o viață cu
comunitatea chineză. El a simțit o afinitate
între evrei și chinezi - două popoare
străvechi cu tradiții puternice de muncă
grea, dorința de a reuși și legături cu patria
lor ancestrală.

A jucat cărți pentru a-și câștiga existența,
apoi s-a mutat la vânzari de imobile în
Edmonton, începând o asociere de o viață
cu comunitatea chineză. El a simțit o
afinitate între evrei și chinezi - două
popoare străvechi cu tradiții de muncă
grea, dorința de a reuși și legături cu patria
lor ancestrală.
Moishe în tinerețe
La 19 ani, Moishe era puternic și
influent în ciuda vârstei sale. Într-o zi,
într-o cafenea, a văzut un chinez în vârstă
sorbind în liniște ceai. Fără veste, doi
huligani chinezi au intrat și l-au atacat.
Moishe, neînfricat și revoltat de
nedreptate, a intervenit în apărarea sa și a
alungat agresorii. Domnul i-a mulțumit și
a plecat. Era doctorul Sun Yat Sen, cel care
avea să devină primul președinte al
Republicii Chineze. În timp ce participa la
o reuniune a lojei chineze, Moishe a fost
prezentat oficial doctorului Sun, sosit in
Canada pentru a strânge fonduri pentru
activitățile sale revoluționare de la
comunitate chineză expatriată, majoritatea
fiind muncitori feroviari. Ei i-au susținut
de bunăvoie cauza, sperând la un viitor mai
bun pentru ei și familiile lor. În Canada,
erau excluși, tratați prost, prost plătiți și
supuși
unor
legi
discriminatorii.
Sun i-a cerut lui Moishe să-l păzească în
timpul turneului său, deoarece regimul
chinez promitea 1 milion de dolari
denunțătorului. De asemenea, el a solicitat
ajutorul lui Moishe pentru achiziționarea
de puști care au fost apoi introduse prin în
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contrabandă în China ca „mașini de cusut”.
Numit în funcția de comisar, Moishe s-a
implicat din ce în ce mai mult în politica
locală în numele chinezilor, asumandu-si
înființarea unui grup cu semnificație
politică. De asemenea, și-a consolidat
propria poziție de tragator de sfori de
succes (maher in idis ).

un șef de bandă locală, care locuise cu o
familie de evrei în timp ce studia în
străinătate.
Din păcate, dr. Sun a murit în 1925. Moishe
a mărturisit că a plâns doar de două ori în
viața sa, o dată pentru doctorul Sun și o
dată pentru tatăl său. El a spus că perioada
petrecută cu Sun a fost prima dată în viață
când a simțit că și-a găsit locul. Înainte de
a muri, dr. Sun i-a adresat lui Moishe o
scrisoare în care afirma că China nu va face
niciodată rău evreilor:

În 1911 a avut loc o revoluție în China,
când Sun și adepții săi au răsturnat corupta
dinastie Qing. În același an, Moishe și-a
vizitat familia la Londra, „fiul risipitor”
revenind ca un om de afaceri de succes. Dar
totul s-a schimbat în anul 1914, odată cu
izbucnirea primului război mondial. S-a
alăturat
armatei
canadiene,
experimentând ororile războiului din
tranșee și al luptelor acerbe la bătălia de la
Ypres din Franța.
După război, el a revenit la Edmonton ca
un erou, dar avântul economic se încheiase
și avea nevoie de o nouă ocupație,
continuând în același timp să strângă
fonduri pentru dr. Sun. În 1922, Moishe a
primit o cerere de la Sun să pună umărul la
construcția de căi ferate. A plecat în China
și la sosire, Sun i-a cerut lui Moishe să
rămână om de gardă personal și
cumpărător de arme. A acceptat fericit, s-a
mutat în casa doctorului Sun și s-a dedicat
securității. Moishe îl admira pe Sun pentru
demnitatea sa liniștită și Sun îl vedea pe
Moishe ca pe cineva cinstit, în care se putea
avea încredere. De asemenea, s-a dezvoltat
o prietenie cu Soong Ching-ling, soția lui
Sun, care a durat o viață întreagă.

Îmi exprim simpatia față de mișcarea
sionistă - una dintre cele mai mari mișcări
... oferind sprijin „ pentru a restabili
minunata națiune care a contribuit atât
de mult la civilizația lumii și care merită
pe bună dreptate un loc onorabil în
familia națiunilor"
.
Moishe a rămas în China ca consilier
militar al succesorului lui Sun, Chiang Kai
Shek, iar în 1928 parlamentul chinez l-a
numit pe Moishe ca general cu drepturi de
pensie pe viață. Pentru relaxare, își
petrecea timpul la Clubul Evreiesc din
Shanghai, unde exista o comunitate
evreiască considerabilă, compusă în
principal din ruși care fugiseră de revoluția
din 1917 dar și evrei irakieni care căutau
să facă averea. A devenit cunoscut pentru
generozitatea sa și petrecerile fastuoase pe
care le organiza pentru prieteni.
Cu toate acestea, Orientul Îndepărtat
era în plina frământăre și au urmat ani
dureroși. În 1931 japonezii au invadat
Manchuria și mai târziu China, culminând
cu Răpirea de la Nanking în 1937. Totuși
Chiang Kai Shek și-a păstrat puterea. În
1941, japonezii au pus mâna pe Hong
Kong. Moshe i-a plasat pe Madame Sun și
pe sora ei Ai-ling pe unul dintre ultimele
avioane care paraseau colonia britanică,
dar el a rămas, așteptând inevitabilul. A
fost imediat arestat și dus în faimosul lagăr
de internare Stanley pe timp de doi ani,
fiind în mod constant bătut și slăbind 30 de
kilograme. Moishe a relatat, în acest timp,
cel mai de jalnic al vieții sale, el se trezea

Sun călătorea iar Moishe, indispensabilul
său ajutor, era aproape în urmă. La un
atac armat contra lui Sun un glonț la
rănit la braț pe Moishe. Moishe și-a dat
seama că e mult mai sigur să tragă cu
ambele mâini, așa că a cumpărat două
pistoale pe care le purta întotdeauna cu
el. Ulterior a devenit cunoscut sub numele
de „Two Gun Cohen”.
De asemenea, Moishe procura arme în
numele guvernului doctorului Sun. La o
întâlnire, el a negociat un acord în idiș cu
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adesea recitând „Shema Israel” rugăciunea
evreiască
amintită
din
copilărie.
Datorită
schimbului
de
prizonieri inițiat de Crucea Roșie din 1943,
a fost evacuat în Canada, unde în calitate
de membru al delegației chineze a
participat la fondarea Națiunilor Unite. În
următorii câțiva ani a făcut naveta între
Montreal și China, încercând să facă
afaceri și menținându-și vechile contacte.
În 1947, Moishe a auzit că, China
intenționează să voteze la ONU împotriva
creării statului evreiesc. A fost profund
afectat de lupta pentru independența
evreilor din Palestina și l-a contactat
imediat
pe
bunul
său
prieten,
reprezentantul chinez la ONU, publicând
scrisoarea pe care a primit-o de la doctorul
Sun cu mulți ani în urmă. Drept urmare,
China s-a abținut și votul a fost adoptat.
Statul Israel s-a născut. Moishe a încercat
să se înroleze în armata israeliană, dar i sa
spus că nu au nevoie de foști generali de 60
de ani. A fost profund dezamăgit. Cu toate
acestea, el a ajutat în alte moduri. Într-o zi,
a sunat un telefon din Ierusalim. Moishe a
fost invitat de prim-ministrul David Ben
Gurion să petreacă o săptămână în Israel,
ca invitatul lui.
De ce fusese invitat? Probabil pentru că
teroriștii palestinieni împrăștiau mine ca
niște nasturi, lângă școlile din nordul
Israelului. Aceste discuri cu aspect
inofensiv, fabricate în China, au fost
ridicate de copii ale căror mâini erau
amputate de explozie. Imediat după
călătoria lui Moishe în Israel, el la vizitat pe
vechiul său prieten Chou En Lai (primministru chinez) la Geneva. Foarte
probabil a scos la iveala scrisoarea
doctorului Sun, întrucât brusc livrarea de
mine s-a oprit.
Guvernul chinez a continuat să-i plătească
pensia și, în 1966, la 100 de ani de la
nașterea doctorului Sun, Moishe a fost
singurul invitat din vest de pe podium la
Beijing , împreună cu Mao Tse -Tung și
Chou En-Lai.
Moishe era un om emoțional, afectuos și
sentimental. În vârstă de 58 de ani, Moishe
s-a căsătorit cu Judith Clarke, o

atrăgătoare femeie de afaceri, evreică din
Montreal. Au divorțat după 11 ani, dar au
rămas prieteni, Judith spunând că a simțit
că a fost căsătorită mai degrabă cu China
decât cu Moishe.
În 1977 a murit și a fost îngropat într-un
cimitir evreiesc din Manchester, cu o piatră
de mormânt în engleză, ebraică și chineză,
plătită de guvernul chinez - un tribut de la
oamenii pe care i-a slujit atât de bine.
Mormântul a fost proiectat de Soong
Ching-Ling, văduva lui Sun, apoi
vicepreședinte al Republicii Populare
Chineze. L-a numit „Mah Kun” - numele
cel mai aproape la care puteau ajunge
chinezii pentru Morris Cohen, adică
„pumnul strâns”.
***

Aportul ebraicii la înființarea
Israelului

Până la finele secolului al XIX-lea,
ebraica nu a fost vorbită de nimeni ca
limbă maternă. Ca limbă vorbită, ebraicei
îi urmase aramaica, din vechile vremuri
biblice. Ea a rămas, desigur, principala
limbă scrisă a iudaismului. Savanţii evrei
care se întâlneau la Ierusalim puteau să o
vorbească între ei, deşi diversele pronunţii
ashkenaze sau sefarde făceau ca înţelesul
să fie destul de dificil. Noul statul sionist ar
fi putut folosi foarte bine germana sau
limba idiş, dar ambele s-ar fi dovedit a fi
catastrofale. Eliezer Ben Yehuda (18581922), care a ajuns în Palestina în 1881, a
făcut posibilă adoptarea ebraicei printr-o
campanie susţinută. Atunci când el şi soţia
sa, născută Deborah Jonas, au sosit la
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Jaffa, el a insistat ca începând din acea
clipă să nu-şi mai vorbească decât în
ebraică. Casa familiei lor, era prima
vorbitoare de ebraică din întreaga ţară (şi
din lume), iar primul născut al lui Ben
Yehuda, Ben Sion, a fost primul copil
vorbitor de ebraică după perioada antică.
Ebraica s-a impus ca limbă modernă acolo
unde multe alte experimente de renaştere
lingvistică, cum ar fi irlandeza, au eşuat;
iar aceasta s-a datorat în parte faptului că
iudaismul, fiind practicat în ebraică, s-a
ocupat mereu de chestiuni practice până în
cel mai mic detaliu: munca, gospodăria,
gătitul, iluminatul şi încălzirea, călătoriile
şi viaţa de zi cu zi. Principala sa forta
consta, în faptul că era limba de rugăciune,
dar şi o limbă care privea comportamentul.
Atunci când oamenii s-au străduit să o
vorbească, ei au realizat că ea răspundea
remarcabil de iute nevoilor cotidiene,
dovedind curând o capacitate organică de
dezvoltare. Evoluţia sa ca limbă oficială de
guvernare a fost înlesnită de decizia
britanicilor, din 1919, de a-i acorda statut
de egalitate cu engleza şi araba în timpul
mandatului. Pretenţiile de supremaţie ale
Germanei au fost distruse de Hitler, iar
cele ale idişului, vorbit de peste zece
milioane de evrei la finele anilor 1930, au
fost spulberate de emigraţia masivă a
evreilor sefarzi din ţările arabe, după 1945.
Ebraica s-a impus pentru că era vorbită de
noua armată, iar armata putea să
funcţioneze pentru că vorbea limba
ebraică. Israelul a mers, aşadar,
împotriva legilor sociologiei lingvistice
moderne şi a făcut din renaşterea limbii un
proces continuu.
Au fost şi dispute, mai ales în privinţa
numelor. E drept că încă din timpurile lui
Avraam, evreii se obişnuiseră cu
schimbarea numelor, ca să sublinieze
anumite aspecte religioase, patriotice sau
culturale. Ben Yehuda a iniţiat noua
practică ebraică, schimbându-şi numele de
Perelman. Mulţi dintre coloniştii primelor
trei Alia i-au urmat exemplul, în timp ce

învăţau ebraică. Aşa se face că David
Green, a devenit David Ben Gurion.
Ulterior avea să se suprapună şi un
element de obligativitate. Faptul a dat
naştere la ironii usturătoare. În secolul al
XIX-lea, evreii de sub stăpânire germană şi
austriacă fuseseră nevoiţi să-şi teutonizeze
numele. Hitler a inversat procesul. în 1938,
evreilor germani li s-a interzis să-şi
schimbe numele de familie şi au fost
obligaţi să revină la cele evreieşti. Pentru
prenume, evreii nu aveau acces decât la un
număr limitat de „prenume oficiale
evreieşti - 185 bărbăteşti şi 91 femeieşti.
Dintre acestea erau excluse prenume
biblice preferate de nemţii neevrei, cum ar
fi Rut, Miriam, Iosif şi David. Evreii cu
prenume interzise trebuiau să mai adopte
şi pe cel de Israel, dacă erau de parte
bărbătească, sau Sara, în cazul celor de
parte femeiască. Regimul de la Vichy din
Franţa şi cel al lui Quisling, din Norvegia,
au adoptat legi similare. Ben Gurion, al
cărui sprijin era viguros, chiar belicos,
pentru limba ebraică a fost unul dintre
factorii de care a depins succesul ei. Aflând
că o navă israeliană, sub comanda unui
anume căpitan Vishnievsky, a făcut o
escală în Africa de Sud, el a ordonat ca de
atunci încolo „nici un ofiţer să nu mai fie
trimis în misiune în străinătate dacă
nu poartă nume de familie ebraic .
Clasa conducătoare israeliană i-a urmat
exemplul lui Ben Gurion. Moshe Sharett
şi-a schimbat numele din Shertok, Levi
Eshkol din Shkolnic. A fost înfiinţată o
comisie pentru nomenclatura ebraică, cu
scopul de a elabora liste de nume ebraice,
ca şi reguli de preschimbare a numelui.
Portnoy, de pildă, în Forat, Teitelbaum în
Agosi, Jung în Elem, Novick în Hadash, şi
Wolfsohn în Ben Zeev. Inechităţile comise
de birocraţii austrieci răuvoitori au fost
eliminate, preschimbând nume ca Inkdiger
(infirm) în Adir (viguros), şi Liigner
(mincinos) în Amiti (drept-cuvântătorul).
Prenumele au fost şi ele ebraizate. Pearl a
devenit Margalit, de pildă. Evreii s-au
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dovedit mai puţin înclinaţi să-şi schimbe
numele mic decât pe cel de familie. Potrivit
practicii Ministerului israelian de Externe,
Goldie Meyerson şi-a preschimbat numele
de familie în Meir, atunci când a devenit
ministru de externe în 1959, dar a refuzat
să adopte prenumele Zehava, schimbând
pur şi simplu Goldie în Golda. Nevoia de
prenume ebraice a dus la cernerea Bibliei
în căutare de noutăţi. Aşa au ajuns la modă
prenumele Yigal, Yariv, Yael, Avner, Avital
şi Hagit, sau chiar Omri şi Zerubabel.

1942, partidele politice evreieşti se puteau
certa amarnic în privinţa modului în care
urmau să se opună naziştilor indica
oarecum profunzimea tuturor diviziunilor
ideologice care aveau să devie endemice şi
pentru statul Israel. Clivajul de bază dintre
Partidul Muncii (denumit uneori Mapai),
cu aripa sa sindicalistă Histadrut şi ramura
militară Hagana, şi Revizionişti, numiţi în
alte ipostaze Herut, Gahal şi în cele din
urmă Likud, a fost accentuat de asasinarea
lui Arlozorov din 1933 şi de urmările sale.
Diviziunile s-au accentuat şi mai tare după
un episod şocant din timpul Războiului de
Independenţă. Ben Gurion se temuse tot
timpul că Begin, care respingea planul
ONU de împărţire a frontierelor, va lupta
ca să le mărească în cazul în care Irgun ar
fi putut să opereze ca forţă de sine
stătătoare. Begin a fost de acord să
înglobeze Irgun* în armata naţională la 1
iunie 1948, dar şi-a păstrat propriile
rezerve de armament. Atunci când, în
timpul primei încetări a focului, nava cu
armament a Irgun-ului, Altalena, a sosit la
Tel Aviv, guvernul a refuzat să-i predea
încărcătura. Ben Gurion a declarat în
guvern: „Nu vor exista două state şi nu vor
exista două armate [...]

