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 Adam Reisman 

 B.A. in Linguistics, University of Southern California 

ngleza modernă este singura 

limbă europeană care folosește 

alfabetul latin fără semne 

diacritice. Există vreun motiv 

istoric pentru acest fapt?  

Din punct de vedere tehnic, am avut 

câteva diacritice și unele rămân, dar toate au 

dispărut, opțional sau rare. Principalul motiv 

pentru aceasta este că primii adaptori ai 

alfabetului latin pentru limba engleză au ales 

digrafele („două litere pentru a reprezenta un 

sunet” sau o fonemă) în adaos la semnele 

diacritice, scopul era de a extinde alfabetul 

pentru a se potrivi foneticei.  

Exemple de diagrafe: ch (church), ch 

(school), ng (king), ph (phone), sh (shoe), th 

(then), th (think), and wh (wheel). Semnele 

noastre diacritice (oarecum) native includ 

diareza ca în „reënter” și accentul arhaic grav 

folosit în poezie, ca în „blessèd”. Macronul a fost 

uneori folosit în engleza veche pentru a indica 

stresul, dar în transcrierile moderne, este folosit 

doar pentru a indica vocale lungi, ca în „þū” 

(„thou” ... „tu” modern). Accentul macron ( ¯ )  

și cel grav (è) s-au stins odată cu apariția 

tiparului (primele tipografii au venit din 

Germania și nu aveau aceste simboluri), iar 

diareza a dispărut destul de mult odată cu 

apariția mașinilor de scris, cărora le 

lipseau total diacriticele. 

Astăzi, majoritatea diacriticelor pe care le 

vedeți provin de la cuvinte împrumutate, cum ar 

fi "résumé", sau de la utilizarea simulată, cum ar 

fi Mötley Crüe.  

E 
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(Am trăit să o văd și pe asta) 

          Scrisori de la Marea Neagră 

ânduri bune să se adune ca fructele în 

butoiul pentru țuica de prune. Am trăit 

să o văd și pe asta. Mă luasem după 

chemarea cucului din ziua de ieri. De dimineață 

am trecut pe la amfiteatrul de piatră. Când m-au 

văzut de departe, niște porumbei au venit la 

mine. Din fotografie se vede că au venit cu un 

nor însoțitor... Oricum ar fi, mergi pe principiul 

că Dumnezeu știe ce face. Dacă punem la 

socoteală ziua de ieri, nu poți să nu faci loc 

sentimentului de frumos și de bine… Nu-mi 

plăcea să am cursuri în ziua de luni. Așa că, cel 

care făcea orarul știa să-mi pună 

cursurile oricum, numai să nu fie luni. Luni mă 

plimbam prin galerii, ateliere și librării. Cu 

librăreasa Minunica purtam discuții despre ce-

am mai scris, ce s-a mai întâmplat prin cartier 

sau comentam câte un verset din Biblie. Într-o 

zi, în fața librăriei a oprit o mașină 4x4 din care a 

coborât grăbită o doamnă mergând direct la 

raftul cu Umberto Eco. Ce căutați, Doamnă? O 

întreabă Minunica. Caut Pendului lui Foucault 

cu un semn de carte În el. Să vă ajut? am 

intervenit eu. Dacă-mi permiteți, de Umberto 

Eco, v-aș recomanda “Insula din ziua de 

ieri”. Este o poveste captivantă. Pendulul lui 

Foucault este un pic greoaie. Uitați, am găsit-o. 

Este cu semnul de carte în ea. Doamna merge 

la panoul cu obiecte de ceramică și alege “Omul 

Universal” al lui Michelangelo. Acesta este 

pentru dumneavoastră, îmi zicea ea. Mă numesc 

Maria, sunt din Montreal și sunt venită la o 

prietenă de la Brotăcei, pentru câteva zile. 

Mulțumesc pentru “Insula din ziua de ieri”. Își ia 

cele două cărți, plătește cărțile și iese 

grăbită. Urcă-n mașină și pleacă. Doamnă, ați 

uitat semnul de carte, strigă Minunica după ea. 

Dă-mi-l mie că o găsesc eu la Brotăcei. Uite 

ce scria pe semnul de carte: “Românii trebuie sa 

iasa cat mai curand de sub tutela derbedeilor și 

destrăbălaților occidentali care au venit doar la 

jefuit și la dezbinat… Atunci, un înger al 

Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în 

picioare la dreapta altarului pentru 

tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat, când l-a 

văzut, și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis:  

Nu te teme, Zahario; fiindcă rugăciunea ta a 

fost ascultată. Nevastă-ta, Elisabeta, îți va naște 

un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan.” 

Cu prietenie, să fie, 

(de la Ioan cel Nou de la Pescărie) alias 

Ioan-Mircea-Popovici 

________________________  

Cum se face ca tot românul de la mic la mare e 

scriitor pe scară mare? NR 

Sofia Gelman  

Oameni suntem 

Din nou „Corona” ! Momentul în care își face 

apariția o nouă variantă a virusului, i se atribuie 

termenul de „val” (acum numărăm al patrulea). 

Se pare că deși fiecare ciclu prezintă o 

desfășurare sui generis, totuși există 

similitudini între etapele valului în sensul în 

care „scenariul” este asemănător. Începe cu un 

nou nume, de data asta AY3 (oare de ce nu s-a 

continuat cu literele grecești ?)  

Suntem la faza în care, probabil grație 

vaccinului, îmbolnăvirile sunt mai puțin grave 

decât în valurile trecute. Ceea ce seamănă însă 

mult prea mult, este creșterea numărului de 

bolnavi pe zi ce trece și implicit grijile de rigoare 

pentru cei care prezintă simptome grave. 

Primele trei valuri  s-au soldat cu câte o 

carantină. Sperăm - spre deosebire de valurile 

precedente - să nu ajungem din nou să fim 

ferecați în casele noastre!  

Pandemia deja durează de prea multă vreme; 

pare un soi de blestem care nu vrea să se 

termine… Vom ajunge oare în repetatele valuri 

care mai urmează, la ultima literă a alfabetului 

grec, omega ?  

G 
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UMOR 

 
Un polițist oprește o mașină… Șoferul uimit întreabă: 

– De ce m-ați oprit? Nu mergeam decât cu 20 km/oră. 

– Și de ce te furișai așa? 

 

  

– Profesoara de română mi-a dat un 2. 

– De ce? întreabă mama. 

– La compunerea “Cum am petrecut vara” am scris: 

”Mulțumesc, bine !” 

  

 

Clasele primare reprezintă, de fapt, o competiție la 

desen și compuneri... Între părinți. 

  

– Ați urmat recomandãrile mele, sã mâncați doar ce 

mănâncă copiii mici? 

– Da! Am mâncat nisip din parc, niște nasturi de pe 

acasã... Însã nu aș zice cã mã simt mai bine… 

  

La examen, subiectul era „Demonstrați că scaunul de la 

catedră este invizibil”. 

Toți studenții scriu câte 5-6 pagini, dar nota 10 o ia cel 

care a scris doar două cuvinte: 

– Ce scaun? 

  

– Chelner, de ce se numește friptura 

asta ”tâlhărească”? 

– O să vedeți când primiți nota de plată! 

  

Doi pui de șarpe. 

– Noi suntem veninoși? 

– Nu știu, da’ de ce-ntrebi? 

– Păi, mi-am mușcat limba din greșeală.... 

  

La restaurant: 

– Aduceți-mi, vă rog, ce mănâncă domnul de la masa 

de alături. 

– Bine. Eu îl chem la telefon și Dumneavoastră îi luați 

farfuria… 

  

Un șofer e oprit de un polițist, care-i spune: 

– Dați-mi numele și prenumele, vă rog. 

– Ai înnebunit? Și pe urmă cum mă mai numesc? 

  

Două pisici la casa de bilete de cinema. 

– Două bilete, vă rog. 

– Dar… Voi vorbiți !?! 

– Da, dar când suntem înăuntru vom fi mute! 

  

– De ce torni apă-n computer? 

– Pentru că vreau să navighez pe Internet… 

  

 

Un bilețel pe masa din bucătărie: 

”Dragii mei Optimiști, Pesimiști și Realiști, 

În timp ce voi vă certați, încercând să demonstrați 

dacă sticla este pe jumătate plină sau pe jumătate 

goală, eu am băut-o!” 

  

Oportunistul. 

– Ce faci? 

– Nimic. 

– Şi nu te plictisești? 

– Dacă nu sunt întrerupt, nu!!! 

  
 
 
  
 

Catrin Welz-Stein- Digital Design  
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George Vigdor 

PASTILE METAFIZICE 

răim epoca triumfului imaginii asupra 

cuvântului. Cultura scrisă, tipărită se află 

în regres ireversibil în raport cu cultura 

vizuală. Din fragedă pruncie, copiii generațiilor 

Y, Z și mai ales cei ai viitorului, vor fi educați 

aproape în exclusivitate cu imagini, clipuri, 

videouri, YouTube, Instagram, jocuri video în 

locul literelor, cuvintelor, desenelor colorate, 

abeceda-relor și abacurilor, cântatului și 

audițiilor muzicale. Din această cauză, 

rezultatele negative se văd deja și există 

pericolul ca în viitor ei să nu fie capabili să 

utilizeze sistemele digitale, informatice, 

energetice și tehnologice create de generațiile 

anterioare. Copiii de azi nu sunt dispuși să facă 

efort intelectual, să memoreze, să facă asociații, 

comparații și sinteze, au manualitate și 

dexteritate reduse și practic înțeleg cu dificultate 

orice text, practic sunt analfabeți funcționali. 

Prezicerile catastrofice ale lui Einstein, Toffler, 

Spengler și ale altor savanți de prestigiu tind din 

nefericire să se adeverească. 

Civilizația materială distruge cultura 

spirituală, ba mai mult, revoluția tehnologică a 

comunicării distruge relațiile interumane. 

Asistăm la o rinocerizare digitală a societății, la 

o uniformizare informațională a indivizilor, 

firmelor, instituțiilor și a însăși statului. S-a 

instituit deja o realitate artificial-informațională 

în care indivizi standardizați cu ID serie se află 

în relație de subordonare cu statul impersonal 

protejat de zidul digital al algoritmilor și 

protocoalelor automate. Un dialog standardizat 

între codurile-mașină ale individului și statului, 

fără emoții, sentimente, idei sau creativitate. 

Mereu în folosul lui Big Brother, al companiilor 

multinaționale dominante sau al statului 

atotputernic și jecmănitor. 

Salvarea prin cultură, din perspectiva 

ulterioară a trei decenii de „democrație 

originală” s-a dovedit a fi, din nefericire, o 

sintagmă de post-salvare a demnității și 

integrității morale și profesionale a 

intelectualității românești. Cedările tactice și 

compromisurile de moment aparent impuse sau 

necesare în fața buldozerului ideologic 

naționalist-comunist ale unor importante 

personalități artistice și culturale întru cauza 

superioară a salvării „operei” au fost doar jalnice 

și rușinoase carențe de caracter personale. 