Ben Gurion
Rabinul Benzion Kaganoff, marele expert
în nume evreieşti, era de părere că
renaşterea biblică a dus la sfidarea
deliberată a multor tabuuri iudaice, mai
ales interdicţia de a folosi nume biblice
dinaintea lui Avraam. Israelienii au
încălcat regula, botezându-şi copiii Yuval,
Ada, Peleg şi, mai ales, Nimrod, despre
care Talmudul spune că a fost unul
dintre cei mai afurisiţi oameni din
întreaga istorie a omenirii. Alte nume
„rele“ care au ajuns în vogă au fost Reuma,
Delia, Atalia şi Tzipor. Begin a fost botezat
după Menahem, despre care Biblia spune:
„Şi el a făcut ce era rău în ochii Domnului.“
Ebraica nu a fost doar o forţă unificatoare.
Ea a împiedicat ca Israelul să ajungă la o
problemă de limbă, care a fost blestemul
multor naţiuni, în special al celor noi. Acest
lucru a fost de bun augur, deoarece Israelul
avea multe alte fisuri fundamentale. Faptul
că în ghetoul Varşoviei, la sfârşitul anului

___________
* Irgun a fost o organizație militară
sionistă care a operat în Palestina în
timpul Mandatului (1931-1948)
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distribuie substanţa poetică în două
registre: unul, al programului avangardist
"subversiv", va fi branşat permanent la
energia "incendiului reţinut în cuvinte",
celălalt,
cu
componentele
unui
temperament echilibrat, este dispus în
tonalităţi minore, elegiace. Ceea ce puțini
au remarcat este că Sașa Pană a contribuit
cu versuri în propria sa revistă doar în
ultimul an de apariție. După desființarea
revistei, editura ”unu” (fondată în 1929,
din câte se pare) a continuat să funcționeze
până în anii '40, când este redenumită în
Orizont, până în 1947-48, când toate
editurile din țară vor fi desființate și
înlocuite
cu
editura
de
Stat.

Doi Avangardiști
Saşa Pană
Saşa Pană, pseudonimul literar al lui
Alexandru Binder (n. 8 august 1902,
Bucureşti - d. 22 august 1981, Bucureşti),
este un scriitor evreu român, prezent în
literatura română de avangardă din prima
jumătate a secolului XX.
Fiu al medicului David Binder, după studii
de specialitate începute la Iaşi şi terminate
la Bucureşti, Saşa Pană obţine în 1927
diploma de medic militar. Vocaţia lui era
însă
literatura,
teritoriu
în
care
disponibilităţile sale intelectuale vor
contribui decisiv la desăvârşirea lui de
animator al mişcărilor literare de
avangardă din România, începând cu
dadaismul, trecând apoi spre o orientare
suprarealistă. Debutează cu volumul de
poezii simboliste Răbojul unui muritor în
1926. Trei ani mai târziu, cu mijloace
financiare proprii, Saşa Pană scoate revista
de avangardă "unu" şi înfiinţează o editură
sub aceeaşi siglă, unde va tipări cărţile
proprii şi volume ale unor confraţi de
generaţie,
promotori
ai
creaţiei
avangardiste, ca Urmuz, Tristan Tzara,
Stephan Roll, Ilarie Voronca, Vasile
Dobrian şi alţii. La fel ca majoritatea
avangardiştilor români, Saşa Pană publică
numeroase proze de mici dimensiuni,
situate la frontiera dintre povestire,
reportaj, poem în proză şi articol cu
caracter
de
manifest.
Formula
"automatismului psihic pur", prin care
André Breton definise suprarealismul, îşi
face simţită prezenţa în volumele intitulate
"Diagrame" (1930), "Echinox arbitrar"
(1931), "Viaţa romanţată a lui Dumnezeu"
(1932). Într-o scenografie mentală plasată
la hotarul dintre stare conştientă şi vis,
poetul, aflat în postura de "secretar al
inconştientului",
stenografiază
cu
voluptate mesajul unei "halucinaţii
binefăcătoare", aureolat de "briza reveriei".
În cărţile publicate ulterior, "Cuvântul
talisman"
(1933),
"Călătorie
cu
funicularul" (1934) şi altele, scriitorul îşi

Între noiembrie 1944 şi martie 1947, Saşa
Pană a publicat revista proletară Orizont
din care au apărut 42 de numere. După
volumul "Poeme fără de imaginaţie"
(1947), a publicat mai multe volume de
proză cu caracter general proletar sau
umoristic. În 1966 apare o primă antologie
din opera sa poetică, "Poeme şi poezii", ce
cuprinde şi o serie de inedite grupate sub
ciclul "Culoarea timpului (1948-1965)",
care va fi completată şi publicată în
volumul din 1977 intitulat tot "Culoarea
timpului". La 3 ani după "Poeme şi poezii"
apare la aceeaşi editură o antologie din
prozopoemele sale. În 1973, cu 8 ani
înaintea morţii sale, Saşa Pană publică un
volum de memorialistică de aproape 700
de pagini intitulat "Născut în '02". În 2006,
a apărut postum la Editura Dacia din ClujNapoca o ediţie îngrijită de Ion Pop ce
conţine volumele Viaţa romanţată a lui
Dumnezeu, Diagrame şi Echinox arbitrar.
În 2009 va apare la aceeaşi editură
Sadismul adevărului.
Saşa Pană a fost şi autorul unor traduceri
valoroase din operele lui Paul Eluard, Jean
Cassou, Loys Masson.
A locuit din 1933 până la moarte în
imobilul situat pe strada Dogari
(Dogarilor) la nr. 36
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Sașa Pană- Colaj 1977

Paul Paun-rarități poetice

Zodie
E napârca noptii strânsa lânga frunte
Bolborosiri de otrava
Clocot de gând rau
De lespezi se loveste steaua mortii

În noaptea aceea, pentru prima oară
lumea s-a oprit într-o respiraţie adâncă
şi în inima ei, ca o largă prăpastie
s-a deschis aşteptarea.

Casa cu bocet
Grinda norocului s-a rupt acolo
Un tipat un ulcior spart
Broboada tacerii pe hornul înghetat

Treaz de o lumină tristă, interioară
cu gesturi atente, prelungi
cu umbre, cu dansuri,
călcam pe locuri reci, lunecoase, adânci
ca pe un oraş înecat
purtător de oglinzi şi blesteme.

Afara de secretul mortii
Fata ascundea în suflet o petunie
Acasa au ramas fotografiile

Aveam
o misterioasă întâlnire cu noaptea
atunci
când pentru prima oară lumea s-a oprit
ca să mă aştepte.

Paul Păun
(1916-1994)

Îi spuneam în gând
noapte, logodnica mea,
ce mult iubesc lumina ta de fantomă,
ce mult iubesc, în libertatea singurătăţii
tale
arborii fără rădăcină ai delirului
ce mult iubesc, în ploile tale negre,
suferinţa.
Eşti uneori palidă de febre
şi eu
sunt atunci un om al febrelor, al morţii;
eşti uneori
caldă ca subsuorile femeilor
profundă ca pădurile agitate de vânt
şi eu iubesc atunci întâmplările
neaşteptate
şi forţele de fier ale naturii.
Eşti uneori lumina asta tristă, interioară
când lucrurile curg în jurul meu şi fug
însetate,
când fruntea trece printr-o oră mai
rotundă,
mai umană,
când vântul îmi vorbeşte în somn ca întro cutie de rezonanţă,
când buzele-mi sunt albe.
Atunci, îmi place să ştiu
că port pe ele o sămânţă incendiară
îmi place să ştiu
cum s-o arunc peste această lume
impură.

Păun a debutat la revista Alge în 1933 şi la
Unu cu versuri care au şocat. Erotismul îl
împrumutase de la Geo Bogza care tocmai
publicase Jurnalul de Sex. Câteva lucrări
succesive schimba paleta, Păun devine
cifrat
atingând
probleme sociale.
Observăm în ultima sa placheta publicată
în România
dispoziţia sa pentru suprarealism. Ca şi
Breton sau Trost accentele lui Păun sunt
puse pe magia vorbelor. În 1975 pleacă în
Israel şi aici îl preocupa noţiunile
cabalistice, personajele talmudului (Lilith)
şi pictură în care foloseşte detalii rafinate
în construirea unui haos vizual. Plastică lui
Păun este şi ea suprarealista. Participă în
1946 la galeria Căminul Artei din Buc la o
expoziţie de pictură "ready made" alături
de Trost, Gherasim Luca şi ei poeţi ai
avangardei. Dar comuniştii interzic aceste
"aberaţii" şi curând cei trei emigrează:
Păun spre Israel, Luca şi Trost spre Franţa.
Din scrierile lui Păun amintim: Plămânul
sălbatec, Marea palidă, La Rose Parallele,
L'infra Noir etc. Realizează coproducţii cu
poeţii avangardişti Gellu Naum, Virgil
Teodorescu şi Gherasim Luca.
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început cu povestiri scurte, apoi romane, ai
văzut că ai succes … și acum te reîntorci la
nuvelistică.

Dar cu o voce arsă de emoţii i-am spus
sunt poet
ca şi cum mi-aş fi spus numai mie
şi pe obraz, sub flacăra lunii,
genele grele umbreau
o descrescândă orgă, tremurătoare.

AB: Primul meu roman “Amantul” l-am
scris la vârsta de 40. Pană atunci scriam o
povestire pe an. Poate cu totul 12 povești
până la acest roman. Când sunt întrebat de
tineri, le răspund: nu va grăbiți cu
romanul, când scrii o poveste gândești
fiecare cuvânt, frază, trecerile…te obligi la
o proză serioasă.Uneori abandonez o
poveste o lună, o lună și jumătate fără să
mă gândesc la ea… Cred că cerem de la o
nuvelă concizie, precizie, o limbă clară, pe
când la un roman curgerea intrigii îți
permite să faci simplificari în proza
textului.
*
R: …e posibil că romanul se conectează
la firea ta.. ție îți place să vorbești…
AB: Romanul nu se naște din vorbe ci din
imaginație pe care o modelez, nu mă
interesează biografia,
când sunt întrebat “unde e biografia
ta?”
unde
e
“Dragostea
ta
și
întunericul”? răspund nu am și nu va fi.
R: ce păcat.. aș fi vrut să te aud povestind
despre copilărie…
AB: copilăria mea nu e interesantă …
R: Copilăria nu, dar cel care o relatează este
interesant…
AB: Posibil... dar consider că la mine
copilăria nu are vreo importanță, cum
Amos Oz o numea “rană” eu nu am răni.
R: Trebuie să dezvăluim că nuvela se
petrece în Italia, în jurul Veneției.
*
AB: Orice poveste despre evrei este
complicată. Hai să ne gândim împreună.
De ce noi admonestăm Polonia, de ce
biciuim Ungaria, Slovacia, Lituania, și
chiar și Olanda… În schimb Italia care era
aliată lui Hitler, mulți ani condusă de
Mussolini, cum de a ieșit fără pată? Și ei au
denunțat evrei, aveau cu germanii o alianță
solidă, cum de s-au eschivat? Există
diverse explicații, de exemplu: au fost
cuceriți de Naziști în mijlocul războiului.
R: nu putem ignora poporul care a inventat
pasta… Există câteva fragmente în carte,

***

AB Yehoshua - Un interviu
Despre noua sa carte ”Unica
Fată“, bola sa, alegeri și starea
Israelului, viața și moartea prin
prisma unui mare scriitor
israelian.

Reporter: Ai avut un an greu, Corona
plus…
AB: Da, cancerul a revenit, acum mă lupt
cu el , am 84 de ani, prietenii m-au părăsit
ca pe un ultim paznic și eu îmi spun că au
murit , că și-au terminat garda, au depus
în cort armele, acum ei dorm... Iar eu sunt
gelos pe ei, sunt gelos pe Ika (soția
decedată) care a scăpat de Trump, de
Corona,etc. Si după 2 luni de boală a
dispărut elegant, la fel ca Amos Oz, ca
Yehoshua Cnaan , care în demență lui s-a
despărțit treptat de noi (cartea mea
Tunelul este inspirată de persoana lui) …
R: Hai totuși să vorbim despre carte…
“Unică Fată” , o carte excelentă , scrisă întrun mod voit de nuvelă personală, eu zic că
faci în carte un nou cadou publicului.. ai
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de pildă "Rugăciune" care îl vom discuta,
dar în centru cărții găsim “Inima” (Cuore)
a lui De Amicis, desigur legată de
naționalism, dar care este legatura ta cu
“Inima”?
AB: Cheia nuvelei este Cuore. Tatăl meu,
când aveam 5-6 ani, îmi citea povești din
Cuore , și eu plângeam iar sora mea striga
-el plânge, iar tata: el plânge din cauza
poveștii, iar eu inventam: plâng pentru că
mi-am amintit că ieri m-ai bătut…
Important este că forța poveștii te face să
plângi, și îmi zic că dacă reușesc așa ceva e
minunat.
R: În nuvela există o tânără care dintr-o
parte are bunici creștini dar ceilalți sunt
evrei , și ea se străduie să-și construiască o
identitate,
ea cercetează
traumele
religioase și nu prin prisma naționalității…
AB: Da, aceste traume sunt periculoase,
noi suntem obligați să ne acceptăm
identitatea, am pierdut atât de mulți evrei
în secolul trecut... 6 milioane, o cifra
incredibilă, oamenii nu realizează acest
număr imens, ei nu înțeleg ce s-a
întâmplat la Holocaust. Holocaustul a
realizat prăbușirea totală a conceptului
evreiesc că evreul poate fi în orice loc și
nicăieri. Că evreul se poate “lipi” de alte
neamuri cu ușurință. Este demolarea
totală a conceptului de răspândire! Acest
concept e construit de noi, nimeni nu ne-a
obligat să stăm în răspândire. Ea a început
în Babilon, si acolo după 40 de ani, Chores
? spune evreilor: Întoarceți-vă! dar o mare
parte nu se întoarce pentru încă 2500 de
ani.

lucrurilor, a fost Bialik- legendarul om
religios, el vine la NY și le spune: Tel
Avivul (din anii 30) valorează la fel de
mult ca Talmudul !
*
R: Dar, când evreii se reîntorc valuri, în
Israel, se produce aici o identitate
religioasă nouă, în paralel cu identitatea
națională, tu accepți aspectul național
religios al Israelului de azi?
AB: asta e problema noastră, avem
instrumente să ne luptăm cu el. Se puteau
de exemplu, evita cu ușurință nunțile cu
miile de participanți care răspândeau
Corona, prin sistarea bugetelor oferite
curților religioase, de guvern. Noi suntem
răspunzători de ce se întâmplă în cartierele
religioase, în Bnei Brak de pildă ...e
nebunie dar ei amenință sănătatea mea și a
ta, iar eu trebuie să ameninț fanatismul lor
religios, pentru că trebuie să ne înțelegem,
să conviețuim. Ei se află la 3 km de mine, e
obligatoriu să găsim un modus vivendi ca
să trăim împreună! Eu nu mă pot
descotorosi de ei și ei nu pot de noi. Mă
simt răspunzător de tot ce se întâmplă în
jur. La bine și la rău. Evreii au fugit de
răspundere. Erau liberi în răspândire.
Liberi de influența altor evrei. Atât.
R: Dar cartea nu este un material
documentar. Este o aventură, poate un
roman picaresc.
AB: Da , fata trece dintr-un loc în altul,
participă la aventuri ..adoarme sub o
pictură a lui Isus, se pregătește pentru Bat
– mitzvah, învață textul rugăciunii ”Să
slăvim Domnul întru toate”.
Am lucrat mult la fata asta, e prima oară
când eroina e de vârstă nepoților mei, am
mers cu ea, am mizat pe viața ei
întortocheată, în căutarea identității , iar la
urmă ea vine la tatăl său , bolnav , pe patul
de moarte și zice: Eu nu vreau un D-zeu
nou, vreau un frate, dar frate ea va primi
doar aici, aici sunt frații ei.