Nedemna tradiție a colaborării entuziaste 

cu sistemul opresiv în linia întâi a rușinii 

naționale – Sadoveanu, Vianu, Călinescu, 

Rosetti, Beniuc, Vlasiu, Popescu a fost 

continuată cu brio de Sorescu, Buzura, Virgiliu 

Constantinescu, Simion etc. sub noile auspicii 

ale resurecției postcomu-niste din perioada 

Iliescu. Marile opere n-au prea apărut de prin 

sertare, vechii marginalizați și noii titani 

oprimați în trecut au excelat în obținerea de 

poziții de conducere, demnități statale și 

sinecuri prin noile instituții culturale. Mai puțin 

în creativitate și publicarea de opere vechi-noi 

de anvergură. Vechii tovarăși și noii domni au 

încheiat noi compromisuri și alianțe bine 

remunerate. Noi, confrerii, cumetrii și rețele de 

influență culturale au fost stabilite întru 

propășirea spirituală a neamului. A prietenilor și 

a neamurilor! Zeci de bisericuțe culturale s-au 

creat și în provincie, cu voie de la centru, sub 

oblăduirea și finanțarea baronilor locali, în care 

vechii și noii artiști cooptați peste noapte se 

premiază și promovează reciproc, pe baze mai 

mult comerciale decât artistice.  

Deh, degeaba, românul e născut poet în 

orice regim politic și lucrează direct și cu orice 

preț la consolidarea propriei eternități. Și, 

bineînțeles, la bunăstarea materială cu orice 

preț cultural sau moral. Mai bine adaptat decât 

disident sau chiar rezistent. Mereu în fruntea 

bucatelor și în centrul atenției!  

T 
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Sculptură - Niki de Saint Phalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

-a născut la 29 octombrie 1930, 

într-o familie franceză cu 5 copii, 

fiind al doilea. Tatăl ei a fost șeful 

unei filiale bancare de la New York, care a 

falimentat cu un an înaintea nașterii Nikăi. În 

această situație Nika trăiește un timp la bunicii 

ei în Franța.  

Tot în anii copilăriei este strămutată mai 

de multe ori între Franța și SUA. Face școală 

primară pe lângă o mănăstire din suburbiile 

New York-ului. La vârsta de 12 ani, îi citește pe 

Poe, Shakespeare, și tragediile grecești; tot 

atunci scrie primele poezii. Din 1944 datează 

cele mai timpurii picturi ale sale – niște statui 

vechi grecești din posesia școlii Brearl-School 

unde își continua învățătura primară. Tot din 

acest an datează și primele informații despre 

dereglările psihice a tinerei de 14 ani - drept 

urmare a unui de viol (agresorul fiind tatăl) pe 

care l-a suportat la vârsta de 11 ani.  

În 1947, la vârsta de 17 ani termină cu bine 

școala din Maryland, iar de la 18 ani încearcă să-

și câștige existența angajându-se ca fotomodel. 

S-au păstrat mai multe afișe de reclamă 

comercială cu pozele ei. În 1948, are loc prima 

căsătorie cu un tânăr marinar inteligent cu 

numele de Harry Mathews, care peste doi ani, 

lepădându-se de marină, începe să studieze 

muzica, iar ceva mai târziu se va consacra nu 

fără succes literaturii. Probabil grație acestui 

gest, Nika își va lega de el viața până la începutul 

anilor ‘60. Din 1950, datează primele lucrări în 

guașă ale artistei. În 1951, naște primul copil; 

probează meseria de actor, pe parcurs 

întreprinde mai multe călătorii prin Europa 

unde vizitează mai multe orașe, muzee și 

catedrale – fapt care o face să se decidă a se 

consacra artelor plastice. În 1953, suferă o a 

doua criză psihică. Din 1954 se mută în Franța. 

În 1955 vizitează marele orașe din Spania - 

Madridul și Barcelona.  

 

Este adânc impresionată de creația 

monumentală a lui Antonio Gaudi- fapt care 

avea să-i decidă soarta de artist plastic de mai 

departe... În 1956 se petrec trei evenimente 

cruciale în viața artistei: - prima expoziție 

personală în orășelul St. Hallen (Elveția), 

cunoașterea îndeaproape creația unor mari 

artiști moderni ca H. Matisse, P.Klee și Pablo 

Picasso precum și sculptorul francez modernist 

Jean Tinguely. Pe parcurs, între Nike de Saint 

Phalle și Tinguely se leagă o colaborare colegială 

încununată de succes, dar și cu un furtunos 

roman de dragoste, finalizat cu cea de a doua 

căsătorie a ei din 1971. Apropierea de Tinguely 

duce la divorțul din 1960 de fostul ei soț (cărui îi 

S 
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lasă doi copii), dar și la integrarea ei în 

clocotitorul mediu artistic euro-american 

neomodernist care domina viața artistică 

occidentală din anii 60- 70. Deja la începutul 

anilor '60, Niki de S. Ph. face legături de 

colaborare și prietenie cu artiști ca: Jasper 

Johns, Mario Botta, Yves Klein, D. Spoerri, F. 

Dufrene, ș.a. reprezentanți ai curentului 

Nouveaux Realistes (Noul realism). Aderând la 

acest grup, cunoaște totodată și susținerea lui 

Robert Rauschenberg. 

Din 1961, Niki Saint Phalle devine una 

dintre vedetele presei americane iar de la 

mijlocul anilor 60 și una din figurile de 

rezistență a artei moderne. O faimă neunivocă 

ca apreciere, i-au adus-o mai întâi 

performanțele „Lucrărilor împușcate”. Prima 

dintre acestea a avut loc in februarie 1961 și 

continuate până în 1963, în importante centre de 

artă din Stockholm, San Francisco, MOMA etc. 

Niki de Saint Phalle este influențată de mișcarea 

antiimperialistă și pacifistă declanșată în SUA și 

Europa. Tablourile obiectuale și instalațiile 

artistei capătă un context protestatar împotriva 

războiului și violenței incluzând în sine păpuși și 

jucării mutilate, mulaje de avioane și arme etc. 

Luate la un loc acestea constituind simbolul 

răului și violenței. 

Din 1963, Niki devine preocupată de 

mișcarea feministă, fapt care avea să o orienteze 

spre unul dintre cele mai fructuoase capitole ale 

creației sale: – elaborarea celebrului ciclu de 

sculpturi decorativ-monumentale cu denumirea 

de Nane. În acest ciclu, marcant prin figuri 

burlesce și pline de viață, se sintetizează temele 

maternității și a emancipării femeii. De la 

mijlocul anilor '60, Niki S. Ph. se mai ocupă de 

grafică și film care-i confirmă libertatea 

fantezistă pe care avea să o aplice în marele sale 

proiecte de amenajare artistică a unor imense 

grădini și parcuri publice distractive numite 

„Tarot-Park”. Parcurile sunt cunoscute din SUA 

(„Grădina reginei Californiei” )  în mai multe țări 

din Europa și în Israel („Corabia lui Noe”). 

Acestor obiective artista s-a consacrat pe întreg 

parcursul anilor '70-'90 a secolului trecut. 

În 1991, are loc decesul lui Tinguely, cu 

care artista a trăit și a colaborat 20 de ani. În 

1994, Nike S. Ph. se strămută din Franța în 

orașul San Diego din sudul California. Răpusă 

de o maladie gravă pulmonară, provocată de 

praful de poliester respirat de la prelucrarea 

figurilor sale monumentale, artista se stinge din 

viață în martie  2002.  
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O paralelă aplicată la literatură 

Elsa Dorval Tofan 

utorul, autoarea unui text, poetul, este 
un cercetător de lexic nou. Această 
aspirație este un mod de existență în sine 
fără de care poeticul este redundant, 

lipsit de suflu. Abuzat sau menajat, acest lexic 
este o formă de reprezentare, o marcă. Există o 
tentație a experimentului (orice joc e interesant 
până la urmă) chiar dacă acesta este chelatat? pe 
existență că atare, cu o tendință reproducătoare 
a imperfecțiunilor.  

Fiecare autor are un teren preferat. Zone 
de interes. Unele mai palpabile, altele mai 
subtile sau foarte personale. Atât timp cât se 
simte confortabil, atâta timp cât eșantionul cere 
seria, e foarte bine.  

Există enorm de mult talent în circulație, 
astăzi. Nu vorbesc numai de poezie. În artă, în 
general. Ceea ce mie (un autor, un cititor) îmi da 
sentimentul de înrădăcinare, de continuitate 
dinamică, abstractizând, nu este de interes 
pentru un altul. Dihotomia este cumva 
obligatorie. Există modele și există modă. Există 
valuri tematice, se poartă pe sezoane. Există artă 
ca terapie și, cu toate că nu sunt atașată de idee, 
nu pot să nu dau aici un nume enorm, Niki de 
Saint Phalle. Enorm.  

Un joc poate rămâne așa un timp, un 
experiment conduce la un altul. Dar în orice 
evoluție există etapă următoare la care se ajunge 
prin creștere. Etapă din care nu pot să lipsească 
noile structuri. Viziunea de ansamblu, dar mai 
ales viziunea la distanță. Și, pentru că vorbeam 
Niki de Saint Phalle. Spunea cam așa: că trăgând 
cu pușca în operele ei (este vorba despre un 
experiment) trăgea în aceeași măsură în 
injustițiile societății, în propria violență și în cea 
a timpului. A decide să fii erou sau eroina, mai 
spunea Niki, este dificil, excitant și 
grandios în același timp.  

Toate acestea devin posibile cu asumarea 
unei enorme responsabilități. 

 

   

A 
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Personalități ale teatrului idiș  

elebra actriță și cântăreață Monica 

Wardimon a oferit un interviu 

directorului ICR - Tel Aviv Martin 

Ladislau Salamon, prilej cu care a rememorat 

momente importante din viața și devenirea sa 

artistică. Teatrul și limba idiș i-au oferit ocazia 

„de a vedea o lume” și i-au adus extrem de multe 

satisfacții. În privința viitorului teatrului și 

limbii idiș, ea și-a manifestat optimismul. Un 

eveniment special al Festivalului a constat în 

interviul realizat de directorul Robert Schorr cu 

Lia König, actriță a Teatrului Habima din Tel 

Aviv, Israel, supranumită Prima Doamnă a 

Teatrului Israelian, de asemenea actriță a 

Teatrului Evreiesc de Stat, până la emigrarea sa 

în Israel.  

Fiică a unor celebri actori ai teatrului idiș 

din Polonia – Dina König și Josef Kamen –, ea a 

menționat că legătura sa cu România este una 

specială. Relația cu mama sa a fost una extrem 

de importantă inclusiv pentru viitoarea carieră, 

prima sa audiție înainte de a se lansa în viața 

actoricească fiind susținută în fața ei. „Cunoștea 

teatrul și știa să distingă pe cineva care avea 

talent pentru această profesie. Este o profesie 

care cere multă responsabilitate, dragoste, 

răspundere și respect.”  

Despre perioada petrecută la Teatrul 

Evreiesc de Stat din Capitală, Lia König 

mărturisește că a fost una specială. „Am avut o 

școală excepțională. Actorii din timpul acela 

erau foarte experimentați, profesioniști”, a 

afirmat actrița evocând numele colegei sale de 

scenă Sevilla Pastor, drept un reper al teatrului 

idiș.  

DAN DRUȚĂ 

Din Realitatea Evreiască  

Ce s-a întâmplat  

DANIEL CRISTEA-ENACHE 

 

u ani în urmă, mă aflam la standul 
României la Târgul de Carte de la 
Frankfurt. Un stand al unei țări din 
Europa de Est nu poate concura cu cele 

ale marilor edituri. Dar am văzut cu ochii mei 
cum a fost atunci când s-a lansat, la standul 
României, o carte a lui Norman Manea.  

Locul s-a umplut deodată, literalmente, 
cu un public deopotrivă obișnuit și specializat, 
toate scaunele au fost ocupate și mulți dintre cei 
prezenți au trebuit să stea în picioare, pe câteva 
rânduri. Iar lucrul cel mai frapant, pentru mine, 
a fost că majoritatea participanților nu erau 
români (precum la toate celelalte lansări de la 
standul României). În standul care, dintr-odată, 
gemea de lume și unde se vedeau editori, agenți 
literari, traducători, jurnaliști, se vorbea 
engleză.  

Atunci, la locul faptei, ca să zic așa, am 
realizat încă o dată cât de ridicole sunt 
proiecțiile autohtonist-conspiraționiste ale 
românilor verzi sau rromânilor, cum le-ar fi spus 
Caragiale: cei care se pretind marginalizați din 
cauza etniei lor și care văd în succesul 
internațional al unui scriitor schema unei 
conspirații.  

Că vor, că nu vor acești „patrioți”, Manea 
este la ora actuală unul dintre cei mai cunoscuți, 
mai citiți, mai traduși și mai premiați scriitori 
contemporani. E o șansă a literaturii române că, 
exilându-se spre finele epocii Ceaușescu, 
Norman Manea nu a renunțat complet la limba 
română (cum o făcuse Petru Popescu, 
argumentând că româna era prea „strâmtă” 
pentru el) și nici la tematica și la problematica 
sensibile din istoria lui personală și familială.  

De pildă, Întoarcerea huliganului (o carte 
excepțională, pe care o discut cu masteranzii la 
Literele bucureștene) intermediază prin 
traduceri, unui public foarte larg, de pe diferite 
meridiane geografice și culturale, această 

C 
C 
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tematică românească și est-europeană, prinsă 
într-o istorie dementă precum cea a secolului al 
XX-lea și oferită, în regim non-ficțional, atât 
celor care au cunoscut pe propria piele o formă 
sau alta de totalitarism, cât și celor mai tineri, pe 
care Istoria i-a cruțat.  

Încă din titlu, Manea își provoacă lectorul 
să citească mai mult, să se documenteze, ca să 
înțeleagă ce s-a întâmplat: „huligan” este un 
termen amintind de un roman al lui Mircea 
Eliade, dar și de un eseu polemic al lui Mihail 
Sebastian, pentru a nu mai vorbi de 
instrumentalizarea lui ca stigmat. „Huligani” au 
fost numiți de Ceaușescu cei care, la Timișoara, 
au început Revoluția din decembrie 1989; 
„huligan” devine astfel un titlu de noblețe. 
Oriunde e instalată o dictatură, cel care 
protestează împotriva ei are un comportament 
„huliganic”.  

Manea a cunoscut în mod direct ororile 
nazismului și apoi pe ale comunismului, 
biografia lui având parte de șocuri și traume cât 
pentru trei vieți: deportarea în Transnistria, în 
copilărie, instalarea comunismului în România, 
pe când era preadolescent, exilarea, când 
devenise cincuagenar. A făcut din ele substanța 
reflecției din cărțile sale, întorcându-se, la 
figurat, în condiția vârstelor anterioare.  

Cititorii lui Norman Manea din România, 
din Statele Unite și din lumea întreagă știu de 
acum că în cărțile sale nu sunt numai exerciții de 
stil și de virtuozitate formală, nu doar parabole 
bine construite.  

Găsim în ele și o cantitate impresionantă 
de fapte, episoade și suferințe reale (individuale, 
familiale, comunitare) care trebuiau explorate și 
împărtășite literar. 

 

Silviu Ilievici- Israel 

poștașul... 

oarele lucea fierbinte peste nucul 
imens din fața casei scoțându-i la 
iveală, ca o mărturie, umbra ce 

cobora generoasă peste ulița prăfuită. Din 
spatele geamului mic ce dădea spre sat, 
urmăream ascuns în răcoarea cămăruței pașii 
târșâiți ai copiilor ce împingeau la vale câțiva 
porci ce grohăiau cumva supărați că fuseseră 
scoși din noroiul răcoros al râulețului aproape 
secat, ascuns printre sălcii, la marginea dealului. 
În urma lor, colbul ridicat venea ca un nor peste 
satul înmărmurit de căldură. Nici măcar găinile 
din curte nu mai ciuguleau firele de iarbă ce 
încercau să răsară în zilele acestea ale lui Cuptor, 
de prin crăpăturile pământului. 

Rațele păreau să fie singurele ce făceau 
oarecare agitație pe lângă bazinul cu apă, 
scandalizate probabil de înghesuială și de faptul 
că un rățoi ocupase abuziv și de prea mult timp 
mica baltă. 

Din cauza atmosferei încinse, bunicul își 
dăduse jos pălăria de paie și, așezat pe un scaun 
la umbra viței de vie ce acoperea pridvorul 
generos, își făcea vânt cu revista Magazin Istoric 
venită odată cu pensia și cu câteva rânduri scrise 
de copiii de la oraș. Poștașul nădușit aruncă 
geanta plină de scrisori și se puse strategic pe 
marginea de lemn a pridvorului, lângă căldarea 
albă, smălțuită, plină de apa rece ca gheața, 
scoasă de câteva clipe din fântâna adâncă de 
lângă casă.  

-Bună apa, domnule învățător! 
-Bună, măi Vasile, dar ai grijă cum bei că 

ești înfierbântat de pe drum. 
-Căldură mare, parcă din an în an mai 

mare... 
Poștașul ridică cana plină și o duse la gură 

cu sete și, în timp ce o golea cu înghițituri mari, 
apa îi curgea ca un fir subțire prin barba nerasă 
și se pierdea mai apoi pe sub cămașa larg 
deschisă ce-i lăsa la vedere praful adunat în toți 
kilometrii făcuți pe dealurile ce legau satele 
astea rătăcite printre păduri. 

Șterse cu dosul palmei urma udă de pe 
barbă, mulțumi bunicului pentru apă, suflă cu 
năduf și ieși pe poartă cu șapca poștei ce-i 
ascundea privirea de strălucirea topită a soarelui 
ce-l urmărea ca un blestem prin praful fierbinte 
ridicat de pașii grei.  

În mijlocul drumului, înainte de opintirea 
ce-l aștepta mută în față, își îndesă mai bine 
șapca peste ochi apoi se pierdu în lumina albă, 
suduind fierbințeala...  S 
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Dumitru Ichim 

 

SPIRIT ROCK & McNEILL 

CONSERVATION, ONTARIO 

 

etrecerile la ”The Corran” erau 

cunoscute în toată Canada,mai ales cele 

din patru în patru ani la care se 

sărbătorea pe lângă ”Dominion Day” și implicit 

re-alegerea lui Alexander McNeil ca ministru în 

Parlamentul Canadei.  

Alexander și Hester sunt pretutindeni 

salutând oaspeții. Muzica fanfarei militare 

învăluie ca o boare sonoră toate împrejurimile. 

Doamnele cu rochii lungi de epocă se plimbă 

prin grădina mult visată de Hester înainte de a 

veni în Canada.  

La care trandafiri să te uiți? Pe care să-i 

miroși întâi? Albii ca o serenadă, roșii precum 

flăcările iubirii zvâcnind jumătăți de cuvinte, cei 

roz cu ispitele lunii acoperite-n dar dacă, 

galbenii împăcați în căsătorii fericite și cei negri, 

of, trandafirii negri aduși din grădina Reginei 

care înainte de a fi decapitată erau ca sideful 

perlat, trandafiri catifelați din seraiurile 

orientului, sau mici, buchete de nasturi, și acolo 

sunt cei mocănești, cum le spunea mama, acum 

trecem peste arcada îndrăgostiților, tăceți din 

gură, roza și-a lăsat capul pe umăr și e liniște de 

parcă s-au retras toate Cântările Cântărilor... 

Pe acolo e cruciada fecioarelor, trandafiri 

sălbatici, la prima petală a iubirii. Of, Lester de 

ce nu ai chemat și pe prietenul meu, pe Rainer 

Maria Rilke? Omul ăsta a avut probleme cu 

inima și a scris o carte întreagă despre cele cinci 

anotimpuri ale trandafirilor, al cincilea fiind cel 

al îngerilor cerșetori de Dumnezeu care se 

îmbrăcau în stiharul țesut de maica petalelor de 

măceș.  

Belgianul știa ca un țesător de covoare 

cum să armonizeze cele o mie și una de povești 

în geometria straturilor, de la delicatețea 

panseluțelor și a năstureilor Maicii Domnului cu 

care se încheia regina nopții și suita de petunii, 

la marșul walkirian al bujorilor teutonici prin 

care tot cerul se năpustea asupra lumii și apoi 

norii bujorilor se opreau răsuflând ca niște 

doamne obosite după valsul lui Ceaikovsky. 

Iar boierii se plimbau în grupuri pe 

cărările nesfârșite ale livezii. De la bucătărie 

veneau mirosurile pipărate ale mâncărurilor, iar 

din dreapta fumul mieilor, caprelor și juncanilor 

pe rotisoarele uriașe se răspândea până dincolo 

de grajdurile și locuințele slujitorilor. Ospătarii , 

ca niște berze cu papion, parcă în ritmul muzicii 

invită distinșii oaspeți cu paharele de cristal 

pline de șampanie și vinurile rare din beciurile 

Franței și din renumitele podgorii ale Californiei 

sau Niagarei. 

Orchestra a trecut de la Nabucco și 

marșurile wagneriene la Mozart și Vivaldii Se 

servește masa de seara și eu înghit în sec, 

îmbătat de ”Lacul lebedelor” când un ghio nt mă 

trezește din visare: 

-Daddy, good news! Vecinii ne-au pârât la 

primărie că nu am tăiat iarba din fața casei și în 

grădina din spate și avem 72 de ore să ne 

conformăm cu scrisoarea de la primărie.  

Era de așteptat. Crinii sălbatici tocmai 

înfloriseră și-mi ajungeau aproape de umăr, ca 

să nu mai vorbesc de oștirile de îngeri sălbatici 

cu aripi albastre de cicoare și dor după marginea 

șanțului din Dărmănești pe care toată ziua tot 

felul de flori sălbatice torceau firul lung al 

basmului lui Ispirescu. 

                va urma 

  

P 
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Ruth Corman 

Coexistență în Jaffa 

ortul Jaffa a avut o istorie colorată și 

complexă încă din vremurile biblice, fiind 

cucerit de valuri succesive de invadatori, 

lăsându-și fiecare amprenta. Jaffa a fost 

menționat de patru ori în Biblie ca unul dintre 

orașele date tribului israelit Dan. A fost și portul 

de intrare pentru cedrii din Liban, importați de 

regele Solomon pentru a construi 

primul Templu. 