R: Tocmai de aceea la un congres în
străinătate tu spuneai evreilor de acolo:
“ voi sunteți parțial evrei”
AB: Exact ! și ei se enervează, În total, a fi
evreu nu este Biblia, nu ziua de Sabat, nu
discursul rabinului… identitatea este cum
ne împarte Asigurarea Națională în timp
de Corona, problema este dacă desființăm
coloniile din teritoriul ocupat sau dacă
plantăm coloniști acolo, identitatea apare
în toate, și cel care a sesizat primul miezul

R: Acum aș vrea să trecem în revizie cariera
ta, impresionantă, bogată, plină de cititori,
aprecieri și premii așa cum o va
povești imediat Zohar Brent.
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AB Yoshua .. aplic aici text din wikipedia

excelează în revelația situațiilor neurotice
și psihotice care bântuie poporul din Zion.
*
Prin anii ’80 publică “ Divorț târziu”,
Domnul Mani”, dar mai ales cartea de
suflet”Molho”. În Molho găsim o privire
retro,
spre
casă,
sefarzi
și
Ierusalim. Această întoarcere la trecut
este foarte ambivalentă, complicată, de
fapt o imposibilă revenire. Biografia lui AB
este de fapt lipsa ei sau aspecte
bine ascunse, sugerate doar. Molho este
un roman scris după moartea tatălui ,fără
să fie un doliu pentru părintele sefard care
și-a pierdut soția ashkenaz și nu știe ce să
facă după moartea acesteia. De fapt este un
doliu pentru femeia dispărută . Există un
capitol în care Molho trece pe lângă
cimitirul unde este mormântul tatălui sau,
și brusc își amintește că și tatăl sau e mort,
dar nu asta îl preocupă. Avem aici o
discuție a relaționării noastre cu trecutul:
cât din noi vine de la răsărit și cât de mult
vrem să fim apuseni și invers. AB găsește
aici inima problemei israeliene, inima
identității noastre. Privirea lui AB asupra
societății israeliene este conflictuală și
legată de conflictul dintre etnii. Diferit de
alți scriitori, mai ales cei ashkenaz, AB este
plin de umor în ciuda faptului că atinge
subiecte grave, cardinale, o face cu
zâmbet cu un libido sau sex care nu există
la alți “puritani”. Sionismul se oprește în
pragul ușii sale.
La începutul secolului XXI cei mai
mulți scriitori s-au dedat la scrieri
autobiografice. Amos Oz, Aharon
Appelfeld, Haim Bar… mai toți scriu
biografii. În schimb AB lansează cartea sa
“Sarcina șefului personal”. Eroul nu are
nume, nu are trecut, nici casă, există doar
o poruncă Abrahamică:
Pleacă din țara ta, din patria ta, din casa
părintelui tău. În acest fel se îndepărtează
de biografie, chiar atunci când scrie în
romanul” Tunelul” despre un erou care
discuta cu alteregoul său , cam de aceeași
vârstă, care treptat își pierde memoria și
identitatea. Mulți scriitori se maturizează
în paralel cu eroii lor. Nu este cazul lui AB.
El poate scrie despre India, Spania, despre

*
S-a însurat cu Yka în 1959. A călătorit cu ea
la Paris, acolo ea și-a finalizat doctoratul,
iar șederea la Paris l-a influențat pe scriitor
iar Yka a devenit prima lui cititoare,
pedantă și critică.
Ayelet Shamir (scriitoare): La Yehoshua
viața și scrisul se împletesc, sunt la fel de
importante. Că sa poți descrie situații
extreme, violente, dramatice, trebuie să ai
o viață normală.
În 1963 publică prima ediție a
cărții ”Moartea bătrânului” , carte scrisă în
turnul de apă a kibutzului Hatzerim. Acolo
terminase armata, era în vacanța de după
instrucția finală care i-a servit în Acțiunea
Sinai. În vârful turnului era o cameră goală
și acolo a scris “Moartea bătrânului”. O
colecție de povești scrise sub puternica
influență a lui Agnon, Kafka.
Igal Swartz: În toate poveștile lui de debut
apare același sindrom: o grupa de oameni,
noi de fapt , și în trecutul nostru există un
eveniment mega-religios, cum este
căpătarea Torei de către Moshe, iar apoi
tăcere. "Drum spre Iatyr". O poveste
despre oamenii de la sat, un loc neprecizat,
și zilnic pe lângă sat trece un tren elegant,
și ei asteaptă să fie luați de tren. E povestea
noastră , un popor care nu are liniște în
țara lui și nu poate trăi o viață banală. Tot
timpul așteptăm ceva.. un eveniment
major.. iranienii să ne bombardeze
nuclear, să izbucnească un război, și dacă
lucrul acesta nu se întâmplă noi îl generăm
într-un fel sau altul.
Mândru de scrierile lui AB, tatăl său îl duce
la Shay Agnon care după citire spune:
Propun ca băiatul tău să scrie mai mult
despre istoria voastră. Agnon îl trimite
înapoi în trecut : “ scrie despre sefarzi ,
despre est, scrie ca tatăl tău, îi spune, dar
tânărul nu vrea, el știe că dacă va scrie că
Agnon sau Kafka el va deveni un scriitor
adevărat. Pe la mijlocul anilor ’70 publică
primul sau roman major: "Amantul" o
poveste adânc plasată în etosul israelian ,
imediat după războiul Yom Kipur. Autorul
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un inginer de lifturi, orice subiect exterior
care nu este el. În discuția frontală cu el
intri într-o carte. Îți oferă cafea apoi pune
întrebări: Ai fost căsătorit? De ce nu? Și
curiozitatea aceasta de fapt este o modestie
inerentă personajului care este interesat
numai de lumea de dinafară. În afară de
acesta eschivare este plin de viață,
interesat de femei, de arta culinară , nu-l
deranjează bârfele și dacă ar fi să aleg pe
cineva pentru o discuție într-o cafenea pe
el l-aș alege (Igal Schwartz).
*Despre moartea soției:
A fost o lovitură cumplită . Atât de mulți au
disparut din jurul meu. Moartea Ykei a fost
cea mai mare lovitură, o durere adâncă mai
ales că pentru mine nimic nu era mai
prețios decât căsnicia noastră. 56 de ani am
fost împreună. Eu, ca scriitor caut să repar
ravagile
făcute
de
alți
autori
instituției numită mariaj. Mulți scriitori au
făcut bani buni din căsătorii eșuate. Din
adultere, etc iar eu consider că 50% din
căsătorii sunt durabile și stabile. Mulți
prieteni au fost în acest lot: Amos Oz,
Noam
Sharif,
Brinker,
Yirmiyahu
Yovel. O parte din ei au dispărut în jur de
80. Și eu am rămas să primesc pe
Trump, Corona, Netanyahu cu al 5-lea
guvern, al 6-lea cine mai știe? Eu zic OK,
destul ! de ce trebuie să rămân aici?
R: Mi-ai spus cândva că nu ți-e teamă de
moarte. Nu puțini mi-au spus-o la fel, dar
eu nu-i cred... pe ține te cred.
AB: Da, pe mine mă crezi pentru că prima
mea poveste se numește “Moartea
Bătrânului”. Batrânul din poveste nu vrea
să moară și familia îl bagă de viu în
mormânt. În critica scrisă de Ghershon
Saked el scrie: "moartea este la ferestrele
sale", și într-un sens ea chiar era la noi
acasă, tată vorbea adesea despre moarte,
cu oarecare plăcere… Era un fel de armă,
ne zicea .. voi mă enervați, OK , în curând
nu voi mai fi aici, și se delecta cu descrierea
morții sale. Moartea devenea legitimă și
morală și așa este omul trebuie să știe că
are un sfârșit. El trebuie să traisca cu
înțelegerea morții firești. Am amețeli când
aud despre prelungirea vieții. Cine vrea
promova asta ? Yuval Harari? Da el, și

medicină care promite longevitate, e
oribil... Vor trăi oamenii cât? Etern?
Trebuie făcut loc celor tineri.
R: Tu vorbești despre o atitudine mentală,
filosofică și ecologică: inima ta nu mai vrea
să trăiască, să îți vezi nepoții? Să mai scrii?
AB: Nu, ai trăit, ai făcut ce ai făcut, nu mai
cauți distracții noi. Oamenilor le e frică de
chinuri, de comă , dar să îți fie frică de
moarte?
E
ceva
natural,
firesc.
Pe mine mă sperie incertitudinea, mutațiil
e Coronei... îmi zic de ce trebuie să fiu
prezent la tot haosul acesta? Mi-am făcut
viața, destul !
Predau arma și plec.
R= Coby Meidan/agent cultural
***
A.B. Yehoshua
PARTEA a 2-a Un interviu de sfârșit
de viață
R: Trebuie pomenită și cartea “Călătorie
spre sfârșitul mileniului”. Este cartea care
m-a impresionat cel mai mult. Un negustor
evreu din Africa de nord își vede de afaceri
în Europa. Apare o problemă acasă.
Clienții nu vor să semneze contracte cu el
și cu ajutorul sau ashkenaz care a divorțat
și are o nouă nevastă. AB, într-un mod
foarte elegant tratat, descrie ciocnirea
dintre cele două etnii ale Israelului de
atunci. Să vorbim acum despre religie.
AB: Despre religie? Eu mă auto definesc a
fi ateu militant, și mă văd acum, în dispută
cu câteva direcții religioase, cu nostalgia
religiei, dar în special cu problema (care nu
o găsim la alte nații) a chestiunii de viață și
moarte.
R: Am mai vorbit, dar revin la problema
pandemiei Corona, în ultimul timp s-a
vorbit mult despre cei în vârstă, pe bună
dreptate, din cauza ratei sporite de decese
în rândurile vârstnicilor. În ultima vreme
mă gândesc mai mult la tineri, la generația
care vine, a nepoților de pildă...
AB: Sunt mândru de Israelul care s-a luat
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de piept cu virusul, azi totul e clar,
transparent, sunt aplicații pe telefon care
îți arată câți morți, câți bolnavi, câți
internați în spitale, etc. Acolo am văzut că
global suntem pe locul 52 la numărul de
morți. Dar pe străzi vezi demonstranți cu
placate: "Netanyahu răspunzător pentru
4500 de morți !" Un francez nu ar îndrăzni
să acuze președintele Franței în acest mod.
E un mod brutal de a transforma o drama
într-o chestiune politică. Ne confruntăm cu
o plagă, fiecare țară acționează după cum
crede și e bine pentru națiunea ei. Desigur,
se fac greșeli dar sunt și succese...
R: Tu ai vorbit despre renunțare la legi
când e vorba de religioși. Populația
religioasă ortodoxă are o independența
politică un stat în stat dacă vrei , care nu
respectă Israelul pe care-l iubești. Despre
asta trebuie să vorbim și nu despre
numărul de morți.
AB: Sunt țări care nu au rabini extremiști,
dar și ei au mulți morți de pe urmă
epidemiei. Trebuie gândit concret, ne
aflăm într-o epidemie mondială, care
afectează lumea întreagă.
R: Trebuie să recunosc că sunt uimit. Am
ajuns să aud că A.B Yehoshua iese în
apărarea lui Bibi Netanyahu.
AB: Sunt contra poziților totalitare în care
anulăm automat pe cineva. Am multe de
zis contra lui Bibi, fără îndoială, de pildă că
problema lui juridică este dominantă. Dar
nu putem anula totul ca să luăm partea
opoziției, care nici ea nu are soluții.

ca națiune, dar acest drum s-a terminat, e
imposibil când avem acolo 400.000 de
coloniști israelieni.Nu pomenesc de vina
palestinienilor, dar nu se poate repeta la
infinit mantra a două țări pentru două
popoare angajate într-un proces de pace,
apoi să treci mai departe și să zici doar "Nu
Bibi".
R: în legătură cu perspectiva istorică, tu ai
fost reprezentantul central al ideii de
scriitor care stă în poartă și ridică
problemele de bază care frământă
națiunea. Ești cel care a pus la punct
formularea exactă a relațiilor dintre
popoarele de aici.
AB: Recunosc, și e meritul Israelului că nea ascultat, deși se împotrivea vehement.
R: Făcând bilanțul istoric, a fost un eșec.
AB: De acord, dar cumva ideea a două state
a penetrat în conștiința conducătorilor. A
dus la o schimbare pusă în practică de
partidul muncii condus de Rabin și
Shimon Peres, care discutau recunoașterea
palestinienilor, influențați de activitatea
noastră militantă.
R: Atenție, suntem în 2021, te uiți la mine
și spui: soluția pe care eu și prietenii mei
am trâmbițat-o pe câmpuri nearate, timp
de ani, a murit. Marele proiect a căzut la
apă.
AB: Da. Suntem nevoiți să gândim un alt
proiect. Trebuie o schimbare majoră a
noțiunii de identitate. Dacă vrei este legat
de povestea din nuvela "Unica Fată" .
Identitatea trebuie lărgită, este obligatoriu.
În cartea "Tunelul" am dezvăluit cum
lucrătorii arabi care participa la săpăturile
tunelului găsesc ruine istorice care
dovedesc prezența evreiască în Eretz
Israel. Sunt o parte din noi acești arabiisraelieni. Azi, în spitalele noastre
întâlnești la tot pasul că ei se află alături de
noi. Israelul dar și arabii pot fi mândri că
timp de 70 de ani au găsit o cale de
coexistență
și
nebeligeranță.
În
ciuda problemele și a războaielor, a
terorismul din fâșia Gaza.

R: S-a întâmplat că Israelul a deviat de la
stânga la dreapta, din socialism la
liberalism, și în final s-a separat în două
categorii: Pentru Bibi, sau contra lui Bibi.
Nu ți se pare că e o catastrofă?
AB: În ochi mei este o nenorocire că
această dihotomie este subiectul zilei. De
parcă dacă Bibi ar demisiona totul s-ar
rezolva. Problema stângii de azi, și eu sunt
prin definiție de stânga, rămâne
chestiunea unificării celor două națiuni,
într-una. Regret... eu am crezut în două
țări, din primul moment, ca Liuba Eliav,
am crezut în recunoașterea palestinienilor
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R: În acest context, chemarea lui Bibi
adresată israelienilor precum că "arabii
inundă urnele de vot" este legitimă?
AB: O accept, nu-mi pasă că e un truc
electoral, important e să se termine cu ura,
și segregarea. Când conferențiez în
străinătate pomenesc că George Karra, un
judecător arab, l-a judecat și condamnat pe
președintele statului Katsav, la 7 ani
închisoare și nimeni nu a protestat.

R: Să începem cu amintiri. Ce îți amintești
cel mai puternic, despre Amos Oz?
AB: După moartea Ikei, mă duceam la el ,
sâmbătă la 7 dimineața. Beam cafea
împreună, Nili (soția lui Amos) încă
dormea, și noi aveam discuții serioase , eu
nu știam că boala lui este atât de rea iar el
o ascundea destul de bine, iar discuțiile
erau grave, eu cu Ika mea , el cu problemele
de familie , era ceva adânc după atâția ani
de amiciție.. cine ar primi vizite Sâmbătă la
7 dimineața?

R: Atunci care e greșeala?
AB: Nu am greșit, am ratat să explicăm
publicului larg ideile noastre, a luat mult
timp că arabii să înțeleagă ce li se oferă pe
tavă, și când au fost gata să ne recunoască
atunci coloniștii s-au împotrivit și au blocat
tratativele. E o problema specifică evreilor,
ei sunt obișnuiți să se lipească altor
neamuri. Miezul problemei este perfect
explicat de piesa "Dibuk". Ne-am lipit de
lituanieni, de polonezi, de iemeniți,
privește globul, evrei găsim pretutindeni,
cu o teribilă ușurință. Ne lipim sau nu?
Hannah Arendt a spus: Evreul este
pretutindeni și nicăieri.

R: Ce ții minte despre Saul Bellow?
AB: Din Chicago, acolo am predat 2 luni
la"Comitetul
gândirii
sociale",
mă
invitaseră Saul Bellow și Allen Bloom. Îmi
amintesc că Saul dorea să organizeze o
petrecere pentru Bloom în cinstea lansării
cărții sale "Diluarea spiritului american",
care de abia acum ne dezvăluie cât de
corecte și adevărate erau ideeile ei. Allen
Bloom îmi spune: Ascultă, era vorba că
Saul invită lume la o petrecere , dar nu văd
unde e petrecerea. Așa că am fost nevoit să
invit și să aranjez eu o întâlnire.

R: în curând avem alegeri. Știi pe cine vei
vota?
AB: Nu.

R: E adevărat că " Întoarcerea din India"
este cea mai slabă carte a ta?
AB: Da. Iar cea mai importantă carte cred
că este "Domnul Mani". Acolo am
perfecționat o tehnică literară nouă: cartea
conține cinci discuții din care tu auzi doar
una, cititorul trebuie să ghicească
următoarea.

Despre actul scrierii
AB: Problema inspirației... acel izvor care
seacă este preocuparea esențială a oricărui
artist, creator, poet. Orice creație este un
fel de miracol… ne întrebăm de ce scriem?
Și nu avem o explicație deterministă,
finală, perfectă la întrebare. Deasemeni
când începi ceva apare neliniștea dacă poți
și încheia?

R: Mulți scriitori nu au reușit să fie în
paralel și oameni de familie. Ai scris că ești
avocatul căsniciilor în literatura ebraică.
Scriitori pot fi și buni părinți, și parteneri.
Tu ești printre aceștia. Ai o rețetă?

R: Am ajuns la ultima parte a interviului. E
o lista fixă de întrebări despre istorie și
credoul tău. Ești gata?

AB: Vreau să fiu clar, familia înainte de
toate, la noi acasă nu existau uși închise,
am scris ca și Agnon în public, nu mă
însinguram, nu căutăm un colț pierdut ca
să scriu ...și încă ceva . Se presupunea că
trăim, nu din inspirația mea literară ci din

AB: Am să răspund când pot și dacă nu, nu
răspund.
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salariul pentru munca la universitate. Ierarhia era clară, scrisul nu era un
privilegiu, și nu îmi acorda drepturi
speciale: întâi îți faci datoria față de
familie, apoi vine scrisul. Iar când am
început să scriu... cine s-ar fi gândit că se
pot câștigă bani din scris? Suntem o țară
mică , câți cititori avem aici?

Recunosc limba nu este punctul meu tare.
Menahem Peri, editorul meu, mă corecta și
mi-a schimbat scrisul în bine.
R: Ce ai vrea să scrie pe piatra ta funerară
?
AB: E problema lor, nu a mea. Cum a zis
Yeshayahu Leibovici, o frază interesantă:
nu există ceva care numim moarte ci doar
lipsa vieții. E frumos să spui, nu-i viață.
Iar copiilor le-a zis... scrieți ce vreți... eu
sunt absolvit... ABSOLVIT !

R: Ce ți se pare cel mai puțin important în
viață: putere, bani, sex?
AB: Banii, nu au mare importanță în
vederea mea. Putere, sex au altă valoare.
Banii nu au. Nu mi-am vândut scrisului
pentru bani, adică să scriu cuiva laude sau
recomandări la cerere. Am câștigat bani
din conferințe. Am conferențiat de 1000 de
ori pe tema cine este evreu, ce este
sionismul și ce este israelian. Mă pot repetă
de 1000 de ori, și incredibil, nu mă
plictisesc.