 

De-a lungul secolelor, Jaffa (frumoasa) a 
fost invadată și ocupată de asirieni, babilonieni, 
fenicieni, Alexandru cel Mare, Macabei, 
Vespasian romanul și Saladin din Imperiul 
Otoman, care s-au predat cruciaților sub regele 
Richard Inimă de Leu. Otomanii și-au recâștigat 
controlul în 1515, iar în secolul al XVII-lea a 
revenit pelerinii creștini care călătoreau în Țara 
Sfântă.  

În 1799, Napoleon a capturat orașul și a 
masacrat restul turcilor. Până în 1839 evreii 
Sefardi au reînființat o comunitate în Jaffa și la 
începutul secolului al XX-lea populația orașului 
a crescut considerabil.  

Dar în 1917 otomanii au expulzat întreaga 
populație civilă. Musulmanilor li s-a permis să 
se întoarcă, dar evreii au rămas în lagăre, unele 
în Egipt, până după cucerirea britanică din 1917. 
Răscoala arabă (1936-39) a provocat pagube 
extinse orașului, dar britanicii au adus întăriri 
militare pentru a supune revoltații. Soldații lor 

au bombardat orașul cu pliante care îi îndemnau 
pe toți locuitorii să plece.  

Apoi au aruncat în aer casele de la est la 
vest, tăind o cale prin oraș care, susțineau ei, i-a 
dat un „lifting facial” foarte necesar. Până în 
1945, populația era formată din evrei, arabi și 
creștini, dar bătăliile interne au continuat până 
la războiul de independență din 1948. 

În ultimii ani, orașul a fost un topitor de 
evrei, creștini și musulmani, care trăiesc și 
lucrează împreună în armonie. Acest lucru se 
datorează, în parte, sistemului său unic de 
educație care se întoarce la mijlocul secolului al 
XIX-lea, când o tânără scoțiană, Jane Walker-
Arnott, a sosit ca voluntar la o misiune creștină 
din Jaffa. Ea a devenit imediat conștientă de 
lipsa oportunităților educaționale pentru fete 
sub stăpânirea turcească.  

A vrut să le ofere mai multe opțiuni în 
viață și și-a deschis casa ca școală pentru 
paisprezece eleve. Aici au învățat cititul, scrisul 
și studiile biblice plus cusut și arta dantelei 
pentru a le oferi meserii. 

După zece ani a existat o cerere mai 
insistenta , încât Jane a decis să construiască o 
școală. Ea a făcut-o cu ajutorul unui domn 
Thomas Cook, care își găsea faima prin turneele 
sale de pelerinaj în Țara Sfântă.  

El și-a vândut casa din Betleem și i-a dat 
jumătate din încasări (45 de lire sterline) pentru 
înființarea școlii.  

El a pus piatra de temelie pentru Școala 
Tabeetha în 1875, iar numărul elevilor a crescut 
rapid la aproximativ 60 de rezidenți plus elevi 
de zi. 
 

P 
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              Scoala Taabetha 

Această școală odată înființată, extinsă și 
a continuat să ofere educație pentru băieți și fete 
de toate credințele. În 2013, școala a sărbătorit 
150 de ani. Astăzi, în jur de 330 de studenți 
învață împreună într-un mediu non-politic. 
Acești copii învață să își respecte reciproc 
convingerile și să participe la sărbătorirea 
sărbătorilor precum Purim, Crăciun și Eid Al-
Adha.  

Locurile sunt, de asemenea, rezervate 
pentru familiile expatriate, rezultând un 
amestec exotic de 40 de naționalități, inclusiv 
columbieni, irlandezi, canadieni, 
chinezi și italieni. 

În adevăratul stil britanic, elevii trebuie să 
poarte uniformă și să se adreseze profesorilor 
respectuos cu „Miss” sau „Mr.”. Se pune la fel de 
mult accent pe bunele maniere ca pe realizările 
academice. De-a lungul anilor, mulți locuitori 
din Jaffa au frecventat școala și și-au văzut copiii 
și nepoții urmându-le pe urmele lor. Aceștia 
împărtășesc convingerea că diferențele sectare 
pot fi eliminate și pot duce la 
respect reciproc și prietenie. 

Jane Walker-Arnott a acționat ca 
profesoară timp de 48 de ani și a fost mult iubită. 
A fost recunoscută pe scară largă ca o femeie cu 
lucrări bune și cunoscută cu afecțiune ca 
„doamna înaltă cu ochii albaștri” Când a murit, 
mai mult de 3.000 de persoane au participat la 
înmormântarea ei. 

De atunci, această școală specială, 
susținută de Biserica Scoției, a continuat să ofere 
educație tinerilor de toate credințele. „Mulți 
profesori provin și din țări diferite, dar toți 

trebuie să demonstreze un nivel ridicat de 
competență în limba engleză.  

În 2013, municipalitatea Tel Aviv-Jaffa a 
deschis o nouă școală preșcolară pentru copii 
evrei și arabi. Ei învață în ambele limbi și această 
abordare reflectă comunitatea în care ambele 
grupuri trăiesc și lucrează alături. Se pune 
accent pe dezvoltarea de prietenii și se 
organizează excursii de o zi pentru acești copii și 
familiile lor.  

Șeful Consiliului pentru Învățământ 
Superior a felicitat această inițiativă numind-o 
„un experiment curajos, interesant și pionierat 
de inovație pedagogică remarcabilă”. 

Școala Ajeal este o altă instituție unică în 
Jaffa. Este primul liceu arab finanțat de 
municipalitatea Tel Aviv-Jaffa pentru a satisface 
studenții musulmani și creștini talentați. 
Curriculumul, în limba arabă, include activități 
creative precum poezie și, în mod surprinzător, 
lacrosă joc canadian cu minge si crosa). Școala 
Ajeal pune un accent special pe arte. În 2007, 
artistul local ceramist Shamai Gibsh a fost 
invitat să creeze o pictură murală pentru 
exteriorul noii clădiri.  

El a ales să sublinieze natura 
multiculturală a zonei prin încorporarea de 
imagini ale unor repere locale cunoscute, cum ar 
fi portul și farul Jaffa, cartierul Ajami, cu turnul 
de apă distinctiv și arhitectura Bauhaus, 
împreună cu alte reprezentări ale istoriei lui 
Jaffa. Au fost proiectate șase panouri, fiecare 
cuprinzând 56 de dale - un total de 336 dale de 
25x25 cm. 
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Shamai s-a confruntat cu sarcina 
imposibilă de a finaliza lucrările în șase luni, 
inclusiv proiectarea inițială, producția, vopsirea 
și arderea ceramicii, respectând în același timp 
specificațiile tehnice riguroase. Când a sosit data 
instalării, a fost cea mai fierbinte zi a anului - 
mai mult de 40 de grade - așa că lucrarea a 
trebuit să fie fixată sub umbrele de soare. 

Magnifica pictură murală a lui Shamai 
împodobește acum școala, o sursă de mândrie 
atât pentru elevi, cât și pentru rezidenți. Pentru 
el a fost o provocare specială - ca evreu a lucrat 
cu creștini și musulmani pentru a produce o 
piesă de artă cu care toată lumea s-ar putea 
identifica - dovadă tangibilă că oamenii din 
medii diferite pot lucra împreună pentru binele 
comun. În timp ce am fost acolo, am vorbit cu 
locuitorii din zonă pentru a vedea dacă acesta 
este într-adevăr cazul. Păreau nedumeriți la 
întrebarea mea. „Bineînțeles”, au răspuns ei, 
„am trăit fericiți împreună aici de mulți ani și 
intenționăm să o facem pentru mulți alții”. 

Cu toate acestea, în lumina revoltelor 
recente din Israel, inclusiv Jaffa, nu putem fi 
liniștiți. Din fericire, cei care simt nevoia să 
atace și să facă rău altora sunt o mică minoritate 
de ambele părți. Majoritatea doresc pur și 
simplu să-și trăiască viața în pace și siguranță și 
să-și vadă copiii crescând în siguranță. 

În fiecare zi, în mass-media auzim doar 
despre lucrurile rele care se întâmplă, niciodată 
despre cele bune. Există multe inițiative în Israel 
în care arabii și evreii lucrează împreună pentru 
a promova coexistența pașnică în toate 
categoriile sociale. Voi începe să scriu despre 
unele dintre acestea luna viitoare, mai întâi 
Fundația Freddy Krivine care, prin tenis, 
desfășoară programe de abilitare, societate 
comună, coexistență și programe de egalitate 
socială pentru copiii și adolescenții arabi 
israelieni. Din 2005 au antrenat peste trei mii de 
tineri în acest sport, implicând o comunitate de 
părinți arabi și evrei, antrenori, jucători, 
profesori și voluntari. 

Sunt si multe alte programe și este cu 
adevărat înălțător să aflăm despre dăruirea și 
perseverența pentru a crea o lume mai bună în 

care să trăim. Sper să vă împărtășesc câteva 
dintre poveștile lor. Privește imaginea! 

 

 

POLITICE 

 

Sfânta imbecilitate care macină 

Occidentul 

https://republica.ro/sfanta-imbecilitate-care-
macina-occidentul 

 
ivilizația occidentală a reușit să se 
impună la scară istorică și să devină un 
model în care orice om din orice colț al 
lumii și-ar dori să trăiască în baza unui 

principiu simplu: dreptul individului de a 
supraviețui și chiar de a se îmbogăți nu 
distrugându-l și furându-i averea semenului 
său, ci punându-și mintea la contribuție pentru 
a crea o afacere, cât de mică, din care să rezulte 
un produs (material sau imaterial) mai bun 
decât cel mai bun produs existent la un moment 
dat pe piață. 

Așa cum foarte bine observa nu demult un 
gânditor contemporan din România, 
capitalismul nu este doar un sistem economic, ci 
și (sau poate mai ales) „o structură socială 
bazată pe un reglaj fin al relației individ-stat (...) 
care s-a dovedit a fi singura din istoria 
umanității capabilă să administreze relația 
dintre individ și stat, în așa fel încât să capteze 

C 

https://republica.ro/sfanta-imbecilitate-care-macina-occidentul
https://republica.ro/sfanta-imbecilitate-care-macina-occidentul
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creativitatea și spontaneitatea individului spre 
beneficiul întregii societăți”. 
Acest principiu al competiției pe baza 
creativității și nu a distrugerii (și care marchează 
despărțirea, pe care mulți am dorit-o definitivă, 
dintre capitalism și Evul Mediu) s-a dovedit a fi 
atât de eficient, încât a adus bunăstare materială 
nu doar în Occident, acolo unde a fost gândit și 
aplicat, ci și în multe alte țări ale lumii, care n-
au înțeles și nu au asimilat niciodată acest 
principiu. 