R: Mulțumesc AB pentru discuția avută.
___________
Note
R: Reporter cultural - Coby Meidan
Saul Bellow (1915 – 2005) a fost unul
dintre cei mai cunoscuți prozatori evrei
americani, laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură (în anul 1976).

R: Pe cine preferi ? Yona Wallach sau Lea
Goldberg?

Allan David Bloom (1930 - 1992) a
fost filosof, clasicist și academician
american. A studiat cu David Grene, Leo
Strauss, Richard McKeon și Alexandre
Kojève. Ulterior a predat la Universitatea
Cornell, Universitatea din Toronto,
Universitatea din Tel Aviv, Universitatea
Yale, École Normale Supérieure din Paris
și Universitatea din Chicago. Bloom a
susținut ideea educației Great Books și a
devenit faimos pentru criticile sale față de
învățământul
superior
american
contemporan, opiniile sale fiind exprimate
în cartea sa din 1987, The Closing of the
American Mind.
Caracterizat conservator în mass-media
populară, Bloom a afirmat că ceea ce
a încercat să apere este „viața
teoretică”. Saul Bellow a scris Ravelstein,
un roman bazat pe Bloom, prietenul și
colegul său de la Universitatea din Chicago.

AB: Yona Wallach. A făcut câteva salturi,
grele, importante în scrisul ei. Probabil
periculoase
R: Ai fost criticat uneori?
AB: Da. de exemplu romanul "Călătorie
spre sfârșit de mileniu" a primit 7 critici
foarte dure. Dar nu am căzut. Am citit
criticile și am mers mai departe. E un
roman bun și puternic. E vorba de bigamie
acolo, mai târziu au apărut și critici foarte
pozitive.
R: Ai o moștenire de lăsat? materiale
nepublicate?
AB : NU. Tot ce nu merita am ars, restul am
publicat. Știi, eu am probleme cu ebraica.
Scriu sau vorbesc cu greșeli. Ika spunea "
tu faci greșeli, dar pentru că spui lucruri
provocative oamenii nu sunt atenți la text.
Rar câte un bătrân din public îmi strigă:
aloo scriitor evreu cum vorbești?

Aranjare , traducere , foto: Adrian
Grauenfels, o producție SAGA
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Avoth Yeshurun

sale. Recent fiica poetului decedat, Hilit
Yeshurun scriitoare și traducătoare,
colecționează notițe, fragmente de poezii
din arhiva tatălui care acoperă peste 60 de
ani de scris, și le publică într-o frumoasă și
plăcută lecturii carte, cu numele ebraic
"Harsim" sau Ostrakon, publicată în
Februarie 2021 de Editura Sifriat
Poalim. Avoth Yeshrun este considerat în
general greu de înțeles și descifrat, uzul
limbilor străine, deformarea voită a
ebraicii, fac lectura dificilă.

Ostrakon
Interviu cu Hila Yeshurun – O carte
postumă realizată de fiica poetului
Avoth Yeshurun (1904-1992; născut
Yehiel Perlmutter), este un aclamat poet
ebraic modern. Câștigător al Premiului
Israel pentru literatură în 1992. A.Y s-a
născut de Yom Kippur în anul 1904 la
Niskhish (acum în Ucraina). Tatăl său,
Baruch, provenea dintr-o familie de
proprietari de moară. Mama sa,
Rachel era de origine rabinică. Yeshurun
a crescut vorbind idișul. Când avea cinci
ani, părinții săi s-au mutat la
Krasnystaw, în Polonia de est. A plecat la
Palestina aflată sub Mandatul Britanic în
anul 1925, împotriva voinței părinților săi
care au preferat să rămână în Polonia.
Inițial a lucrat în construcții, la secat
mlaștini și a cules fructe; mai târziu a
lucrat într-o fabrică de cărămidă și
pentru o tipografie. În 1929, s-a alăturat
la Hagana, miliția evreiască care a
devenit ulterior armata israeliană de
apărare. În 1934 s-a căsătorit cu Pesyah
Justman. Fiica lor Helit s-a născut în
1942. Familia lui Yeshurun, împreună cu
cei 2.000 de evrei din Krasnystaw, au fost
uciși în lagărul de exterminare Belzec din
Polonia de astăzi. Interviul de față este
realizat de Koby Meidan (R) cu fata
poetului Helit (H). Traducere si note:
Adrian Grauenfels – SAGA 2021

Tocmai limbajul notițelor din arhiva sa fac
textul mai prietenos, reinvită la lectură.
H: Se poate, dar mai este un argument, noi
citim acum, după ani de contact cu
scrisul tatei, e posibil ca un text de două trei linii este mai descifrabil și mai
accesibil.
R: Am cules câteva fragmente ca să le
discutăm și să le folosim de exemple. Iată
unul:
M-am născut de Yom Kipur, la ora
ultimei rugăciuni și în toate zilele care au
urmat n-am găsit ziua potrivită ca să dau
socoteală. Dacă aș sumariza acum, în
clipa asta , eu pot spune: "opera mea,
unică, este "Aliaua mea în țara Israel".

R: Avoth Yeshrun ( AY) spunea că cine nu
scrie data sub un poem publicat se sustrage
de la plata impozitelor. Poetul notează cu
pedanterie data în care a finalizat poemele
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H : Da, și eu m-am siderat când am văzut
această frază, atât de radicală.
R: Este o înfrumusețare voită? Să anuleze
întreaga lui operă poetică în schimbul
emigrării în Israel?
H : Toată opera sa este integrată în "Alia"
la un om ca el, compus din vina de a părăsi
casa, locul natal, pentru realizare unui
ideal visat, de evadare dintr-un loc rău, iar
apoi nevoia de a construi o limba a ta și
numai a ta.
R: Să povestim celor care nu știu că tatăl
tău a venit în țară, părăsind familia
la Krasnystaw, și a făcut alia ca Perlmutter
. Aici își schimbă numele în Avoth
Yeshurun și s-a simțit mereu urmărit de
regretul că și-a lăsat părinții în urmă, nu
le-a răspuns la scrisori , iar ei în final și-au
găsit moartea în Holocaust.
H: A răspuns, dar în mod întâmplător.
R: Vina aceasta, abandonul părinților,
abandonul limbii vorbite acasă, l-a urmărit
toată viața, și despre acest episod el spune:
Este evenimentul cel mai important din
viața mea ?...
H: Corect, avem un paradox care
îl carcaterizează. E paradox căci nu
poți toată viața să te caini că ți-ai parăsit
familia și apoi să declari că fapta
importantă a vieții tale este emigrarea. El
traduce plecarea ca un act poetic, și poezia
lui e un fel de plecare, e percepută ca
acțiune ...
R: Au trecut ..câți ani de la moarte 30?
H: Aproape 30. Am fost rugată să
fac ordine în arhivă, să clasific materialele, ciornele unor poezii care începeau
undeva , și se terminau aiurea pe alte
pagini... În timp ce aranjam arhiva, am
descoperit mult material de care nu aveam
știre , și care merită... el se află în acest
volum.

R: Și ai găsit?
H: Nu, nu am găsit.
R: trebuie să adăugăm că în timpul editării
cărții (ești redactor la o revistă importantă
printre cele de la noi care se ocupă de
poezie, numit "Încăperi". și de asemenea ai
tradus în ebraică pe Proust) apare
interesant că în Ostracon mergi de la
notițele recente înapoi spre cele mai vechi,
exact cum se întâmplă într-o săpătură
arheologică... e adevărat?
H; da, așa am simțit, nu de la început, e o
hotărâre luată mai târziu, să inversez axa
timpului în carte, determinată de două
fraze spuse de tata cu o luna înainte de
deces, cu care se deschide lectura.
R: E adevărat că multe notițe le-a făcut pe
cutii de țigări folosite?
H: Da, e adevărat, explic... pentru el
estetica hartiei, a cartonului, a creionului...
deci toate obiectele materiale folosite erau
pentru dânsul o parte a poeziei. Poetică lui
nu era eterică, era materială, cuvântul e
materie și nu ceva abstract.
R: Deci e interzis să ștergi cuvinte, el nu
elimina cuvinte ci le înconjoară cu un cerc
izolandu-le parcă ar zice afară cu voi...
Am mai găsit poezii minunate în carte,
dedicate nepotului său, fiul tău Aviam.
La pagină 65, citez, scrie atât de frumos:
Primăvara (poem de ziua nepotului care
împlinește 7 ani, care folosește limbajul
obișnuit, doar că este dedicată unui copil)
H: Corect
R:

R: E chiar o experiență să pătrunzi în
arhiva secretă a cuiva... dacă găseai o iubita
ascunsă a tatei?
H: Măcar să fi fost vorba de o iubită, mi-era
teamă să nu descopăr un frate sau o sora
despre care nu am habar. Undeva în
Brazilia...

Primăvară, primăvară lipită
Aviam... Aviam, în primăvară dorită
are doar șapte ani
natura se naște în luna Nisan
Nisan, din rădăcină
minune de lună
dintr-o rădăcina nouă
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lumea s-a născut la șase
Aviam a fost făcut la șapte
De la bunicul cald
și bunica deșteaptă...
R: pentru finalul acesta merită bunicul o
sărutare! Din păcate unii cunosc povestea
tragică a fiului tău Aviam, care a pierit în
Africa, pentru ei această poezie are și mai
multă forță și adâncime...
H: Am mai găsit o frază care apare în luna
nașterii lui Aviam, ea sună aș : Moartea e o
plantă prezentă..
R: Am citit "cântecul crocodililor", un
poem impresionant în care din burta
crocodilului se aud cântecele celor înghițiți
de fiară, aș zice că e vorba de simțuri de
vrăjitor sau profetice cum se credea despre
Altman. Am impresia că aceste notițe sunt
lăsate în mod expres, el știe că vor fi
colectate și ghicește că de fata lui, Hila.
H: Wow, de ce spui asta?
R: Datorită legăturii speciale dintre voi. Ea
se simte în poeziile timpurii. Faptul că ai
născut exact de ziua Holocaustului... toate
astea te-au nominat la jobul care l-ai
asumat.
H: Într-o zi l-am găsit pregătind plicuri cu
hârtii, întreb ce-i cu astea? Și el a spus "Nu
vreau să te ocupi de ele , după moartea
mea, le pun pe foc mâine".
R: Deci ai încălcat dorința lui.
H: Era doar o încercare, cine e sincer
distrugea "moștenirea", el nu ștergea un
singur cuvânt , cum să ardă tot vraful ?
R: Harasim, o carte minunat, deschisă
cititorilor, recomand. Mulțumim Hila
Yeshurun !

desene - Arie Lamdan
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Nicolo Machiavelli – Il Principe
sau arta de a atinge scopul prin
orice mijloace.

Vitellozzo Vitelli (1458 - 1502) a fost un
lider, politician italian, precum și un bogat
cavaler italian. Aparținând familiei Vitelli,
el era fiul lui Niccolò, cumnatul lui
Oliverotto da Fermo, ginerele lui Paolo
Orsini. A fost conte de Montone, posesorul
comunelor Città di Castello, Monterchi și
Anghiari. O figură plasată într-o perioadă
istorică deosebit de complexă, a fost
printre cei mai cunoscuți și mai talentați
luptători ai timpului său, servind ca
exemplu pentru mercenarii care l-au
urmat, care nu au ezitat să-l susțină în
Conspirația Magione, el s-a organizat
împotriva ducelui Valentino în 1502. În
două rânduri Machiavelli se întâlneşte cu
Borgia, acesta din urmă îşi omoară ofiţerii,
prilej pentru Machiavelli să scrie textul
"Descrierea modului în care a procedat
ducele Valentino în uciderea lui Vitellozzo
Vitelli, Oliverotto din Fermo, a domniei
sale Jupân Paolo şi a ducelui de Gravina
Orsini".
Această acţiune este admirată de
Machiavelli care vede în Borgia modelul
prinţului perfect care va reunifica stateleoraşe ale Italiei. Sub şefia magistraturii lui
Piero Soderini, Machiavelli realizează
înfiinţarea
unei
miliţii
statale din
convingerea că trupele native vor apăra
mai bine ţara decât mercenarii. În 1508
Machiavelli are ocazia să verifice noua sa
miliţie. Florenţa decide să cucerească Pisa.
În fruntea trupelor sale, Machiavelli
înfrânge oraşul Pisa. Ca pedeapsă, papa
Julius II atacă Florenţa, Solderini este
demis din funcţie iar familia Medici preia
cârmele oraşului.

Machiavelli a fost omul potrivit la timpul
potrivit. Când Florenţa a fost declarată
republică, în
anul 1498, Niccolo
Machiavelli este numit funcţionar şi
curând înaintat la titlul de şef al cancelariei
care era un birou public însărcinat cu
problemele politice ale noului stat - cetate.
Ulterior
este
numit
secretar
al
magistraturii, corpul responsabil cu
afacerile externe şi apărarea. Aşa se face că
în 1500 Machiavelli pleacă spre curtea
Franţei să aranjeze chestiuni politice. În
Franţa Machiavelli descoperă avantajele
unei conduceri centralizate aflată la cârma
unui regat unit. Întors la Florenţa,
Machiavelli găseşte republica în pericol,
Cesare Borgia încercând să stabilească un
principat rival la sudul Florenţei.

Soderini s-a născut la Florența fiul lui
Tommaso di Lorenzo Soderini, membru al
unei vechi familii care devenise renumită
în medicină, și a doua soție a sa Dianora
Tornabuoni, tot dintr-o prestigioasă
familie florentină. Fratele lui Soderini a
fost omul de stat și susținătorul lui
Savonarola, Paolo Antonio Soderini. Al
treilea frate al lor a fost cardinalul
Francesco Soderini, episcop de Volterra. În
1481 a fost Prior al orașului, iar mai târziu

Vitelozzo
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a devenit favoritul lui Piero di Lorenzo de
'Medici, primind de la el, în 1493, onoarea
de a fi ambasador în Regatul Franței.

franceză în politica italiană. Dar în 1512,
medicii s-au întors la Florența cu ajutorul
unei armate spaniole, l-au demis pe
Soderini și l-au trimis în exil.
În Anul 1513 este descoperită o
conspiraţie
contra
Medicilor,
iar
Machiavelli este acuzat de complicitate.
Jignit, Machiavelli părăseşte Florenţa ca să
se mute într-o casă moştenită de la tatăl
său. În acest timp scrie faimoasa sa carte
"Principele" şi "Discursuri despre Titus
Liviu". În Principele, Machiavelli trasează
metodele de a înfiinţa şi stăpâni un
principat spre beneficiul poporului.
Machiavelli care dorea o împăcare cu
familia Medici, oferă cartea cu dedicaţie lui
Lorenzo de Medici zis şi Magnificul. Dar
ducele nu-l simpatiza pe Machiavelli, aşa
că jobul nu îi este restituit.
După moartea magnificului Lorenzo
cardinalul Giulio Medici îl numeşte istoric
oficial al oraşului. Machiavelli produce în
numai 5 ani 8 volume de "Istorie
Fiorentina". Mai participă la războiul dus
de papalitate contra Sfântului Imperiu
Roman ca să moară în 1527.

Solderini
El a fost ales de florentini
gonfalonier pe viață în 1502 , în speranța
că el va oferi o mai mare stabilitate
instituțiilor republicane, care fuseseră
restabilite după expulzarea lui Piero
de
'Medici
și
executarea
lui
Savonarola. Conducerea lui Soderini s-a
dovedit moderată și înțeleaptă, deși nu
poseda calitățile unui mare om de stat. El a
introdus un sistem de miliție națională în
locul mercenarilor străini. În timpul
guvernului său, lungul război cu Pisa a fost
încheiat odată cu capturarea acelui oraș de
către florentini în 1509. Niccolò
Machiavelli, a servit sub el ca al doilea
cancelar și ca ambasador la Cesare Borgia,
Roma și Franța. Deși Machiavelli a avut
inițial mult respect pentru Soderini,
atitudinea sa a fost schimbată de
evenimentele care au dus la căderea lui
Soderini. Recunoscător Franței, care îl
ajutase, Soderini a luat întotdeauna partea

Lorenzo Magnificul
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Prinţul - Il Principe
Prinţul este o operă unică, ea pune
bazele ştiinţei şi filosofiei politice.
Renaşterea a fost şocată de conceptul
propus de autor: de a cuceri şi stăpâni
ignorând morala şi etica. Machiavelli
formulează acest deziderat în fraza:
"Deoarece un bărbat doreşte să se arate
bun în toate, este necesar să distrugă pe
mulţi alţii care nu sunt buni. Datoria unui
prinţ, care doreşte să se menţină, este de a
fi capabil să fie neiertător şi să folosească
sau nu acesta capabilitate, în funcţie de
necesităţi. Machiavelli subliniază drumul
prin care Prinţul trebuie să obţină puterea.
El se foloseşte de exemple, de observaţii şi
studii ale istoriei. Scrierea sa a marcat
puternic Renaşterea prin frazele în limba
Latină şi citatele abundente luate din surse
clasice. Machiavelli enumeră tipurile de
state: republici, vechi sau de tip nou. Apoi
el trasează reguli de conducere şi
problematica legată de sistemele descrise,
în parte. Autorul cheamă la acumulare de
teritorii din intuiţia că un stat puternic are
nevoie de un anume spaţiu vital: "Dorinţa
de a poseda, este ceva natural şi comun,
când omul o realizează va fi lăudat, sau nu
va fi blamat, dar dacă nu este capabil deşi
încearcă, aceasta este o eroare şi o blamare.
" Machiavelli descrie 4 forme de cucerire:
prin arme şi virtute, bogăţie, armele altora,
nedreptate, preferând prima variantă în
care omul virtuos este de o mare bărbăţie
şi putere fizică. Despre achiziţia financiară
Machiavelli este mai circumspect: "Prinţul
care foloseşte moştenirea şi banii în a
procura o ţară să ştie că sunt două forţe
instabile şi îi va fi greu să conducă şi să se
menţină. Machiavelli se ridică ferm contra
mercenariatului practicat în acel timp:
"Dacă cineva îşi bazează controlul statului
său pe mercenari, nu va fi niciodată sigur:
ei
sunt
ambiţioşi,
nedisciplinaţi,
necredincioşi, galanţi cu prietenii, ei
amână să te apere aşa cum amână atacul,
în timp de pace eşti ruinat de ei, în război
de duşmani."

Cesare Borgia
Machiavelli discută calităţile prinţului,
necesare menţinerii puterii, trecând în
revistă artele militare, reputaţia, curajul,
spiritul liberal, duritatea conducătorului:
"Un Prinţ să nu aibe alte obiective, nici
gânduri, nici activităţi artistice altele decât
arta militară, ordinea şi disciplină, ele sunt
singurele care îi vor permite să conducă. Se
ştie de unii care au îmbrăţişat arte mai
delicate decât a războiului, aceştia şi-au
pierdut regatul." Despre cheltuiala banilor
Machiavelli
prescrie
economie
şi
cumpătare .. "trebuie să-ţi foloseşti banii la
apărarea ţării, dar în final vei rămâne fără
bani. Ca să rămâi generos aceasta cere
impunere de taxe grele lucru care se opune
generozităţii". Dar prinţul trebuie să fie
iubit şi de aici nevoia de balans între
dragoste şi frica de prinţ. Explică
Machiavelli: "Prinţul să nu aibe milă de
cineva, dacă scopul este să aibe supuşi uniţi
şi de încredere, prea multă libertate va
duce la haos şi dezordine care vor
împrăştia ucideri şi jafuri, care vor afecta
întreaga populaţie, pe când execuţia unui
infam priveşte o persoană singulară." În
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legătură cu clasele republicii Machiavelli le
împarte în 3 categorii: ţărani, aristocraţi,
soldaţi. El decide că e preferabil să asculţi
poporul care îţi va oferi protecţie în timp de
război iar ei te vor ţine la putere dacă faci
ce doresc şi vor. Mai departe continuă să
analizeze
nevoia
de
fortificaţii:
"Fortificarea cetăţii nu e salutară, dacă eşti
urât de popor, el va fraterniza cu duşmanul
şi te va pierde.." Reputaţia prinţului
ocupă un capitol întreg în carte. "Mai
presus de toate prinţul trebuie să acţioneze
în aşa fel încât să capete faima unui mare
om, raţional în fiecare acţiune. Mai ales să
fie un adevărat prieten unui prieten şi un
reputat duşman pentru duşmani." În final
autorul recomandă Prinţului să stea
departe de flecăreli şi intrigi, "nu vei ştii
cine spune adevărul şi cine nu... E bine să
asculţi de puţini, de cei de încredere".
Cartea se închide cu o chemare la
unificarea Italiei sub familia Medici, lucru
care nu s-a materializat decât după 354 de
ani, atunci când Garibaldi a unificat Italia.
Deşi scrisă acum 500 de ani cartea
Principele rămâne actuală şi relevantă
culturii europene. Oamenii nu s-au
schimbat cu mult, şi nici guvernele.
Adrian Grauenfels
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CENTENAR STANISLAW LEM

dificilă datorită neologismelor elaborate
ale lui Lem și a jocurilor de
cuvinte. Parlamentul polonez a declarat
anul 2021 - Centenarul Stanisław Lem.
Despre Jurnalele Stelare
Am scris "Jurnalele Stelare", carte care
conține povești, în decursul a 48 de ani. La
început au fost destul de improbabile
datorită caracterului lor pur grotesc și plin
de umor. Cu timpul, acest grotesc a început
să fie însoțit de concepte cognitive legate
de teologie și răspunsuri la întrebarea: ce
ar face ființele umane dacă nu ar exista
limite ale compoziției genetice? Această
idee a fost asistată de o serie de scheme din
cele mai bizare. După cum au subliniat
criticii literari, am trecut de la „invențiile
pure ale lui Münchausen” la concepte mai
serioase legate de Gulliverul lui Swift și
Voltaire deși încă într-o formă grotescă.
Acest volum discută, de asemenea, multe
alte subiecte,
deoarece am
avut
întotdeauna tendința de a scrie ficțiune
care a fost o„teorie generală a totului”.
Asemănarea lui Ijon Tichy, eroul
Jurnalelor
Stelare,
cu
baronul
Münchausen sau cu Gulliver nu este un act
conștient al autorului - nu existau premise
teoretice sau presupuneri. Nu căutam nicio
formă de prototip, model sau paradigmă la fel cum râul nu anticipează albia sa.
Lucrările mele s-au „scris singure” - m-am
transformat într-o formă de „mediu de
lucru rațional” și nu am anticipat niciodată
planuri legate de poveștile mele.
S. LEM

Stanisław Herman Lem (1921 2006) a fost un scriitor polonez (evreu) de
science fiction și eseuri pe diferite subiecte,
inclusiv filosofie, futurologie și critică
literară. Multe dintre poveștile sale de
ficțiune științifică au un caracter satiric și
plin de umor. Cărțile lui Lem au fost
traduse în peste 40 de limbi și s-au vândut
peste 45 de milioane de exemplare. La
nivel mondial, este cel mai bine cunoscut
pentru romanului Solaris din 1961, care a
fost ecranizat în lungmetraje de trei ori. În
1976 criticul Theodore Sturgeon a scris că
Lem este cel mai citit scriitor de science
fiction din lume.
Lucrările științificofantastice ale lui Lem explorează teme
filozofice prin speculații cu privire la
tehnologie,
natura
inteligenței,
imposibilitatea comunicării și înțelegerii
inteligenței extraterestre, disperarea cu
privire la limitările umane și locul
umanității în Univers. Eseurile și cărțile
sale filosofice acoperă aceste și multe alte
subiecte. Traducerea operelor sale este

Cu toate acestea, scrierea sa a depășit
cu mult granițele genului. În plus, față de
multe romane și povești, a compus un
imens tratat filosofic despre relația
ființelor umane și a mașinilor, o mulțime
de critici literare argumentate, un volum
de recenzii ale cărților inexistente, o teorie
stohastică a ficțiunii narative, un roman
detectiv experimental, eseuri speculative
care se ocupă de inteligența artificială,
cibernetică,
cosmologie,
inginerie
genetică, teoria jocurilor, sociologie și
evoluție, piese radio și scenarii. O astfel de
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uimitoare curiozitate plurală pentru o
gamă atât de vastă de materiale, toate
explorate cu luciditate și farmec, oferă
scrierii sale un loc unic pe o diagramă Venn
în care științele naturale, filosofia și
literatura se contopesc una în alta, cu
intensitate reciprocă, șarm și farmec.
(The New Yorker)

regulatorul de viteză a fost eliminat de acel
meteorit.
Este adevărat că nu au existat corpuri
cerești pe traseu, dar acest zbor
necontrolat putea continua la nesfârșit.
O vreme mi-am stăpânit furia, dar am
descoperit, atunci când am început să spăl
vasele, că pila atomică acum supraîncălzită
îmi stricase cea mai bună bucată de filet (îl
păstram pentru duminică în congelator).
Mi-am pierdut momentan capul de obicei
calm, am izbucnit într-un recital al celor
mai urâte înjurături și am spart câteva
farfurii. Acest lucru mi-a dat o anumită
satisfacție, dar nu a fost practic. În plus,
filetul pe care l-am aruncat peste bord, în
loc să dispară în gol, nu părea că vrea să
părăsească racheta și se învârtea în jurul
ei, un al doilea satelit artificial, care
producea o scurtă eclipsă de soare la
fiecare unsprezece minute și patru
secunde. Pentru a-mi calmă nervii am
calculat
până
seară
componentele
traiectoriei sale, precum și perturbarea
orbitală cauzată de prezența cheii pierdute.
Mi-am dat seama că, în următorii șase
milioane de ani, bucata de carne, rotinduse în jurul navei pe o traiectorie circulară,
va ajunge cheia, apoi o va urma un timp din
spate și o va depăși din nou. În cele din
urmă, epuizat de aceste calcule, m-am dus
la culcare. La miezul nopții am avut
senzația că cineva mă scutură de umăr. Am
deschis ochii și am văzut un bărbat stând
deasupra patului; fața lui era ciudat de
familiară, deși nu aveam nici cea mai vagă
idee cine ar putea fi tipul.
"Ridică-te", a spus el, "și ia cleștele,
ieșim să înșurubăm șuruburile cârmei ..."
„În primul rând, modul tău de a te adresa
este nepoliticos și nici măcar nu am fost
prezentați”, i-am răspuns, „și în al doilea
rând, știu cu siguranță că nu ești acolo.
Sunt singur pe această navă, de doi ani,
sunt în drum spre pe Pământ din
constelația Berbecului. Prin urmare, ești
un vis și nimic mai mult. "

Al 7- lea voiaj
A fost într-o zi de luni, 2 aprilie - făceam
o croazieră în vecinătatea stelei Betelgeuse
- când un meteor nu mai mare decât un bob
de linte a străpuns corpul navei, a
spulberat regulatorul de viteză și o parte a
cârmei, drept care racheta mea a pierdut
toată manevrabilitatea. Mi-am îmbrăcat
costumul spațial, am ieșit afară și am
încercat să fixez mecanismul, dar am
constatat că nu pot atașa cârma de rezervă
- pe care am avut previziunea să o aduc fără ajutorul altui bărbat. Constructorii
proiectaseră nava în așa fel, încât a fost
nevoie de încă o persoană pentru a ține
capul șurubului în loc cu o cheie, și altă
persoană pentru a strânge piulița. La
început nu mi-am dat seama de acest lucru
și am petrecut câteva ore încercând să
prind cheia cu picioarele în timp ce
foloseam ambele mâini pentru a înșuruba
piulița de la celălalt capăt. Dar nu
ajungeam nicăieri și pierdusem deja ora
prânzului. Apoi, în sfârșit, exact când
aproape am reușit, cheia a scăpat de sub
picioarele mele și a zburat în vidul spațial.
Deci, nu numai că nu am realizat nimic, dar
am pierdut și un instrument valoros.
Am privit neajutorat cum se îndepărta,
devenind din ce în ce mai mică pe cerul
înstelat. După un timp, cheia s-a întors
într-o elipsă alungită, dar, deși devenise
acum un satelit al rachetei, nu s-a apropiat
niciodată suficient ca să o pot recupera. Mam întors înăuntru și, așezându-mă la o
cină modestă, m-am gândit la modul cel
mai bun de a mă sustrage din această
situație stupidă. Între timp, nava a zburat
mai departe, drept înainte, viteza să
crescând constant, din moment ce și

Cu toate acestea, el a continuat să mă
scuture, repetând că ar trebui să merg cu el
imediat și să iau sculele.
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„Ce idioție”, am spus, tot mai supărat,
deoarece acest dispută în vis ar putea
foarte bine să mă trezească și știam din
experiență dificultatea pe care o voi avea să
readorm.
"Ascultă, nu mă duc nicăieri, nu are rost.
Un șurub strâns într-un vis nu va schimba
lucrurile așa cum sunt ele în lumina zilei.
Acum, încetează să mă deranjezi
și evaporă-te sau dispari într-un alt mod,
altfel s-ar putea să mă trezesc ".
- Dar ești treaz, pe cuvânt de onoare! strigă
apariția încăpățânată.
"Nu mă recunoști? Uite aici!"
Și spunând asta, a arătat spre obrazul
stâng cei doi negi, mari ca niște căpșuni.
Instinctiv mi-am pipăit propria mea față,
pentru că da, am avut două negi, exact la
fel, și chiar în acel loc.

navei, căutând manualele pentru a ieși din
această situație dificilă. Dar nu am găsit
nimic. Așa că mi-am întins harta stelară pe
masă și în lumina Betelgeusei din
apropiere, ascunsă din când în când de
halca de carne orbitantă, am examinat
zona în care mă aflam pentru eventualul
sediu al unei civilizații cosmice care ar
putea să-mi vină în ajutor. Dar, din
păcate,în jur era o sălbăticie stelară
completă, evitată de toate navele că o
regiune neobișnuit de periculoasă,
deoarece în ea zăceau vortexuri
gravitaționale, formidabile pe cât de
misterioase, în total o sută patruzeci și
șapte, a căror existență a fost explicată de
șase teorii astrofizice, fiecare teorie
spunând ceva diferit.
Almanahul cosmonauților ne avertiza,
având în vedere efectele relativiste
incalculabile pe care le poate produce
trecerea printr-un vortex - în special atunci
când călătorim la viteze mari. Cu toate
acestea, eram neputincios. Potrivit
calculelor mele, aș fi luat contact cu primul
vârtej pe la unsprezece și, prin urmare, am
pregătit în grabă masă de prânz, nevrând
să fac față pericolului pe stomacul gol. Abia
terminasem de uscat ultima farfurioară
când racheta a început să salte în toate
direcțiile, până când obiectele care nu erau
legate în mod adecvat au zburat de la un
perete la altul că grindina. Cu greu m-am
târât spre fotoliu și, după ce m-am lovit de
el, în timp ce nava se arunca cu o violență
din ce în ce mai mare, am observat un soi
de ceață palidă, mov, care se forma pe
partea opusă a cabinei și în mijloc, între
chiuvetă și aragaz, o formă de ceață umană,
care avea un șorț și turna aluat de omletă
într-o tigaie. Forma m-a privit cu interes,
dar fără surpriză, apoi a sclipit și a
dispărut. Mi-am frecat ochii.
Eram evident singur, așa că am
atribuit viziunea unei aberații de moment.

Brusc mi-am dat seama de ce fantoma
îmi amintea de cineva pe care
îl cunoșteam: era imaginea mea
împroșcând salivă.
- Lasă-mă în pace, de dragul cerului! Am
strigat, închizând
ochii, nerăbdător să rămân adormit.
"Dacă tu ești eu, atunci e bine,
nu trebuie să participăm la vreo
ceremonie, dar dovedește că nu exiști!"
După care m-am întors de cealaltă parte și
mi-am tras capacele peste cap. Îl puteam
auzi spunând ceva despre prostii; apoi, în
cele din urmă, când nu am răspuns, a
strigat:
"O să regreți asta, deșteptule! Și vei afla,
prea târziu, că nu a fost un vis!"
Dar nu m-am mișcat. Dimineața am
deschis ochii și mi-am amintit imediat acel
curios episod nocturn. Așezându-mă în
pat, m-am gândit ce trucuri ciudate îți
poate juca mintea: căci aici, fără o altă
creatură la bord și confruntat cu o urgență
de cel mai presant tip, m-am împărțit în
două, că să spunem așa acelei fantezii din
vis, pentru a răspunde nevoilor situației.
După micul dejun, descoperind că
racheta mea a dobândit o porție
suplimentară de accelerație în timpul
nopții, m-am dus să răsfoiesc biblioteca

În timp ce am continuat să zac în - sau
mai bine zis să sar împreună cu - fotoliul,
m-a lovit brusc, ca o revelație orbitoare, că
nu era vorba de o halucinație. Un volum
gros din Teoria generală a relativității a
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venit învârtindu-se pe lângă scaunul meu
și l-am apucat, în sfârșit, prinzându-l la a
patra trecere. Întoarcerea paginilor acelui
volum greu nu a fost simplă în aceste
circumstanțe - forțe teribile au aruncat
rachetă încoace și încolo, timpul se derula
ca un mediu beat - dar în cele din urmă am
găsit capitolul potrivit. A vorbit despre
manifestarea „buclei de timp”, adică
îndoirea direcției fluxului de timp în
prezența câmpurilor gravitaționale de
mare intensitate, fenomen care ar putea
duce ocazional la inversarea completă a
timpului și „duplicarea prezentului”.
Vortexul pe care tocmai intrasem nu era
unul dintre cele mai puternice. Știam că,
dacă aș putea întoarce vârful navei, chiar
dacă foarte puțin, către Polul Galactic,
acesta ar intersecta așa-numitul Vortex
Gravitațional Pinckenbach, în care se
petrece de mai multe ori duplicarea, sau
chiar triplarea prezentului.
Adevărat, comenzile erau blocate, dar am
coborât în sala mașinilor și m-am jucat atât
de mult cu instrumentele, încât am reușit
să produc o ușoară deviere a rachetei către
Polul Galactic. Acest lucru a durat câteva
ore. Rezultatele au depășit așteptările
mele. Nava a căzut în centrul vârtejului pe
la miezul nopții, grinzile sale au tremurat și
au gemut până când am început să mă tem
pentru siguranța ei; dar a ieșit din acest
calvar întreagă și a fost din nou înfășcată
de brațele neînsuflețite ale tăcerii cosmice,
după care am părăsit sala de mașini, doar
că să mă văd dormind zdravăn în pat. Miam dat seama imediat că eram eu în ziua
precedentă, adică de luni seara. Fără să
reflectez la latura filosofică a acestui
eveniment destul de singular, am alergat și
am scuturat pasagerul de umăr, strigândui să se ridice, deoarece nu aveam idee cât va
dura existența lui de luni în cea a mea, de
marți, așa că a fost imperativ, să ieșim
afară și să fixăm cârma aia cât mai repede
posibil, împreună.