Oricât de „sălbatic”, oricât de „inuman” ar 
putea fi considerat de unii (dince în ce mai 
mulți) în ziua de astăzi capitalismul, 
electricitatea, automobilul, telefonul mobil, 
internetul, avionul, toate acestea și multe alte 
bunuri de care beneficiază în acest moment 
întreaga lume există doar pentru că Occidentul 
și capitalismul au creat condițiile pentru ca ele 
să existe. 

Nu Rusia, nu China, nu Turcia, nu Europa 
de Est, nu Coreea de Nord, nu Africa, nu 
Orientul Mijlociu, nu America de Sud, care, 
toate acestea, deși au dovedit în nenumărate 
rânduri că nu au înțeles și nu au asimilat 
niciodată în totalitate principiul de bază de 
funcționare a capitalismului, beneficiază, cu 
asupra de măsură, de toate aceste creații 
capitaliste occidentale, ba chiar, unele din ele, 
fură cu nerușinare rezultate ale creativității 
occidentale pentru a emite ulterior pretenții de 
supremație mondială. 
Cu toate acestea, este vizibil pentru oricine, 
Occidentul a intrat într-o derivă care pare 
ireversibilă. Cum e totuși posibil așa ceva? 

În  „Legile fundamentale ale 
imbecilității umane”,o cărticică de 50 de 
pagini, scrisă în 1976 (și care a fost publicată în 
2014 și în România, - unde a trecut practic 
neobservată), italianul Carlo M. Cipolla 
(economist cu studii la Sorbona și London 
School of Economics, n.1922 – d. 2000) 
propune o definiție surprinzător de simplă, 
concretă și concisă pentru imbecilitate. Pe scurt, 
domnul Cipolla spune că un imbecil este acel om 
care, prin acțiunile sale, provoacă pagube 
(materiale sau imateriale – n.a.) celor din jur, 
fără să obțină nimic în schimb, ba chiar uneori 
provocându-și pagubă lui însuși. Sunt pe lume, 

spune autorul, atât de mulți imbecili, încât 
aceștia constituie „una dintre cele mai puternice 
și întunecate forțe ce împiedică fericirea și 
progresul omenirii”. Acest grup eterogen de 
oameni, imposibil de determinat în termeni 
matematici, este totuși „mai influent decât 
Mafia, decât complexul militar-industrial, decât 
comunismul – este vorba de un grup 
neorganizat, neconsfințit, care nu are nici 
conducător, nici președinte, nici reguli și care 
reușește totuși să opereze în perfectă armonie, 
ghidat parcă de o mână nevăzută…” Și în orice 
categorie de oameni, indiferent de sex, religie 
sau naționalitate, fie că e vorba de șoferi, medici, 
măturători, studenți, oameni ai străzii, bogătași, 
profesori, analfabeți sau laureați ai premiului 
Nobel, există un coeficient alfa, mereu identic 
(dar „mereu subestimat”) de imbecili. Succesul 
și, în definitiv, supraviețuirea unei civilizații, 
sugerează autorul, depind în mod esențial, de 
modul în care civilizația respectivă reușește, nu 
să elimine imbecilitatea – ceea ce este imposibil 
-, ci să țină sub control această entitate enormă, 
întunecată și imprevizibilă.  

Cât timp imbecilii nu au nicio putere și 
niciun instrument la îndemână cu care să-și 
propage influența la nivel de masă, cât timp cei 
inteligenți sunt respectați, stimulați să creeze, 
protejați de influența imbecililor și 
recompensați (pe cât posibil) pe măsura 
meritelor lor, atunci totul merge strună. Pentru 
că, da, dacă sunt lăsați în pace, oamenii 
inteligenți sunt capabili să tragă după ei 
societățile, în sus, cu imbecili cu tot. Dacă însă 
acest mecanism de autoprotecție nu mai 
funcționează, civilizația respectivă se află într-
un mare pericol.  

Este, în opinia mea, exact ceea ce 
se întâmplă astăzi cu civilizația 
occidentală: mecanismul de autoprotecție 
împotriva imbecililor nu mai 
funcționează. 

Asistăm cu toții, în ultima vreme – dar nu 
numai în ultima vreme – la o degradare 
constantă a calității și a nivelului de competență 
al oamenilor politici care conduc destinele 
națiunilor occidentale. Aproape toată lumea 
recunoaște asta și este vizibil cu ochiul liber 
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pentru oricine. Întrebare: oare nu este 
momentul să începem să recunoaștem că votul 
universal, care a fost la vremea lui o victorie 
strălucită din punct de vedere al evoluției 
umanității, are o mare deficiență, și anume 
aceea că deschide, din ce în ce mai larg, calea 
imbecililor de pretutindeni de a alege în fruntea 
statelor, cu o precizie din ce în ce mai bună, de 
la scrutin la scrutin, pe acei oameni în care se 
recunosc și deci în care își recunosc, repet, cu o 
exactitate crescândă și cu un „curaj” pe măsură, 
simptomele propriei imbecilități și 
incompetențe? Oare nu așa s-a ajuns de la 
George Washington, la Donald Trump? Oare nu 
așa s-a ajuns de la Winston Churchill, la Boris 
Johnson și (poate mai puțin direct) de la Konrad 
Adenauer, Jean Monnet și Robert Schuman la 
Charles Michel? Dar dintre numeroșii factori 
susceptibili a fi contribuit, de-a lungul timpului, 
la blocarea acestui mecanism de autoprotecție al 
lumii occidentale împotriva propriilor imbecili, 
aș vrea să mă opresc puțin asupra unuia dintre 
cei mai recenți din punct de vedere istoric: 
efectul toxic pe care procesul de integrare al 
țărilor ex-comuniste în structurile occidentale l-
a avut și îl are asupra Occidentului însuși, prin 
amplificarea curentului anticapitalist 
preexistent aici. În euforia care s-a creat după 
1989, Occidentul, cu desăvârșire convins că 
prăbușirea sistemului politic și administrativ 
care l-a instituit înseamnă automat și „sfârșitul 
comunismului”, nu a luat în calcul efectul 
devastator la nivel social și uman pe care acest 
sistem politic l-a lăsat în urmă în țările pe care 
le-a controlat. 

S-a considerat, în mod fundamental 
greșit, că, odată cu creșterea nivelului de trai, 
țările ex-comuniste, pe care Occidentul a 
încercat și încearcă în continuare să le integreze, 
vor înțelege și vor prelua sistemul occidental, 
bazat pe libertatea individuală și a 
inițiativei individuale. 

Nici acum, după mai bine de 30 de ani, 
Occidentul nu înțelege (sau se face că nu 
înțelege) pericolul mortal pe care îl reprezintă 
această eroare monumentală. 

(De altfel, ar fi suficient să ne reamintim 
cum, în perioada de preaderare a României la 
UE, liderii occidentali s-au așezat la aceeași 
masă și au „negociat”, de la egal la egal, fără să 

impună niciun fel de condiții speciale, cu 
personaje precum Ion Iliescu sau Nicolae 
Văcăroiu, despre care știau foarte bine cine sunt 
și de unde vin, și care s-au confirmat a fi maeștri 
în arta de a maimuțări democrația occidentală, 
ca să avem o imagine asupra nivelului de 
degradare la care ajunsese deja în acel moment 
Occidentul).Observ, inclusiv în mediile 
intelectuale din Occident (acel „putregai frumos 
mirositor”, după cum îl numea Cioran, încă din 
anii 1960), o preocupare frenetică de a explica 
rezistența fostelor țări comuniste față de 
principiile de funcționare ale lumii occidentale, 
prin anumite „sensibilități” ale acestora, prin 
dorința lor de a-și apăra „tradițiile”, identitatea, 
suveranitatea, familia etc. 

Se vorbește, cu mult succes la public, chiar 
de „aroganța” cu care Occidentul a încercat să-și 
impună principiile în Est. (Dar care aroganță? 
Să ceri să fie respectate niște condiții 
elementare, de bun simț, pentru funcționarea 
unei societăți, înseamnă aroganță? Sau poate 
este vorba de acea aroganță pe care un imbecil 
își închipuie că o vede, din instinct de 
conservare, atunci când are de-a face cu un om 
inteligent?) 

Să-mi fie iertat, dar nu cred că țările ex-
comuniste doresc să-și apere sensibilitățile, 
tradițiile etc. Ele doresc să apere, instinctiv, cu 
totul și cu totul altceva, și anume ceea ce 
bolșevicii au implementat și cultivat aici în 
mentalitatea colectivă, la adâncimi greu de 
imaginat, timp de zeci de ani: principiul, 
mentalitatea, (tradiția?) de tip medieval potrivit 
căruia cei care au, au pentru că au furat de la cei 
săraci și că, din acest motiv, trebuie să le dea 
totul celor săraci, adică celor care nu fac nimic 
(în afară, eventual, de a se angaja ca salariat sau 
de a depune undeva o cerere de ajutor social). 
Asta este marea și sfânta „sensibilitate”, marea 
și sfânta „tradiție” aici, în spațiul ex-comunist. 
Ceea ce ni se pare nouă, cetățenilor din 
societățile ex-comuniste, de neconceput, până în 
ziua de azi, este că propria inițiativă, spiritul 
întreprinzător, creativitatea, perseverența pot să 
producă bunăstare și bogăție, că la acea 
bunăstare și bogăție se poate deci ajunge și pe 
alte căi în afară de corupție și hoție. 

Și nu înțelegem, nu putem asimila acest 
principiu din mai multe motive: 
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1. Pentru că nu noi l-am creat, prin 
eforturile și suferința noastră (eforturile și 
suferința noastră au fost inutile, așa cum se 
întâmplă întotdeauna în comunism și în orice alt 
sistem totalitar incapabil să capteze, să 
încurajeze și să protejeze creativitatea 
individuală); 

2. Pentru că suntem convinși, ca urmare a 
„educației” de tip medieval/diversionist pe care 
am primit-o de la comuniști (și de la 
continuatorii lor - în România FSN-FDSN-
PDSR-PSD), că e dreptul nostru „moral”, al 
tuturor, inclusiv al celor care nu crează nimic pe 
cont propriu, să beneficiem de aceleași drepturi 
și beneficii ca cei bogați pe care-i vedem la 
televizor, adică exact ca cei care și-au pus mintea 
la contribuție și au creat afaceri din care rezultă 
beneficii sociale (plus valoare, locuri de muncă 
etc); 

3. Pentru că am văzut cu ochii 
noștri, în zecile de ani de comunism pe 
care i-am trăit, că la bogăție nu se poate 
ajunge decât prin hoție și corupție. 