pierzându-mi răbdarea, și chiar am
încercat să-i mișc trupul din pat. Nu s-a
sinchisit, repetând cu încăpățânare că totul
este un vis; așa că am început să blestem,
dar el a subliniat logic că șuruburile strânse
în vis nu ar ține cârmele în lumina zilei. Miam dat cuvântul de onoare că s-a înșelat,
am pledat și am jurat pe rând, fără rezultat
- nici negii mei nu l-au convins. Mi-a
întors spatele și a început să sforăie.
M-am așezat în fotoliu pentru a-mi
aduna gândurile și a face bilanțul situației.
Am trăit-o de două ori acum, mai întâi ca
adormit, luni, și apoi ca cel care încerca săl trezească, fără succes, marți. Luni, eu nu
crezusem în realitatea duplicării, în timp ce
marți, eu știam deja că este un fapt. Aici era
o buclă de timp perfect ordinară. Ce ar
trebui atunci să fac pentru a repara cârma?
Deci luni am dormit - mi-am amintit că, în
acea noapte, dormisem până dimineață
netulburat - am văzut zadarnicia oricăror
eforturi suplimentare de a-l trezi. Harta a
indicat o serie de alte vârtejuri
gravitaționale mari, așadar, aș putea conta
pe duplicarea prezentului în următoarele
zile. Am decis să-mi scriu o scrisoare și să
o fixez pe pernă, permițându-mi luni, când
ala se va trezi, să vadă singur că visul nu
fusese nici un vis.
Dar, imediat ce m-am așezat la masă cu
pix și hârtie, ceva a început să cloncane în
motoare, așa că m-am grăbit acolo și am
turnat apă pe pila atomică supraîncălzită
până în zori, în timp ce luni eu dormeam
liniștit, lingându-mi din când în când
buzele, fara sa dau semne de trezire.
Flămând și cu ochii înfricoșători, pentru că
nu dormisem nico clipa, m-am apucat să
pregătesc micul dejun și pe cand ștergeam
vasele racheta a căzut în următorul vortex
gravitațional. Mi-am văzut sinele de luni
privindu-mă uimit, legat de fotoliu, în timp
ce marți prăjeam o omletă. Apoi, o mișcare
bruscă m-a dezechilibrat, totul s-a
întunecat și am căzut. Am ajuns pe podea
printre cioburi de porțelan spart; lângă fața
mea erau pantofii unui bărbat care stătea
deasupra mea.

Însă persoana a deschis doar un ochi și
mi-a spus că nu numai că sunt nepoliticos,
dar nu exist, fiind un rod al visului său și
nimic mai mult. L-am zgâlțâit în zadar,
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ar fi ieri al tău și acum nu ar mai fi
nimic de remediat.
Și în consecință ... "
- Și în consecință ești încăpățânat ca un
catâr! mârâi el. "Vei regreta acest lucru! Și
singura mea consolare este că și tu vei fi
înfuriat de propria ta înfrângere, așa cum
sunt și eu acum - când vei ajunge tu in ziua
de miercuri !!"

- Ridică-te, spuse el ridicându-mă. "Ești în
regulă?"
„Cred că da”, i-am răspuns, ținând mâinile
pe podea, căci capul meu încă se învârtea.
- Din ce zi a săptămânii ești?
- Miercuri, spuse el. "Hai, hai să reparăm
cârma aceea cât timp avem ocazia!"
- Dar unde este cel de luni? Am întrebat.
- E plecat. Ceea ce înseamnă, presupun, că
tu ești el."
"De ce zici asta?"
"Ei bine, eu cel de luni am devenit luni
noaptea, marți dimineață, adică eu cel de
marți și așa mai departe."
- Nu înțeleg.
"Nu contează - o sa te prinzi la un moment
dat . Dar să ne grăbim, pierdem timpul!"
- Doar un minut, am răspuns, rămânând
pe podea. "Astăzi este marți. Acum, dacă
sunteți Eu-miercuri, și dacă până miercuri
cârma încă nu a fost reparată, atunci
rezultă că ceva ne împiedica să o
reparăm, deoarece altfel zis, miercuri, nu
ați face treaba azi, marți, cerandu-mi să vă
ajut să remediați problema.
Nu ar fi cel mai bine atunci să nu riscăm
să ieșim afară? "

„Ah, așteaptă”, am strigat, „vrei să spui că
miercuri, eu, fiind tu, voi încerca să mă
conving marți, la fel cum faci aici, cu
excepția faptului că totul va fi inversat, cu
alte cuvinte vei fi eu și eu tu? Dar
bineînțeles! Asta este exact ce face o buclă
de timp!
Stai, vin, da, totul are sens acum ... "
Dar, înainte de a mă putea ridica de pe
podea, am căzut într-un nou vârtej și
accelerația teribilă ne-a aplatizat pe
tavan. Vibrația îngrozitoare nu a încetat o
secundă în toată noaptea aceea de marți
până miercuri. Apoi, când lucrurile s-au
mai liniștit puțin, volumul "Teoriei
generale a relativității" a zburat prin cabină
și m-a lovit pe frunte cu atâta forță, încât
mi-am pierdut cunoștința. Când am
deschis ochii am văzut vasele sparte și un
bărbat întins printre ele. Am sărit imediat
în picioare și l-am ridicat, strigând:
"Ridică-te! Te simți bine?"

"Prostii!" a exclamat el. „Uite, eu sunt
eu Miercuri și tu ești eu Marți, iar în ceea
ce privește racheta, ei bine, presupun că
existența ei este peticită, ceea ce înseamnă
că în unele locuri este marți, în alte locuri
miercuri, și ici și colo poate că există chiar
un pic de joi. Timpul a devenit pur și
simplu amestecat de trecerea prin aceste
vârtejuri, dar de ce ar trebui să ne
îngrijoreze, când împreună suntem doi și,
prin urmare, avem șansa să fixăm
cârma?! "
"Nu, tu greșești!" am spus. „Dacă miercuri,
unde te afli deja, după ce ai trăit toată ziua
de marți, astfel încât marți să fie în spate
tău, si dacă miercuri - repet - cârma nu este
reparată, atunci se poate concluziona doar
că nu a fost reparată marți, deoarece acum
este marți și dacă ar fi să mergem să
reparăm cârma imediat, acel moment

- Cred că da, a răspuns el, clipind.
- Din ce zi a săptămânii ești?
„Miercuri”, i-am spus, „haide, hai să
reparăm cârma aceea cât timp avem
ocazia”.
- Dar eu sunt cel de luni? a întrebat el,
ridicându-se. Avea un ochi negru.
„S-a dus luni”, am spus, „ceea ce înseamnă
că tu ești el”.
"De ce zici asta?"
"Ei bine, eu luni, luni am devenit, marți
dimineață, adică eu Marți și așa mai
departe."
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- Nu înțeleg.
"Nu contează - vei înțelege. Dar sa ne
grăbim, pierdem timpul!"
Spunând asta, căutăm instrumentele în
jur.
- Doar un minut, a mormăit el, fără să se
miște nici un centimetru. "Astăzi este
marți. Acum, dacă tu ești eu Miercuri, și
dacă până miercuri cârma încă nu a fost
reparată, rezultă că ceva ne va împiedica
să o reparăm, întrucât altfel, miercuri, nu
mi-ai mai cere acum, marți, să te ajut să
reparăm problema. Nu ar fi cel mai bine
atunci să nu riscăm să ieșim afară? "
"Prostii!!" Am urlat, pierzându-mi
cumpătul.
"Uite, eu sunt eu Miercuri, tu ești euMarți ..."

preocup de această anomalie. După câteva
ore de agitație în sala de mașini, mâinile
mele erau murdare, așa că m-am dus să ma
spăl, văzând că mai era destul timp înainte
să intru în vortex. Baia era încuiată. Din
interior se auzeau sunetele cuiva care
gâlgâia.
"Cine e acolo?!" Am strigat, uimit.
- Eu, răspunse o voce.
"Care eu ești?", am întrebat
- Ijon Tichy.
- Din ce zi?
"Vineri. Ce vrei?"
„Am vrut să mă spăl pe mâini ...” am spus
mecanic, gândindu-mă între timp cu cea
mai mare intensitate: era miercuri seară și
el a venit de vineri, prin urmare, vortexul
gravitațional în care urma să cadă nava ar
curba timpul de vineri până miercuri, dar
în ceea ce privește ce va avea loc atunci în
vortex, nu aș putea în niciun caz să-mi
imaginez. Deosebit de interesantă era
întrebarea unde ar putea fi joi. Între timp,
vinerea, încă nu mă lăsa să intru în baie,
folosind un dulce timp, deși am lovit
insistent în ușă.

Așa că ne-am certat, în roluri opuse, în
timpul cărora el m-a condus de fapt într-o
furie pozitivă, pentru că a refuzat insistent
să mă ajute să fixez cârma și nu i-a picat
bine să-l numesc cap de porc și catâr
încăpățânat. Și când în cele din urmă am
reușit să-l conving, ne-am cufundat în
următorul vortex gravitațional. Eram întro transpirație rece, pentru că mi-a trecut
prin minte gândul că acum putem să ne
întoarcem în jurul acestei bucle de timp,
repetându-ne pentru totdeauna, dar din
fericire asta nu s-a întâmplat. În momentul
în care accelerația a slăbit suficient pentru
ca eu să stau în picioare, eram încă o dată
singur în cabină. Se pare că existența
localizată marți, care până acum persistase
în apropierea chiuvetei, dispăruse,
devenind o parte a trecutului irecuperabil.
M-am repezit la hartă, pentru a găsi un
vârtej frumos în care aș putea trimite
racheta, astfel încât să aduc încă o dublare
a timpului și să obțin în acest fel o
mână de ajutor.
De fapt, a existat un vârtej, destul de
promițător și, manipulând motoarele cu
mare dificultate, am îndreptat racheta
pentru al intersecta chiar în centru.
Adevărat, configurația acelui vârtej era,
conform hărții, destul de neobișnuită avea două focare, unul lângă altul. Dar
până acum eram prea disperat să mă

- Oprește gargara! Am urlat, pierzându-mi
răbdare. "Fiecare secundă este prețioasă ieși afara imediat, trebuie să reparăm
cârma!"
- Pentru asta nu ai nevoie de mine, spuse
el flegmatic din spatele ușii. "Eu de Joi,
trebuie să fiu pe aici undeva, mergi cu el
..."
"Ce joi bre? Nu este posibil ..."
"Ar trebui să știu dacă este posibil sau nu,
având în vedere că sunt deja vineri și, prin
urmare, am trăit miercurea ta, precum
și joia ..."
Amețit, am sărit înapoi de la ușă, pentru
că am auzit o oarecare agitație în cabină:
un bărbat stătea acolo, trăgând geanta de
scule de sub pat.
"Tu ești eu joi ?!" Am țipat, alergând în
cameră.
- Bine, spuse el.
"Iată, dă-mi o mână de ajutor ..."
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"Vom putea repara cârma de data
aceasta?" l-am întrebat pe când am tras
împreună un sac greu.
„Nu știu, nu a fost fixat joi, întreabă-mă
vineri ...” Asta nu-mi trecuse prin minte!
Am fugit repede la ușa băii.
"Hei acolo, eu Vineri! Cârma a fost
reparată?"
- Nu vineri, răspunse el.
"De ce nu?"
- De aia nu, spuse el, deschizând ușa.
Capul lui era înfășurat într-un prosop și
și-a apăsat platul cuțitului rece pe frunte,
încercând în acest fel să reducă umflătura
unui cucui de mărimea unui ou. Între
timp, eu Joi, m-am apropiat cu sculele și
am stat lângă mine, scrutând calm pe
mine cel cu cucuiul, care cu mâna liberă
punea înapoi pe raft o apă de gură. Deci,
gargara lui o luasem pentru gargara lui.
- Cine ți-a dat asta? Am întrebat cu
blândețe.
„Nu ce, cine”, a răspuns el. "
Am fost eu Duminică.
"Eu Duminică ? Dar de ce ... nu se poate!"
m-am plâns.
"Ei bine, este o poveste lungă ..."
"Nu are nicio importantă! Repede, să
ieșim afară, s-ar putea să reușim!" mi-a
spus joi, întorcându-mă spre cel care eram
eu.
„Dar racheta va cădea în vârtej în orice
moment acum”, i-am răspuns. "Șocul near putea aruncă în spațiu, iar acesta ar fi
sfârșitul nostru ..."
„Folosește-ți capul, prostule”, a izbucnit
joi. "Dacă vinerea ești în viață, nu ni se
poate întâmpla nimic. Astăzi este doar
joi."
„Este miercuri”, am obiectat.
"Nu contează, în ambele cazuri voi fi în
viață vineri, la fel și tu."
„Da, dar într-adevăr nu suntem doi, pare
doar așa”, am observat, „de fapt, sunt unul
singur, doar din diferite zile ale
săptămânii ...”
"Bine, bine, acum deschide trapa ..."
Dar s-a dovedit că aveam un singur
costum spațial pentru noi doi. Prin
urmare, nu am putea părăsi amândoi
racheta în același timp și, prin urmare,

planul nostru de a repara cârma a fost
complet distrus. BOOOM....
- Am strigat, aruncând supărat sacul de
scule. "Ceea ce ar fi trebuit să fac este să
îmbrac costumul spațial pentru început și
să-l păstrez. Pur și simplu nu m-am gândit
la asta - dar tu, ca eu Joi , ar fi trebuit să-ți
aduci aminte!"
„Am avut costumul spațial, dar ăla de
vineri l-a luat”, a spus el.
"Când? De ce?"
- Eh, nu merită să discutăm, ridică el din
umeri întorcându-se în cabină. Eu Vineri
nu eram acolo; M-am uitat în baie, dar și
ea era goală.
- Unde sunt eu-Vineri? Am întrebat,
întorcându-mă. Joi, eu am spart meticulos
un ou cu un cuțit și i-am turnat conținutul
pe untul topit care sfârâia.
„Undeva în jurul zilei de sâmbătă, fără
îndoială”, a răspuns el, indiferent,
amestecând rapid oul.

„Scuzați-mă”, am protestat, „dar ați luat
deja mesele de miercuri - ce vă face să
credeți că să mâncați o a doua cină
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de miercuri?”
„Aceste rații sunt ale mele la fel de mult ca
și ale tale”, a spus el, ridicând calm
marginea rumenită a oului cu cuțitul. „Eu
sunt tu, tu ești eu, așa că nu facem nicio
diferență ...”

că să mă asigur. Cu bărbia lipită de podea,
l-am privit în ochi. Luptându-se,
deschise gura.
- Joi - eu, gemu el. Devenea ciudat. S-ar
putea că, în ciuda tuturor, să fiu încă eu
Miercuri? Amintindu-mi toate amintirile
mele despre trecutul recent, a trebuit să
concluzionez că acest lucru nu a putut fi
pus în discuție. Așa că trebuie să fi fost eu
Vinerea. Căci, dacă mă precedase cu o zi
înainte, atunci era cu siguranță cu o zi
înainte. Am așteptat să deschidă ușa, dar se
pare că el se aștepta la același lucru de la
mine. Gravitația se calmase acum, așa că
m-am ridicat și am fugit pe coridor.
Tocmai când am apucat costumul
spațial, el m-a împiedicat,
smulgându-l
din mâinile mele și am căzut pe
față. "Câine!" am strigat. „Să-ți păcălești
sinele - este foarte urat!” M-a ignorat,
pășind calm în costumul spațial.
Nerușinarea lui era îngrozitoare. Deodată,
o forță ciudată l-a aruncat afară din costum
- după cum s-a dovedit, cineva era deja
înăuntru.
Pentru
o
clipă
am
scos un vaier, nemaiștiind cine era cine.
- Tu, miercuri! a strigat cel din costumul
spațial.
- ține-l pe joi, ajută-mă!
Eu-Joi încerca într-adevăr să-i smulgă
costumul spațial.
- Dă-mi costumul spațial! a urlat joi în timp
ce
se
lupta
cu
celălalt.
"Pleacă! Ce încerci să faci? Nu-ți dai seama
că eu sunt cel care ar trebui să-l aibă și nu
tu ?!" a urlat celălalt.
- Și de ce asta, rogu-te?
"Din motivul, prostule, că sunt mai
aproape de sâmbătă decât tine și până
sâmbătă vom fi doi în costume!"
„Dar asta e ridicol”, am spus, intrând în
argumentarea lor, „cel mult vei fi singur în
costum sâmbătă, ca un idiot perfect și nu
vei putea face nimic. Lasă-mă să am
costumul: dacă îl îmbrac acum, atunci îl vei
purta vineri ca eu Vineri, și eu o voi face și
sâmbătă ca sâmbătă-eu, așa că vezi că vom
fi doi dintre noi, cu două costume...
Hai, joi, dă-mi o mână de ajutor !! "
„Așteaptă”, am protestat eu vinerea, când
îi smulgeam cu forța costumul spațial de pe

"Ce sofisticație! Stai, că e prea mult unt!
Ești nebun? Nu am suficientă mâncare
pentru
atât
de
mulți
oameni!"
Tigaia i-a zburat din mână, iar eu am
zburat într-un perete: căzusem într-un nou
vârtej. Încă o dată nava a tremurat ca și
când ar fi avut febră, dar singurul meu
gând a fost să ajung la coridorul în care
atârna costumul spațial și să-l îmbrac. Căci
în acest fel (am raționat) când miercuri a
devenit joi, eu, ca eu joi, aș purta acel
costum spațial și dacă nu l-aș scoate niciun
minut (și aș fi hotărât să nu-l scot), atunci
l-as purta în mod evident și vineri. Și, prin
urmare, eu de joi și eu de vineri, amândoi
am fi în costumele noastre spațiale, astfel
încât atunci când ne vom întâlni în același
moment prezent, ar fi în cele din urmă
posibil să remediem cârma aia mizerabilă.
Forța gravitațională crescândă mi-a
făcut capul să înoate și, când am deschis
ochii, am observat că stăteam culcat în
dreapta ăluia de joi și nu în stânga lui, așa
cum am fost cu câteva clipe înainte.
Acum, deși mi-a fost destul de ușor să fac
planul despre costumul spațial, părea
considerabil mai dificil să-l pun în acțiune,
deoarece cu gravitația în creștere cu greu
mă puteam mișca. Când a slăbit puțin, am
început să mă târăsc peste podea - în
direcția ușii care ducea spre coridor. Între
timp, am observat că joi, de asemenea, se
îndrepta spre ușă, târându-se pe burtă
spre coridor. În cele din urmă, după
aproximativ o oră, când vârtejul ajunsese
la punctul de vârf, ne-am întâlnit în prag,
amândoi aplatizați pe podea. Apoi m-am
gândit, de ce ar trebui să mă străduiesc să
ajung la manetă? Lasă-l pe joi s-o facă.
Totuși, în același timp, am început să-mi
amintesc anumite lucruri care indicau în
mod clar că acum eu devenisem Joi și nu
el.
- Ce zi din săptămână eșți? Am întrebat,
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spate. „În primul rând, nu este nimeni aici
numit„ joi ”, deoarece a trecut miezul
nopții și tu eșți acum eu Joi, iar în al doilea
rând, va fi mai bine dacă rămân eu în
costumul spațial. Costumul spațial nu-ți va
face pic de bine. "
"De ce nu? Dacă îl pun azi, îl voi avea și
mâine."
"Vei vedea singur ... până la urmă, eram
deja tu- joi, iar joia mea trecuse, așa că ar
trebui
să
știu..."
"Destulă vorbărie. Lasă-l în clipă asta!"
am mârâit. Dar el l-a luat de la mine și eu
l-am urmărit, mai întâi prin sala mașinilor
și apoi în cabină. S-a dovedit cumva că
suntem doar doi acum. Brusc am înțeles de
ce joi, când stăteam la trapă cu sculele, îmi
spusese că eu vineri am luat costumul
spațial de la el: căci între timp eu însumi
devenisem eu Joi, iar aici vinerea eram, de
fapt luându-l. Dar nu aveam intenția să
cedez atât de ușor. Doar așteaptă, m-am
gândit, voi avea grijă de tine și am fugit pe
coridor și de acolo în sala de mașini, unde
înainte - în timpul urmăririi - observasem
o țeavă grea care zăcea pe podea, care
servea pentru a alimenta pila atomică și am
ridicat-o
și
astfel
înarmat
m-am repezit în cabină.
Celălalt eu, era deja în costumul spațial, el
instalase toate, în afară de cască.
- Ieși din costum! m-am răstit, manipulând
țeava într-o manieră amenințătoare.
"Nicio șansă."
"Afară, zic !!"
Apoi m-am întrebat dacă ar trebui sau
nu să-l lovesc. A fost puțin derutant faptul
că nu avea nici un ochi negru, nicio
umflătură pe cap, ca și eu celălalt vineri, cel
pe care îl găsisem în baie, dar dintr-o dată
mi-am dat seama că așa a trebuit să fie.
Vinerea-eu de acum eram eu-sâmbăta, da,
și poate chiar undeva bătea clopotul zilei
de duminică, în timp ce vinerea aceast eu
în costumul spațial fusesem abia de curând
eu-joi, în aceeași joi eu însumi fusesem
transformat la miezul nopții. Astfel mă
deplasam de-a lungul curbei înclinate a
buclei de timp către acel loc în care vinerea,
înainte de bătaie, se va schimba în bătaia
de vineri. Totuși, el a spus atunci, că eu am

făcut-o duminică și că nu avea nici o urmă,
deocamdată, pe fața lui. Am rămas singuri
în cabină, el și eu. Apoi am avut brusc o
iluminare.
- Ieși afară din costumul spațial! Am mâr
âit.
- Stai deoparte, joi! A țipat el.
"Nu sunt joi, sunt EU DUMINICĂ!".. am
țipat, încolțindu-l pentru a-l lichida. A
încercat să mă lovească cu piciorul, dar
cizmele de costume spațiale sunt foarte
grele și, înainte de a putea ridica piciorul,
l-am pocnit în cap. Nu prea greu, desigur,
din moment ce mă familiarizasem suficient
cu toată afacerea pentru a ști că eu, la
rândul meu, când, în cele din urmă,
traversam de joi până vineri, aș fi la sfârșit
cel bătut și nu eram prea fericit la
fracturarea propriului meu craniu. EuVineri, a căzut cu un geamăt, ținându-de
de cap, așa că i-am smuls brutal costumul
spațial de pe el. În timp ce el se îndrepta
spre baie clătinându-se, și murmurând:
„Unde este prosopul ... unde e gargara?”,
am început repede să-mi îmbrac costumul
pe care ne luptasem până ce am observat ieșind de sub pat - un picior uman. Am
aruncat
o
privire
mai
atentă,
îngenunchind. Sub pat zăcea un bărbat;
încercând să-și înăbușe zgomotul de
mestecat, molfaia grăbit ultimul pachet de
ciocolată cu lapte pe care o păstrasem în
valiză pentru o zi siderală ploioasă.
Ticălosul era atât de grăbit încât a mâncat
ciocolata împreună cu bucăți din foaia de
aluminiu, care îi sclipea pe buze. - Lasă
ciocolata aia în pace! am urlat, trăgându-l
de picior. "Cine ești de fapt? eu-Joi ? ..."
Am adăugat cu o voce mai joasă, cuprinsă
de o îndoială bruscă, pentru că m-am
gândit că poate eu sunt eu de vineri și că, în
curând, va trebui să adun ce am mâncat tot
eu mai devreme.
„Eu-Duminică”, mormăi el, cu gura
plină. M-am simțit slab. Acum fie că
mințea, caz în care nu mă îngrijorăm, fie
spunea adevărul, iar dacă era așa, mă
confruntam cu o capcană sigură, pentru
că eu duminică - la urma urmei - era cel
care lovise pe eu de vineri , eu Vineri mi-a
spus exact așa, înainte de a se întâmpla, iar
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mai târziu eu, imitându-l pe eu Duminică,
l-am lăsat să fie pocnit cu țeava.

să iasă imediat prin trapă și să repare
daunele, au început să se certe, să
argumenteze și să dezbată. Problema a fost
cine a lovit pe cine și când. Situația a fost
complicată de faptul că acum au apărut eu
dimineața și eu cel de după-amiază - mă
temeam că dacă lucrurile ar continua așa,
voi fi în curând împărțit în minute și
secunde - și
atunci, majoritatea
prezentului meu mințeam ca un nebun,
astfel încât până în ziua de azi nu sunt
deloc sigur pe cine am lovit și cine m-a lovit
când a avut loc acea afacere, în mod
triunghiular, între joi, vineri și miercurieu, eu toți la rând. Impresia mea este că,
pentru că m-am mințit vinerea,
pretinzându-mă că sunt duminică, am
primit o lovitură mai mult decât ar fi
trebuit, vorbind calendaristic. Dar aș
prefera să nu mă mai opresc asupra acestor
amintiri neplăcute; un om care, timp de o
săptămână întreagă, nu face altceva decât
să se lovească în cap - nu are motive să fie
mândru. Între timp, argumentele au
continuat. Vederea unei asemenea
inacțiuni, a unei astfel de pierderi de timp
prețios, m-a dus la disperare, în timp ce
racheta se repedea orbește, drept înainte,
plonjând din când în când într-un alt vârtej
gravitațional. În cele din urmă, cei care
purtau costume spațiale au început să-i
preseze pe cei care nu aveau. Am încercat
să introduc un fel de ordine în acel haos
absolut și, în cele din urmă, după eforturi
supraomenești, am reușit să organizez ceva
care să semene cu o întâlnire, în care, cel
de anul viitor - având vechime - a fost ales
președinte cu aclamații.

Dar, pe de altă parte, mi-am spus, chiar
dacă minte și nu este eu-duminică, este
totuși foarte posibil să fie un eu mai târziu
decât mine și, dacă el este un eu mai târziu,
își amintește tot ceea ce fac, deci deja știe
că l-am mințit pe eu-vineri și așa m-ar
putea înșela într-o manieră similară, din
moment ce ceea ce fusese un stimulent al
momentului din partea mea era pentru el până acum - pur și simplu o amintire, o
amintire de care se putea ușor folosi.
Între timp, cu mine rămas în
incertitudine, el mâncase restul de
ciocolată și se târâse afară de sub pat.
"Dacă ești Duminica-eu, unde ți-e
costumul spațial ?!" Am strigat, lovit de un
gând nou. „Îl voi avea într-un minut”, a
spus el calm, apoi am observat țeava din
mâna lui ... Următorul lucru pe care l-am
văzut a fost un fulger strălucitor, ca câteva
zeci de supernove care dispar simultan,
după care mi-am pierdut cunoștiința.
Mi-am revenit, așezat pe podeaua băii;
cineva bătea la ușă. Am început să mă ocup
de vânătăile și umflăturile mele, dar el a
continuat să bată; s-a dovedit a fi eu cel de
miercuri. După o vreme i-am arătat capul
meu bătut, el a mers cu mine cel de joi după
unelte, apoi au fost o mulțime de alergături
și smucituri de costume spațiale, și asa
într-un fel sau altul am reușit să trăiesc, iar
sâmbătă dimineața s-a târât sub pat pentru
a vedea dacă nu mai rămânea ciocolată în
valiză. Cineva a început să mă tragă de
picior în timp ce mâncam ultima bucată, pe
care o găsisem sub cămăși; nu mai știam
cine o fi ăsta, dar l-am lovit peste cap, am
tras costumul spațial de pe el și urma să-l
îmbrac - când racheta a căzut în
următorul vortex.

Am numit apoi un comitet electiv, un
comitet de nominalizare și un comitet
pentru afaceri noi, iar patru dintre noi din
luna viitoare am fost numiți sergenți
înrolați. Între timp, trecusem printr-un
vortex negativ, care ne-a redus numărul la
jumătate, astfel încât chiar la primul vot ne
lipsea majoritatea și trebuia să schimbăm
regulamentul înainte de a proceda la votul
candidaților la reparația cârmei. Harta a
indicat apropierea altor vârtejuri, iar
acestea au anulat tot ceea ce am realizat
până acum: mai întâi candidații deja aleși

Când mi-am revenit, cabina era plină de
oameni. Abia mai era loc. După cum s-a
dovedit, toți eram eu, din diferite zile,
săptămâni, luni iar unul - așa a spus el - am
fost chiar eu din anul următor. Erau destui
cu vânătăi și ochi negri, iar cinci dintre cei
prezenți aveau costume spațiale. Dar, în loc
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au dispărut, iar apoi marți am apărut
împreună cu Vineri eu, care avea capul
înfășurat într-un prosop și s-a creat o scenă
rușinoasă. La trecerea printr-un vârtej
pozitiv deosebit de puternic, eram
țintuiți
în cabină și coridor, iar
deschiderea trapei era exclusă - pur și
simplu numai era loc. Dar cel mai rău lucru
a fost că aceste deplasări de timp
creșteau în amplitudine, câteva ale mele,
cu părul cărunt, apăruseră deja și, ici și
colo, am văzut chiar și capetele copiilor
tăiate, adică a le mele desigur - sau mai
bine zis - eu însumi celdin zilele fericite ale
copilăriei. Chiar nu-mi amintesc dacă eram
încă Duminică, sau mă transformasem
deja în Luni. Nu că ar fi făcut vreo
diferență. Copiii au plâns că au fost strânși
de mulțime și au chemat-o pe mama lor;
președintele - Tichy de anul viitor - a scos
un șir de înjurături, pentru că eu, Miercuri,
care mă târâsem sub pat într-o căutare
inutilă de ciocolată, l-am mușcat în picior
când a călcat din greșeală pe degetul
acestuia din urmă. Am văzut că toate se vor
termina prost, mai ales acum, pe măsură ce
ici-colo se întorceau tipi cu bărbi cenușii.
Între 142 și 143 de vârtejuri am circulat o
foaie de prezență, dar după aceea a ieșit la
iveală că un număr mare dintre cei prezenți
înșelau. Furnizau statistici vitale false,
Dumnezeu știe de ce.

angajat în niciun sfârșit în cursul celor
nouăzeci și câțiva ani. Din cea care se
desfășura acum - singura care ne
interesează - bătrânul nu-și mai amintea,
datorită
stării
sale
sclerotice
și
supraexcitate, totuși era mult prea mândru
pentru a admite acest lucru și a continuat
evaziv, obstinat, un timp și întorcându-ne
din nou la legăturile sale înalte, decorațiile
și nepoții, până când în cele din urmă l-am
trântit pe jos și i-am poruncit să-și țină
pliscul. Următoarele două vârtejuri ne-au
subțiat crunt rândurile. După al treilea, nu
numai că mai era loc, dar și toți cei în
costume spațiale dispăruseră. A rămas un
costum gol; am votat să-l închidem pe
coridor, apoi ne-am întors la deliberări.
Apoi, după o altă luptă pentru posesia
acelei haine prețioase, a apărut un nou
vârtej și brusc locul a devenit pustiu.
Stăteam pe podea, cu ochii tulburi, în
cabina mea ciudat de spațioasă, înconjurat
de mobilier spart, îmbrăcăminte ferfeniță,
cărți rupte. Podeaua era presărată cu
buletine de vot. Potrivit hărții, trecusem
acum prin întreaga zonă de vortexuri
gravitaționale. Nu mai pot conta pe
duplicare și, prin urmare, nu mai pot
corectă daunele, deci am căzut într-o
disperare amorțită. Aproximativ o oră mai
târziu m-am uitat pe coridor și am
descoperit, spre marea mea surpriză, că
costumul spațial lipsea. Dar apoi mi-am
amintit vag - da - chiar înainte de ultimul
vârtej, doi băieți s-au strecurat pe coridor.
Ar fi putut, amândoi, să îmbrace singurul
costumul spațial?! Lovit de un gând brusc,
am fugit la comenzi. Cârma funcționa!
Așadar, acei mici derbedei rezolvaseră
până la urmă, în timp ce noi, adulții, eram
blocați în nesfârșite neînțelegeri. Îmi
imaginez că unul dintre ei și-a așezat
brațele în mânecile costumului, iar celălalt
- în pantaloni; în acest fel, ar fi putut
strânge piulița și șurubul cu chei în același
timp, lucrând de ambele părți ale cârmei.
Costumul spațial gol l-am găsit în trapa de
aer, în spatele ei. L-am purtat în rachetă ca
pe o relicvă sacră, cu inima plină de
recunoștință nemărginită pentru acei
flăcăi curajoși care fusesem eu cu atât de

Poate că atmosfera încărcată le-a
zăpacit inteligența. Zgomotul și confuzia
au fost de așa natură încât te-ai putut face
înțeles
doar
urlând
din
partea
de sus a bojocilor.
Dar apoi, unul dintre Ijonii de anul trecut
a propus ce părea a fi o idee excelentă și
anume că cel mai în vârstă dintre noi să
spună povestea vieții sale; în felul acesta
am afla cine ar fi trebuit să fixeze cârma.
Căci, evident, cel mai vechi eu conținea în
experiența sa trecută viețile tuturor
celorlalți de acolo, din diferitele luni, zile și
ani. Așa că ne-am îndreptat, în această
chestiune, către un bătrân domn ramolit,
care ușor paralizat, stătea cu brațul îndoit.
Când a fost întrebat, a început să vorbească
foarte mult despre copiii și nepoții săi, apoi
a trecut la călătoriile sale cosmice și nu s-a
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mult timp în urmă! Și astfel am tras
concluzia că a fost cu siguranță una dintre
cele mai neobișnuite aventuri ale mele. Am
ajuns la destinație în siguranță, datorită
curajului și ingeniozității pe care le
afișasem când aveam doar doi copii. După
aceea s-a spus că am inventat totul, iar cei
mai rău intenționați au ajuns chiar să
insinueze că aveam o slăbiciune pentru
alcool, ascunsă cu grijă pe Pământ, dar
răsfățată liber în timpul acelor zboruri
cosmice lungi și solitare. Doar Domnul știe
ce alte bârfe au circulat pe această temă.
Dar așa sunt oamenii; vor da de bună voie
credință celor mai grosolane bârfe, dar nu
și adevărului pur si simplu, exact
cel povestit aici.