Geniul politic al lui Lenin, ale cărui efecte 
dăinuie până în zilele noastre, a fost tocmai 
acesta, că i-a dezlănțuit pe cei care formează 
imensa majoritate a oricărei societăți (și anume 
imbecilii incapabili de a crea ceva pe cont 
propriu – în afară de pagubă), spunându-le: De 
azi aveți aceleași drepturi cu cei bogați. Și că a 
obținut din asta ceea ce și-a dorit, anume să 
schimbe lumea. (În ce a schimbat-o s-a 
văzut). Ceea ce a „reușit” Lenin este, în fond, să 
anihileze (temporar) capitalismul prin revenirea 
la mentalitatea din feudalism, potrivit căreia cei 
bogați devin bogați doar pe spinarea săracilor și 
că deci, evident, ei, bogații, trebuie eliminați. 
Însă ceea ce ar trebui să priceapă cei care astăzi 
strigă pe toate drumurile sloganuri 
anticapitaliste și care nu mai pot de grija celor 
„defavorizați” este că, dacă la vremea lui, Lenin 
a reușit să-i dezlănțuie pe imbecili împotriva 
unei clase aristocratice care își clădise averile, 
într-adevăr, exclusiv prin exploatarea la sânge a 
celor săraci, ceea ce încearcă ei, „anticapitaliștii” 
de azi, să facă acum (și probabil vor reuși) este 
să-i dezlănțuie pe imbecili împotriva unei clase 
de îmbogățiți care și-a creat averile pentru că (ei 
sau cei pe care i-au moștenit) și-au pus mintea 
la contribuție și au creat, prin energiile și banii 

investiți în afacerile pe care le-au înființat, 
beneficii întregii societăți. 
Cu alte cuvinte să-i dezlănțuie exact împotriva 
celor care le asigură locurile de muncă de care au 
nevoie pentru a supraviețui. Anticapitaliștii de 
azi se comportă ca și cum ar lupta împotriva 
unor îmbogățiți veniți din feudalism. Însă, dacă 
observăm cu atenție modul lor de a raționa, cei 
care par să vină din feudalism sunt chiar ei, 
„anticapitaliștii”. 

Pentru că Bill Gates nu este și nu a 
fost vreun latifundiar sau vreun moșier și 
nu cred că a furat nimic de la gura săracilor, ba 
dimpotrivă. Bill Gates și-a pus mintea la 
contribuție și a creat, din aproape în aproape, 
da, un imperiu, dar nu cu arma și cu biciul în 
mână, cum au făcut probabil unii moșieri din 
România la 1907, și, puțin mai târziu, 
comuniștii, ci plecând de la principiul de bază al 
capitalismului: să supraviețuiești și să te 
dezvolți nu distrugându-l pe celălalt, ca în Evul 
Mediu sau în comunism, ci creând ceva mai bun 
decât cel mai bun produs (material sau 
imaterial) existent la un moment dat pe 
piață. Beneficiile sociale incalculabile pe care le-
a creat îi dau unuia ca Bill Gates chiar dreptul 
moral de a fi făcut (așa cum probabil a și făcut) 
anumite speculații, șmecherii, ”hoții” (cum ne-
am învățat să spunem noi, ex-comuniștii) etc, ca 
să se îmbogățească și mai mult. 

Rămâne de văzut dacă milioanele de 
„victime” de pretutindeni ale capitalismului 
„sălbatic”, care în acest moment beneficiază de 
locuințe decente, mașini bune, telefoane mobile 
bunicele, care își permit să cumpere mii de tone 
de alimente (din care 40% aruncă direct la 
gunoi), care strâmbă din nas că uneori nu găsesc 
pachetul de unt cu procentajul de grăsime dorit 
și care își petrec serile privind știrile la televizor 
printre sticlele goale de pe măsuța din față, vor 
înțelege la timp că beneficiază de toate acestea 
nu doar pentru că muncesc pentru ele, ci în 
primul rând, pentru că au unde să muncească și 
că acele condiții în care muncesc, au fost create 
de cineva în prealabil, prin inteligență și 
creativitate.  
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Și că „anticapitaliștii”, ca și antivacciniștii, 
conspiraționiștii, vestele galbene, militanții 
„antirasiști” care distrug statui ale unor 
personalități despre care nu știu nimic, 
invadatorii de la Capitoliu sau cei care 
restricționează accesul la filme precum „Pe 
aripile vântului” sau „Pisicile aristocrate” au în 
comun un lucru: prin acțiunile lor provoacă 
pagube celor din jur fără a obține niciun 
fel de câștig, ba chiar provocându-și 
singuri pagubă. Să sperăm. În definitiv, până 
când nu vom vedea sau auzi despre primii 
americani sau francezi fugiți din disperare în 
China ca să culeagă bumbac, mai putem încă 
spera la un reviriment al Occidentului. 
Sau poate că nu? 
Șerban Georgescu  
 
 

 Vladi Weintraub 

 

 Proverbe japoneze.  
 

*1.* Cedează proștilor și nebunilor 

*2.* Dacă femeia va dori, va trece și prin stânci. 

*3.* Nu-l reține pe cel care pleacă, nu-l alunga pe 

cel care vine. 

*4.* Repede este același lent, dar fără întreruperi. 

*5.* Mai bine e să fii dușmanul unui om bun, 

decât prietenul unui om rău. 

*6.* Fără oameni simpli nu există oameni mari. 

*7.* Cine cu adevărat dorește să se ridice sus, va 

inventa scara. 

*8.* Soțul și soția trebuie să fie și mâini și ochi: 

când mâna doare, ochii plâng, iar cînd ochii plâng, 

mâna șterge lacrimile. 

*9.* Soarele nu știe cine este corect. Soarele nu 

știe cine a greșit. Soarele luminează fără scopul de 

a încălzi pe cineva anume. Cel ce s-a găsit pe 

sine însuși este asemenea unui soare. 

*10.* Marea este mare pentru că nu desconsideră 

râulețele mici. 

*11.* Și drumul lung începe cu cel scurt. 

*12.* Cine bea, nu știe despre daunele vinului; cine 

nu bea, nu știe despre avantajele lui. 

*13.* Chiar dacă niciodată nu vom avea nevoie de 

sabie, trebuie s-o porți toată viața. 

*14.* Florile frumoase nu aduc rod gustos. 

*15.* Necazul, ca și rochia ruptă, trebuie lăsat 

acasă. 

*16.* Când există dragostea, și veziculele sunt la 

fel de frumoase ca gropițele din obrajori. 

*17*. Nimeni nu se împiedică stând întins în pat. 

*18.* Un cuvânt bun poate încălzi trei luni de 

iarnă. 

*19.* Dacă problema poate fi rezolvată, nu merită 

să-ți faci griji pentru ea. Dacă însă nu poate fi 

rezolvată, e inutil să-ți faci griji de ea. 

*20.* Când desenezi o ramură, trebuie să simți 

expresia vântului. 

*21.* De șapte ori verifică înainte de a avea dubii 

despre un om. 

*22.* Încearcă să faci tot ce poți, în rest lasă-te în 

voia sorții. 

*23.* Onestitatea excesivă se învecinează cu 

prostia. 

*24.* Fericirea vine în casa în care se râde. 

*25.* Victoria îi revine celui care va răbda cu 

jumătate de oră mai mult decât rivalul său. 

*26.* Se întâmplă uneori că frunza se îneacă, iar 

piatra plutește. 

*27.* Săgețile nu zboară spre fața care zâmbește. 

*28.* Ceaiul rece și orezul rece sunt acceptabile, 

dar privirea rece și cuvântul rece sunt 

insuportabile. 

*29.* La zece ani - minune, la douăzeci - geniu, iar 

după treizeci - un om obișnuit. 

*30.* După ce ai gândit - hotărăște-te, după ce te-

ai hotărât - nu te mai gândi. 

*31.* Să întrebi e o rușine pentru un minut, să nu 

știi e o rușine pentru o viață. 

*32.* O vază perfectă niciodată nu va ieși din 

mâinile unui meșter nepriceput. 

*33.* Să nu-ți fie frică să te îndoi un pic, te vei 

îndrepta mai drept. 

*34.* Râurile adânci curg liniștit. 
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 Artistul scenelor intime 

Édouard Vuillard s-a născut la 11 

noiembrie 1868 la Cuiseaux, lângă Lyon. Tatăl 

său, Joseph-Honoré Vuillard, a fost ofițer în 

armata franceză, mai târziu perceptor de 

impozite. Mama sa era proprietara unui 

magazin de lenjerie din Paris. Édouard 

frecventează cursurile liceului Condorcet, unde 

este coleg cu viitorul pictor Maurice Denis. În 

1885, părăsește liceul și intră - împreună cu 

prietenul său apropiat Ker-Xavier Roussel - în 

atelierul pictorului Diogène Maillart, unde ia 

lecții de desen artistic. Vuillard începe de 

asemenea să frecventeze muzeul Louvre și se 

decide să se consacre unei cariere artistice. Îi 

admiră pe pictorii olandezi Rembrandt și 

Vermeer, dintre italieni pe Rafael și pe Tițian. 

Este fascinat de opera lui Chardin pentru 

liniștea care se revarsă din picturile sale. În luna 

martie 1886, se înscrie în Academia Julian în 

clasa profesorului Tony Robert-Feury, iar în 

iunie 1897 este admis la Academia de Arte 

Frumoase din Paris în atelierul profesorului 

Jean-Léon Gérôme. Îl interesează pictarea 

tablourilor cu naturi moarte realiste și 

interioarele domestice. Mai târziu, Vuillard va 

picta de asemenea peisaje sub formă de mari 

panouri decorative. 

În 1889, Maurice Denis îl convinge să se 

asocieze unui grup de artiști dizidenți din 

Academia Julian, care realizează opere 

impregnate de simbolism și spiritualitate, grup 

care se autoproclamă confreria "Les Nabis". 

Paul Sérusier dezvoltă în cadrul grupului 

metoda "sintetistă", care se bazează pe memorie 

și imaginație în detrimentul observației directe. 

Vuillard se simte mai apropiat de Pierre 

Bonnard și consideră creația lui Denis și pe cea 

a lui Sérusier prea teoretice, experimentează 

totuși la rândul său către anul 1890 metoda 

sintetisă, de care se distanțează cu timpul, 

revenind după o perioadă de nesiguranță la 

propriul stil de reproducere realistă a celor 

văzute. Membrii grupării Nabis experimentau 

noi tehnici plastice. În opera sa, Vuillard 

concretizează teoriile despre pictură, despre 

autonomia formei decorative, expuse de nabiști. 

Influențat de arta japoneză, el practică un desen 

elegant, sinuos și o tratare bidimensională a 

suprafeței, în care predomină motivul decorativ 

("Flori pe un cămin la Clayes"). 

Scenele intimiste rămân cele mai 

personale creații ale sale, pictorul alege 

interioare în care prezintă viața de toate zilele și 

care se desfășoară în mediul familial ("După 

dejun"), aici reușind acea detașare de subiectul-

pretext în favoarea unei expresii a formei și 

culorii pure, deși trebuie să recunoaștem și 

valoarea portretelor ("Portretul lui Théodore 

Duret").  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 1891 își organizează prima expoziție 

individuală în sălile clubului "La Revue 

Blanche". Ia parte la mișcarea teatrală de 

avangardă și realizează numeroase decoruri 

pentru reprezentațiile de teatru. Execută și 

panouri murale pentru familiile Nathanson, Dr. 

Vasquez și pentru prințesa Martha Bibescu.  
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Între 1912 și 1913 decorează holul teatrului 

"Champs Elysées". Execută picturi pentru 

"Palais de Chaillot" și pentru un palat din 

Geneva (1938). În 1938 este ales membru în " 

Académie des Beaux-Arts". 

Édouard Vuillard moare la 21 iunie 1940 

la La Baule. Arta sa, dominată de o notă 

intimistă - "de la petite musique", cum o 

caracteriza el însuși - are un farmec, o 

prospețime și o eleganță care impresionează și 

astăzi. 

AG 
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O conferință despre artiști fericiți 

 

”Trăim în mod materializat, repetând 

(ceea ce știm) despre existența spațiului și a 

timpului. Trăim, adică, datorită existenței 

acestui fenomen sau a acestor doua fenomene și 

suntem foarte sensibili la ele, pentru că ne 

limitează barierele fizice. Dar, după cum se știe, 

omul este creat după chipul și asemănarea lui 

Dumnezeu și, așadar, se bucură de libertatea 

voinței, de capacitatea de a crea.  

În ultima vreme, dar nu numai în ultima, 

ci de destul de multă vreme, omul își pune 

întrebarea dacă nu cumva arta este, în general, 

păcătoasă. Cum de apare aceasta întrebare, când 

este arhicunoscut că actul creator ne amintește 

că și noi suntem creați și că avem cu toții un 

singur Părinte? De ce se naște un astfel de gând, 

pe care l-aș numi sacrilegiu? Deoarece criza 

culturală a ultimului veac a adus artistul în 

situația de a se putea dispensa de orice reper 

spiritual; creația a ajuns (să fie tratată ca) un fel 

de instinct.  

Ştim că există animale care au și ele un fel 

de simț estetic și pot produce în mod natural un 

obiect închegat din punct de vedere formal. Să 

zicem, fagurii pe care albinele îi construiesc 

pentru a-și depune mierea. Artistul a început să-

și privească talentul - care îi este dat - ca pe o 

proprietate a sa, și de aici a rezultat dreptul de a 

considera că talentul nu îl obligă la nimic. Astfel 

se explica acea lipsă de spiritualitate care 

domnește în arta contemporană. Arta se 

transformă fie în tot soiul de căutări formale, fie 

într-un produs comercial. Nu e nevoie să vă 

explic că cinematograful se găsește în punctul de 

vârf al acestei situații, căci, după cum se știe, el 

s-a născut la sfârșitul veacului trecut la 

iarmaroc, în scop exclusiv pecuniar. 

Trăim într-o lume greșită. Omul a fost 

născut liber și lipsit de frică. Dar istoria noastră 

constă din dorința de a ne ascunde și de a ne 

apăra de natură, care ne obligă din ce în ce mai 

mult să ne înghesuim unii în alții. Comunicăm 

unii cu alții nu pentru că ne-ar face plăcere, nu 

ca să ne desfătăm de bucuria împărtășirii, ci ca 

să nu ne fie atât de frică. Civilizația noastră este 

greșită, dacă relațiile noastre se construiesc pe 

acest principiu.  

Toată tehnologia, întregul așa-zis progres 

tehnic care însoțește istoria nu crează, de fapt, 

decât proteze; ne prelungește mâinile, ne ascute 

vederea, ne permite să ne deplasăm foarte 

repede. Aceasta are o importanță principială. 

Astăzi ne deplasăm de câteva ori mai repede 

decât în secolul trecut. Dar nu am devenit mai 

fericiți din acest motiv. Personalitatea noastră a 

intrat în conflict cu societatea. Nu ne dezvoltăm 

în mod armonios, dezvoltarea noastră spirituală 

a rămas în urmă, încât am devenit victimele 

procesului în avalanșă al creșterii tehnologice. 

Nu putem scoate capul afară din acest torent, 

chiar dacă am dori.”  

Apoi în planul dezvoltării istorice am 

ajuns atât de neîncrezători unii într-alții, nu mai 

credem că putem să ne ajutăm unii pe altii, cu 

toate că totul s-a făcut în istorie ca să 

supraviețuim împreună, încât am renunțat, de 

fapt, să mai participăm fiecare, personal, la viața 

publică. Persoana nu are nicio importanță. 

Adică, pe scurt, pierdem ceea ce ne-a fost dat de 

la început - libertatea alegerii, libertatea voinței. 

Iata de ce consider că civilizația noastră este 

greșită.  

Filozoful și istoricul rus Nikolai Berdiaev 

a observat, cu multa subtilitate, două etape în 

istoria civilizației. Prima este istoria culturii, 

când dezvoltarea omului este mai mult sau mai 

puțin armonioasă și are un fundament spiritual, 

a doua apare odată cu declanșarea unei reacții în 

lanț, nesupusă voinței omului, când dinamica 

scapă de sub control, când societatea își pierde 

cultura.  
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Dostoievski și-a făcut marile descoperiri 

numai pentru că el a fost primul care a  

sesizat și a exprimat problemele aspiritualității. 

Personajele sale suferă din pricină că nu pot să 

creadă. Ele vor, dar și-au pierdut organul 

credinței. Li s-a atrofiat conștiința. Şi, cu fiece 

an, Dostoievski este înțeles parcă din ce în ce 

mai bine, ba a ajuns chiar la modă. Şi asta pentru 

că această problemă crește și se extinde din ce în 

ce mai mult.  

Pentru că cel mai greu este a crede. Pentru 

că ne este greu să ne încredem în puterea 

harului. Desigur, fericit cel pe care l-a vizitat 

această stare. Dar rar cine se poate lăuda cu 

aceasta. Esențialul, ca să te simți liber și fericit, 

este curajul. 

Noi nu mai știm ce este iubirea; ne purtăm 

față de noi înșine cu o monstruoasă 

desconsiderație. Înțelegem greșit ce înseamnă 

să te iubești pe tine însuți, chiar ne jenăm de 

această noțiune. Întrucât credem că a te iubi pe 

tine însuți înseamnă să fii egoist. Este o greșeală. 

Pentru că iubirea înseamnă jertfă.  

Acest lucru omul nu îl mai resimte ca 

atare, dar se poate observa din afară de către o 

terță persoană. Desigur că și dumneavoastră 

cunoașteți acest lucru, căci este spus: „iubește pe 

aproapele tău ca pe tine însuți”. Cu alte cuvinte, 

a te iubi pe tine însuți este, într-un fel 

fundamentul sentimentului, este măsura. Şi nu 

numai pentru că omul s-a conștientizat pe sine 

însuși și sensul vieții sale, ci și pentru că, 

întotdeauna trebuie să începem cu noi înșine. 

În legătură cu toate acestea, încep să cred 

că arta cu care mă ocup este posibilă numai în 

sensul în care nu mă exprimă pe mine personal, 

ci acumulează în ea ceea ce pot eu surprinde, 

comunicând cu oamenii.  

Arta devine păcătoasă din momentul în 

care încep să o folosesc în propriile mele 

interese. Şi cel mai important este că eu încetez 

să-mi mai fiu mie însumi interesant. Poate că de 

aici începe iubirea mea față de mine însumi.”  

La drept vorbind, niciodată nu am 

considerat că artistul poate fi fericit în procesul 

creației sale. Sau nu este acesta cuvântul 

potrivit: fericit...nu, niciodată.  

Omul nu trăiește ca să fie fericit. Sunt 

lucruri mai importante decât fericirea.” 

 

   (Elena Dulgheru, Tarkovski filmul ca 

rugăciune, din Cuvântul despre Apocalipsă 

rostit de Tarkovski în biserca Saint-Jones din 

Londra, în 1984) 

Via Maria Sava 
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VIAȚA SECRETĂ A TABLOURILOR  

iarul Metropolis vă invită la mici 

incursiuni în existența nevăzută, uitată 

sau ignorată a imaginilor care ne 

fascinează. Unele au schimbat istoria artei, 

altele au rămas ascunse printre povești.  

În Auvers-sur-Oise ajungi cu mașina, de 

la Paris, în cel mult o oră. Acolo s-a refugiat 

pentru câțiva ani pictorul Paul Cézanne și acolo 

e posibil să fi pictat un tablou cunoscut sub mai 

multe titluri: „Auvers-sur-Oise”, simplu, sau 

„Peisaj în Auvers-sur-Oise”. Nu e sigur că el e 

realizat chiar sub cerul senin din acel colț de 

natură sau din amintirile luminoase ale 

artistului, dar cert este că el aparține anilor 

1879-1880, când acesta petrecuse deja cel puțin 

câteva veri în satul francez.   

Lucrarea pictată pe pânză de artistul 

francez a cărui operă va deveni din ce în ce mai 

importantă a fost cumpărată de colecționarul 

Victor Choquet, susținător al impresionismului, 

direct de la pictor și a rămas multă vreme în 

familie. Mai târziu a ajuns în proprietatea lui 

Bruno Cassirer, apoi a fiicei lui, Sophie. După 

moartea acesteia, tabloul a ajuns, pe post de taxă 

de moștenire, la Ashmolean Museum de la 

Oxford University. Două decenii a stat în rama 

lui, alături de alte capodopere impresioniste, dar 

și de creații lipsite de notorietate. Până într-o 

noapte, când parcă a devenit protagonist într-un 

film de suspans, intrând într-o nouă etapă din 

posteritatea lui ce părea netulburată. 

Anul Nou aduce un hoț la muzeu 

1999 începe, cum e obiceiul, cu un joc de 

artificii. La Oxford University, în primele ore ale 

anului nou, petrecerea e în toi. Dar la scurtă 

vreme după miezul nopții la Ashmoleun 

Museum se aude alarma și imediat sosesc 

pompierii, anunțați că în galeria de artă a 

izbucnit un incendiu. 

Vine și poliția, dar numai pentru a 

constata că incendiul nu există. Autoritățile se 

dezmeticesc greu, căci perdeaua de fum e 

eficientă. Își croiesc drum spre galeria 

întunecată și dau de o ramă goală azvârlită pe 

jos. Din ea lipsește o creație estimată la 3 

milioane de lire sterline: „Auvers-sur-Oise” de 

Paul Cézanne. Christopher Brown, directorul 

muzeului, vine degrabă de la Londra și 

descoperă la locul faptei o scenă ca după un jaf 

într-o locuință. 

Povestea peisajului pictat de Cézanne în 

vremea prieteniei cu pictorul Camille Pissaro, cu 

care colinda pajiștile și picta în aer liber, 

continuă sub aceeași perdea de fum. Efectele 

fumigenei folosite de hoț în acțiunea lui 

meticulos planificată sunt remarcabile. De 

atunci, tabloul impresionistului francez nu a mai 

fost văzut de nimeni. Cel puțin, nu în public. Cu 

o singură excepție, dar și aceea falsă: într-un 

bar, unde au ajuns și investigatorii. Însă doar ca 

să afle că e o copie, pictată de proprietarul 

iubitor de artă al locului. 

Au trecut mai bine de 20 de ani de la jaful 

comis la miezul nopții de un hoț înarmat cu 

fumigene, o scară de frânghie, cu care trece prin 

bibliotecă pentru a ajunge în galerie, un cuțit, cu 

care desface din rama lui pânza prețioasă, care 

nu opune rezistență și pe care jos, în stânga, se 

deslușește numele artistului scris cu roșu. Cu tot 

ajutorul experților în artă și în piața neagră, 

Z 
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investigatorii nu au detectat nici tabloul, nici 

hoțul, nici măcar vreo ipoteză consistentă. Și e 

foarte probabil ca în timpul acesta peisajul 

liniștit, pictat de Cézanne într-un sat nu departe 

de Paris să-și trăiască senin eternitatea în vreo 

colecție privată, departe de ochii curioșilor 

oarecare. La așa o celebritate, posibilitatea ca el 

să-i fi fost vândut unui cumpărător cunoscător e 

foarte mică, susțin experții, din motive lesne de 

înțeles. 