Richard Strauss un compozitor
flamboyant

Richard Strauss, în întregime Richard
Georg Strauss, (n. 11 iunie 1864, München,
Germania - d. 8 septembrie 1949,
Garmisch-Partenkirchen), a fost un
remarcabil compozitor romantic german
de la sfârșitul secolului al XIX-lea și
începutul secolului al XX-lea. Poemele sale
simfonice din anii 1890 și operele sale din
deceniul următor au rămas un element
indispensabil al repertoriului standard.

Traducere: Adrian Grauenfels
***
Daniel Mroz-desen

Viața
Tatăl lui Strauss, Franz, a fost cornist
principal al Orchestrei Curții din München
și a fost recunoscut ca fiind cel mai mare
virtuoz al instrumentului din Germania.
Mama sa provenea din vechea familia de
berari Pschorr. În timpul unei educații
convenționale, Strauss și-a dedicat totuși
cea mai mare parte a timpului și energiei
sale muzicii. Când a părăsit școala, în 1882,
compusese deja peste 140 de lucrări,
inclusiv 59 de lieduri (cântece cu solist
vocal) și diverse lucrări camerale și
orchestrale. Aceste lucrări juvenile reflectă
educația muzicală primită de Strauss de la
tatăl său, care îi venera pe clasici și îl
detesta pe Richard Wagner atât ca om, cât
și ca compozitor, chiar dacă era un
interpret remarcabil al pasajelor pentru
corn în spectacolele cu operele lui Wagner.
Prin intermediul relațiilor tatălui său,
Strauss a cunoscut, la terminarea școlii,
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muzicieni de frunte ai vremii, inclusiv pe
dirijorul Hans von Bülow, care a comandat
Suita pentru 13 viori de la Strauss pentru
orchestra din Meiningen și l-a invitat pe
Strauss să dirijeze prima audiție a acestei
lucrări la München, în noiembrie 1884. În
urma acestui debut dirijoral de succes,
Bülow i-a oferit lui Strauss postul de dirijor
asistent la Meiningen. De atunci încolo,
eminența lui Strauss ca dirijor a mers în
paralel cu ascensiunea sa de compozitor.
Printre posturile de dirijor pe care le-a
ocupat se numără cele de al treilea dirijor
al Operei din München (1886-89), director
al Orchestrei Curții din Weimar (1889-94),
dirijor secund și apoi dirijor șef la
München (1894-1898), dirijor (și mai
târziu director) al Operei Curții Regale din
Berlin (1898-1919) și codirector muzical al
Operei de Stat din Viena (1919-1924).

comportamentul ei excentric este subiectul
a nenumărate anecdote, majoritatea
adevărate. Cu toate acestea, căsnicia dintre
ei a fost puternică și de succes; s-au adorat
reciproc și și-au încheiat zilele împreună
55 de ani mai târziu.

În anii 1898 și 1899 au avut loc premierele
celor mai ambițioase două poeme sonore
ale lui Strauss, Don Quijote și Ein
Heldenleben (Viața unui erou). În 1904,
împreună cu Pauline, care era cea mai
importantă interpretă a cântecelor sale, a
efectuat un turneu în Statele Unite, unde,
la New York, a dirijat prima audiție a
Simfoniei domestice. În anul următor, la
Dresda, s-a bucurat de primul său succes în
operă cu Salome, bazată pe piesa lui Oscar
Wilde. Deși Salome a fost considerată de
unii ca fiind o blasfemie obscenă, opera a
triumfat în toate marile teatre de operă, cu
excepția Vienei, unde cenzura i-a interzis
lui Gustav Mahler să o pună în scenă.

La Meiningen, Strauss l-a întâlnit pe
compozitorul Alexander Ritter, care i-a
întărit admirația pentru muzica lui
Wagner, admirație pe care Strauss o
cultivase în secret pentru a nu-și supăra
tatăl. Ritter l-a îndemnat pe Strauss să
renunțe la formele clasice și să își exprime
ideile muzicale prin intermediul poemului
simfonic, sau al poemului sonor, așa cum
făcuse Franz Liszt. Strauss a trebuit să se
străduiască să ajungă să stăpânească
această formă, o etapă intermediară fiind
Aus Italien (1886; Din Italia), o "fantezie
simfonică" bazată pe impresiile sale din
timpul primei sale vizite în Italia.
La Weimar, în noiembrie 1889, a dirijat
prima reprezentație a poemului său
simfonic Don Juan. Primirea triumfală a
acestei piese a dus la aclamarea lui Strauss
ca moștenitor al lui Wagner și a marcat
începutul carierei sale de compozitor de
succes. Tot la Weimar, în 1894, a dirijat
premiera primei sale opere, Guntram, cu
logodnica sa Pauline de Ahna în rolul
principal de soprană. Aceasta îi devenise
elevă de canto în 1887, iar cei doi s-au
căsătorit în septembrie 1894.
Personalitatea furtunoasă, lipsită de tact și
deschisă a lui Pauline era opusul naturii
distanțate și detașate a soțului ei, iar

În 1909, opera Elektra a marcat prima
colaborare a lui Strauss cu poetul și
dramaturgul
austriac
Hugo
von
Hofmannsthal. Strauss a scris muzica, iar
Hofmannsthal libretele pentru alte cinci
opere în următorii 20 de ani. Odată cu
premiera din 1911 a celei de-a doua opere
pe care au realizat-o împreună, Der
Rosenkavalier, au obținut un succes
popular de primă mărime. Următoarele
opere pe care le-au realizat împreună au
fost Ariadne auf Naxos (1912; Ariadne on
Naxos), Die Frau ohne Schatten (1919;
Femeia fără umbră) și Die ägyptische
103

Helena (1928; Elena Egipteanca). Dar în
1929 Hofmannsthal a murit în timp ce
lucra la opera Arabella, lăsându-l pe
Strauss îndurerat.
După 1908, Strauss a locuit la Garmisch, în
Bavaria, într-o vilă pe care a construit-o cu
drepturile de autor pentru Salome.
A dirijat la Berlin până în 1919, când a
acceptat să devină co-director, împreună
cu Franz Schalk, al Operei de Stat din
Viena. Numirea sa s-a dovedit a fi
nefericită, deoarece a coincis cu o stare de
spirit postbelică care i-a etichetat pe
Strauss și pe alți compozitori romantici
târzii similari la categoria "demodat".
Strauss nu a fost nici interesat, nici
priceput în politică, națională sau
muzicală, și a demisionat din postul său de
la Viena în 1924. Această naivitate politică
i-a pătat reputația lui Strauss atunci când
naționaliștii socialiști au ajuns la putere în
Germania în 1933. Deși capabil să
manipuleze mari duci și kaiseri, s-a dovedit
a nu fi la înălțimea totalitarilor nemiloși ai
celui de-al Treilea Reich și, fără să vrea,
s-a lăsat folosit de aceștia pentru o vreme.
Astfel, din 1933 până în 1935, a fost
președintele Reichsmusikkammer
(Camera Muzicii de Stat) din Germania,
care era biroul oficial muzical, de stat. Dar
în ultimul an a căzut în dizgrația regimului
nazist. După moartea lui Hofmannsthal, în
1929, a colaborat cu dramaturgul evreu
Stefan Zweig la o operă comică, Die
schweigsame Frau (1935; Femeia tăcută).
Această colaborare a fost inacceptabilă
pentru naziști. Opera a fost interzisă după
patru reprezentații, iar Strauss a fost
obligat să lucreze cu un libretist neevreu,
Joseph Gregor. Faptul că soția fiului său
era evreică a fost, de asemenea, reținut
împotriva sa. Fiind mai presus de orice om
de familie, Strauss și-a folosit fiecare
fărâmă din influența sa ca cel mai mare
compozitor german în viață pentru a-și
proteja nora și pe cei doi fii ai acesteia.
Și-a petrecut o parte din cel de-al Doilea
Război Mondial la Viena, unde a stat
departe de lumina reflectoarelor, iar în
1945 a plecat în Elveția. Tribunalele aliate
de denazificare i-au reabilitat în cele din

urmă numele, iar el s-a întors la Garmisch
în 1949, unde a murit la trei luni după
sărbătorirea celei de-a 85-a aniversări.
Reperoriul lui Richard Strauss
Prima realizare majoră a lui Strauss a fost
exploatarea puterii expresive a uriașei
orchestre de operă wagneriană pentru sala
de concerte. Deși unele dintre primele sale
lucrări mendelssohniene, cum ar fi
concertul pentru vioară (compus în 1882)
și primul concert pentru corn (1882-83),
sunt încă interpretate, adevăratul Strauss a
apărut odată cu poemul simfonic Don Juan
(compus în 1889), în care darurile sale
melodice
arzătoare,
puterile
sale
descriptive și măiestria în materie de
instrumentație au devenit pentru prima
dată pe deplin evidente. Armonic și mai
bogat este punctul culminant al poemului
simfonic Tod und Verklärung (1888-89;
Moartea și Transfigurarea), în care un
muribund își analizează viața și idealurile.
Forma rondo este folosită în poemul sonor
din1894-95; Till Eulenspiegel's Merry
Pranks, în care Strauss a găsit sunetele și
culorile instrumentale exacte pentru a
descrie aventurile ticălosului Till din
secolul al XIV-lea, de la împrăștierea
oalelor și a tigăilor într-o piață și
batjocorirea clerului până la strigătul său
de moarte pe un clarinet în re la
spânzurătoare. Also sprach Zarathustra
(1896; Așa grăit-a Zarathustra) este în
aparență un omagiu adus filosofului
Friedrich Nietzsche, dar este de fapt un
concert pentru orchestră în care entitățile
omului și naturii sunt ilustrate și
contrapuse prin tonalități opuse.
Pentru a ilustra isprăvile lui Don Quijote
(1897), Strauss a folosit forma variației în
acest poem sonor. Oile, morile de vânt și
caii zburători sunt descrise în mod magic
într-o muzică impregnată de poezie. Don
Quijote a fost urmat de poemul tonal cvasiautobiografic Ein Heldenleben (1898), în
care adversarii lui Strauss sunt criticii
muzicali (caracterizați de suflători de lemn
tumultoși) pe care îi învinge într-o scenă de
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luptă de o putere și virtuozitate uimitoare
înainte de a se retrage la țară pentru a-și
contempla "operele de pace" (un șir de
autocitări muzicale) împreună cu soția sa.

este o a doua operă de mare succes, un
studiu într-un act al obsesiei feminine, în
acest caz răzbunarea. În această partitură,
Strauss a mers atât de departe spre
atonalitate pe cât și-a dorit vreodată.
Elektra a fost urmată de Der
Rosenkavalier (1909-10), o "comedie în
muzică" care are loc în Viena secolului al
XVIII-lea și care prezintă un șir anacronic
de
valsuri
și
personaje
precum
Marschallin, baronul Ochs, Octavian și
Sophie, pe care publicul le-a pus imediat la
inimă. Această operă rămâne cea mai
populară lucrare de scenă a lui Strauss, în
ciuda
pasajelor
sale
ocazionale
plictisitoare.

Au urmat alte două poeme simfonice care
au fost indicate de titlu. În Simfonia
Domestică (1903), o orchestră imensă
descrie 24 de ore din viața gospodăriei
familiei Strauss, inclusiv îmbăierea
copilului, certurile și momentele de
dragoste. În Eine Alpensinfonie (1911-15;
O simfonie alpină), o orchestră și mai mare
(peste 150 de instrumentiști) descrie o zi în
Alpii bavarezi, cu o furtună, o cascadă și
priveliștea de pe vârful unui munte, ca
momente importante.
Ca și marele său contemporan Gustav
Mahler, Strauss a scris magnilocvent
pentru o orchestră mare, dar a reușit să
obțină și texturi de delicatețe camerală.
Dar, în timp ce muzica lui Mahler
explorează propriile sale obsesii spirituale
și psihologice, muzica lui Strauss este mai
obiectivă și este preocupată de emoțiile
senzoriale și de viața de zi cu zi, mai
degrabă decât de chinul spiritual și de
moarte. Opulența orchestrațiilor lui
Strauss este temperată de corectitudinea
armonică.
Strauss avea o putere descriptivă de
neegalat și o capacitate remarcabilă de a
transmite detalii psihologice. Această
ultimă calitate a fost deosebit de evidentă
în operele sale. Prima sa operă a fost
Guntram (1892-1894, rev. 1940), cu
influențe wagneriane. Următoarea sa
lucrare de scenă, opera comică satirică
Feuersnot
(1900-1901;
Alarmă
de
incendiu), folosește un umor neastâmpărat
pentru a ironiza pudibonderia și ipocrizia
unui oraș mic. Cu Salome (1903-1905),
Strauss și-a transferat măiestria în
domeniul poeziei cu tonuri orchestrale
într-o operă care se remarcă prin
intensitatea cu care transmite dorința
naivă a Salomei pentru Ioan Botezătorul și
depravarea curții tatălui ei vitreg, Irod.
Următoarea sa operă, Elektra (1906-08),

Strauss a avut doi zei muzicali, Wolfgang
Amadeus Mozart și Richard Wagner, iar în
opera sa aceștia se luptă pentru a intra în
posesia sufletului său artistic. Bătălia se dă
în mod cel mai convingător și egal în opera
Ariadne auf Naxos (1912, rev. 1916), în
care se îmbină și se împacă vena ușoară și
parodistică a lui Strauss cu stilul său eroic.
La extrema opusă se află Die Frau ohne
Schatten, o versiune wagneriană a
Flautului fermecat de Mozart, care necesită
un efort la scară, pe măsura concepției și a
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punerii în scenă grandioase. Portretul său
al umilului vopsitor Barak și al soției sale
viclene este o avanpremieră pentru
Intermezzo (1918-23), unde protagoniștii
sunt Strauss și Pauline, slab deghizați.
Arnold Schoenberg a fost printre primii
care au recunoscut măiestria și seriozitatea
acestei opere, care la început a fost privită
cu ușurință, dar în care Strauss și-a
perfecționat
recitativul
melodic
conversațional.
Cu ultima lor operă împreună, Arabella
(1929-32), Strauss și libretistul său
Hofmannsthal s-au întors la Viena și la
intriga amoroasă în cea mai romantică și
lirică lucrare a lor. Opera lui Strauss cu
Zweig, Die schweigsame Frau (1933-34;
Femeia tăcută), a ajuns în cele din urmă să
fie o comedie încântătoare. Dintre cele trei
colaborări lirice ale lui Strauss cu Gregor,
cea mai bună este Daphne (1936-37).
Pentru ultima sa operă, Capriccio (19401941), Strauss și dirijorul Clemens Krauss
au scris o inspirată "piesă de conversație"
despre importanța relativă a cuvintelor și a
muzicii în operă. Aceste două medii sunt
personificate de un poet și un compozitor
care sunt rivali pentru dragostea unei
contese văduve, căreia i se oferă ultimul
dintre minunatele roluri pentru voce
feminină scrise de Strauss.
Această ultimă operă a dat startul "verii
indiene" a compozitorului, când acesta și-a
recăpătat prospețimea tinereții într-un al
doilea concert pentru corn (1942), un
concert pentru oboi (1945), două sonatine
pentru suflători (1943-45) și un concertino pentru clarinet și fagot (1947). De
asemenea, a compus, în Metamorphosen
(1945-1946), un studiu pentru 23 de coarde
solo, care este o elegie pentru viața
muzicală germană pe care naziștii au
distrus-o. Retrospectiva Vier letzte Lieder
(1948; Patru ultime cântece) pentru
soprană și orchestră, cu o partitură bogată
și o retrospectivă emoționantă, a
încununat o carieră din care cele 200 de
cântece ale lui Strauss reprezintă o parte
importantă.
Ca tânăr compozitor, Strauss a intrat sub
influența lui Wagner, Hector Berlioz și

Liszt exact în momentul în care tehnica și
imaginația sa se ascuțeau pentru a profita
la maximum de impactul acestora. De la
poemul sonor Aus Italien încoace, stilul
său a devenit recognoscibil ca fiind
panoplia
mare,
bravură,
flexibilă,
postromantică, care a dominat publicul la
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul
secolului al XX-lea. Dar, după ce a
dobândit faima de compozitor de
avangardă, Strauss a devenit, după Der
Rosenkavalier, un conservator a cărui
evoluție muzicală a fost urmărită în izolare,
neafectat de progresele și experimentele
care se petreceau în jurul său. Și-a petrecut
ultimii 38 de ani din viață rafinându-și și
șlefuindu-și stilul, scriind adesea pentru
orchestre mai mici, în parte din
considerente practice (pentru a asigura
audibilitatea cuvintelor cântate în teatru)
și în parte pentru că piesele muzicale
romantice de mare anvergură deveneau
din ce în ce mai puțin semnificative.
În ultimii ani, stilul lui Strauss a devenit
mai clasic în sensul mozartian. Întradevăr, se poate spune că opera Capriccio
și alte lucrări târzii au realizat o fuziune
perfectă a manierei romantice germane
târzii și a celei neoclasice.
Michael Kennedy
Traducere AG din Enc. Britannica
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