  

Café Pamplona 

Rafael Campo * 

 

       Știu că pe aici nu este Spania. Dar încă, 

Ai crede că l-aș găsi pe tatăl meu aici, cu buzele 

lui pe fiecare ceașcă. Ai crede că arborele sfânt 

Nu are țepi foarte ascuțiți. Se aude românește 

de la masa mea preferată din partea din spate. 

Toți acești oameni citesc Lorca? 

Tatăl meu nu comandă niciodată desert. eu am 

Café con leche. Sunt în Santander, 

Înainte de război. Acești oameni care citesc 

Lorca îl bănuie a fi un comunist, și voi o veți 

presupune. 

 Ai crede că germanii care stau la masa din 

spate Și-ar efectua spionajul mai discret. 

Tatăl meu urăște fasciștii, dar mai mult 

comuniștii. 

Ai crede că l-aș găsi pe tatăl meu undeva, dar... 

El spune că nu a avut niciodată încredere în 

poeți. l-ar dezgusta toți acești oameni care 

citesc Lorca   

Spunea el, comuniști și homosexuali. 

Comand un desert.  

Știu că această nu este Spania. 

Chelnerul este deja cu o mână pe fiecare 

farfurie, Curăța mesele, e îmbrăcat în alb. Ai 

crede că l-aș găsi, cu buzele pe fiecare ceașcă cu 

gura largă. 

Nu sunt în Santander. Războiul civil 

S-a terminat. Lorca a murit. Toți acești oameni 

o știu Tufa sfânta are țepi ascuțiți.  

Ai crede, s-ar ghici că: Sunt spaniol, deoarece 

este clar că nu pot uita. 

 

* Rafael Campo (născut în 1964 în New Jersey) este 

poet, medic și autor american. 

             Traducere AG 
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Muzică și cuvânt.  Vitralii.  

  Asemeni unui vitraliu e cartea Sofiei 

Gelman Kiss, am să explic de îndată această 

impresie a mea. Prin bucățele de sticlă colorată 

se vede varietate de teme și subiecte: ba e vorba 

de polifonie, ba de poezia lui Yakov Barzilai, o 

altă culoare e cea prin care se proiectează 

amintirea întâlnirii cu scriitorul interviul cu 

pianistul Tibor Szasz sau cu maestrul Sigismund 

Toduță. Un galben ocru e așezat în fața 

discursului despre vița de vie și elogiul 

vinului...și am putea continua căci fiecare text 

din carte are rostul și nuanța lui. Sofia Gelman 

Kiss, absolventă a prestigiosului Conservator 

George Dima din Cluj este muzicolog, pedagog, 

compozitoare și a predat la această mitică 

instituție de învățământ superior până în 1986 

când a făcut Alia. În Israel și-a continuat 

activitatea pedagogică la Academia de Muzică 

din Tel Aviv, apoi la Colegiul de Artă Natania și 

la școlile de muzică din Givataim și Natania.A 

compus lucrări corale și intrumentale, scrie 

tablete, recenzii, interviuri publicate în presa de 

limba română din Israel.Ziceam de curând, într-

o întâlnire găzduită evident pe zoom, cum se 

petrece în aceste vremuri de restriște a 

întâlnirilor, dedicată lucrărilor sale muzicale, că 

dumneaei nu încetează să ne surprindă: căci 

publică nu doar cronici la concertele lui Zubin 

Mehta, studii despre Bach dar și cărți cu intrigă 

polițistă! Ca să zic așa, e un spirit nuanțat, foarte 

îndrăzneț și gata să se înroleze în apărarea unor 

cauze felurite, important este să fie muzicale, și 

să ne frământe mințile și sufletele. Întâlnirea cu 

dumneaei mi-a adus însă în minte atmosfera 

extraordinară a Clujului muzical al anilor 60-70, 

un Cluj de neuitat, impregnat de dragoste de 

cultură, de muzică, și din care au pornit mari 

interpreți, mari spirite, mari compozitori. Am 

dat așa, un ocol în amintire, vizitând cariere 

emblematice: Sigismund Toduță, Liviu 

Glodeanu, Cornel Țăranu și Mihai Moldovan. Și 

mi-am dat seama că prin asociație de idei, 

pornind de la lucrarea Vitralii a lui Mihai 

Moldovan mi-a venit gândul asemănării 

scrierilor Sofiei Gelman Kis cu bucățelele 

colorate și transparente. Corul clujean dirijat de 

Mihaela Cesa Goje i-a interpretat de curând trei 

lucrări pe versurile unor poeți cunoscuți. Una 

din lucrări este inspirată de poemul superb al 

poetului Dinu Flămând ”Cum cele șapte 

culori...” altele sunt compoziții pe versurile 

israelianului Yacov Barzilai: Trei focuri de pildă 

este o litanie tulburătoare omagiind sacrificiul 

lui Yitzhak Rabin în numele apărării păcii. 

Aceasta e doar o paranteză la notația mea pe 

marginea cărții ”Meditații subiective”(Editura 

Saga Israel, 2019) în care observația atentă a 

autoarei funcționează nu odată pe post  

de contrapunct. Interesant interviul luat 

pianistului Tibor Szasz, ”adeptul tradiției alături 

de acceptarea concepțiilor inovatoare”cum îl 

caracterizează autoarea, cel cu Ioan Holender, 



Jurnal Israelian nr. 55 ■ 26-08- 2021 

  
 

28 

sau cel luat compozitorului Sergiu Natra (stabilit 

în Israel din 1961) despre care spune: 

”Tulburătoarea solitudine zăvorâtă în paginile 

creației compozitorului Sergiu Natra se lasă 

deslușită doar de cei cunoscători ai muzicii sale”. 

Frumoase destăinuirile despre predilecția 

pentru harpă a compozitorului, legătura 

sistematică cu evenimentele legate de harpă, în 

Israel, legătura dintre muzică și cuvât, atunci 

când cuvântul înseamnă poezii de Eminescu, 

Arghezi, Șt.O. Iosif, poemul lui Erhenburg ”Fata 

soldat ” sau pagini din Biblie. Dialogul dintre doi 

oameni ai muzicii presupune cunoaștere, 

interes, documentare, întrebările Sofiei Gelman 

Kiss crează puntea necesară de comunicare. 

Interesante sunt portretele create de autoare: de 

pildă cel dedicat pianistului Radu Lupu în care 

notează: ”Sunetul pianisticii sale, acel sunet 

diafan la care puțini instrumentiști pot ajunge, îi 

caracterizează interpretările. Diversitatea 

culorilor prin care rostește textul muzical, este 

imposibil de imitat: paleta sa de la un fortissimo 

impresionant, cuprinde o infinită varietate a 

expresiei sonore pusă în slujba formulării 

esenței mesajului. Meditația esoterică în care 

gândurile autorului se confundă cu cele ale 

pianistului Radu Lupu, conduce către o perfectă 

simbioză concepută spre a asigura recepționarea 

mirabilei comunicări nemijlocite dintre 

compozitor și auditor.” Cred că aparițiile 

editoriale ale autorilor care trăiesc în Israel 

trebuie cumva parcurse într-o cheie diferită. 

Poate că pentru o carte publicată în România, 

ne-ar fi contrariat juxtapunerea unor texte atât 

de diferite ca factură: interviu, rememorare, 

proză scurtă, notație emoțională din pagina de 

jurnal, critică de specialitate. Trăind într-o lume 

culturală exprimabilă în limba română oarecum 

de mici dimensiuni, autorii au nevoie să prezinte 

cititorilor lor o viziune diversificată dar și 

oarecum clarificatoare a scrisului lor, în 

ansamblul său. Ceea ce autoarea noastră a decis 

să facă în aceste vitralii. Gândurile despre Bach, 

Mozart, Stravinski sunt punctate cu ”excursii 

meditative” de o altă factură, notații onirice, 

filozofări romantice referitoare la pacea 

universală și la deruta umanității. Există și o 

latură pragmatică, binevenită de altfel în textele 

inserate: foarte interesantă și documentată e 

relatarea ”aventurii” Requiemului de Mozart - 

începând cu istoria propriu-zisă a celebrei 

lucrări până la contradictoria lui 

abordare într-un spectacol susținut de 

Filarmonica Israeliană. Evident miza sau mai 

exact numitorul comun nevăzut al cărții e relația 

muzică-cuvânt. Așa cum simte autoarea, cum își 

deslușește această sublimă relație și evident așa 

cum ne-o poate preda.”Asemenea unui covor de 

frunze toamna, unde cromatica și multitudinea 

irizării reprezintă însăși bogăția sine qua non a 

culorilor, sonoritatea cuvintelor, încă înainte de 

a fi înțelese, prefigurează melodicitatea limbii 

care urmează a fi pătrunsă apoi de multiple 

înțelesuri și sensuri. ”Compozitoarea și iată, 

autoarea Sofia Gelman Kiss scrie în limba 

română, în lumea israeliană de astăzi, 

deopotrivă perfect integrată ca personalitate a 

unei lumi artistice active și ca autor în stare să 

scrie convingător și memorabil, de drag față de 

cei care citesc românește, de drag de muzică și 

cuvânt. Cleopatra Lorințiu 
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 GHEORGHE SCHWARTZ 

ENIGMELE INFINITE 

VOCALIZE 

 

40. Rușinea orașului a fost 

lichidată 

În toamna lui 1927 a sosit în orașul nostru 

un anume Julius Zimberlan, un domn elegant și 

extrem de discret. A sosit, dar nu pentru a fi în 

trecere, ci chiar pentru a se așeza aici. Nimeni n-

ar fi putut spune nici cine este, nici de unde a 

venit, nici din ce trăia. Însă că trăia bine era mai 

mult decât evident: era mereu îmbujorat la 

obraji, avea o statură atletică, își permitea să 

prânzească zilnic la ora unu fix la LIDO, unde 

lăsa bacșișuri remarcabile, hainele erau ca 

turnate pe el, iar în jur răspândea mirosul celei 

mai fine ape de colonie. Şi modul de relaționare 

cu cei din jur era ireproșabil, încât nimeni nu și-

a permis să-l inoportuneze vreodată cu întrebări 

indiscrete. 

La început, a venit singur. Apoi au sosit și 

muncitorii care i-au reamenajat vechiul Palat 

Nupert, reședința foștilor seniori ai locului, 

scăpătați jalnic, înainte ca Herbert, ultimul 

Conte Nupert, să-și dea obștescul sfârșit într-un 

șanț de pe marginea drumului.  

Palatul Nupert se află la câteva sute de 

metri de localitate, fiind înconjurat de un parc 

imens întins pe mai multe hectare. Așa că n-a 

prea fost nimeni atent când au plecat muncitorii 

și când au sosit servitorii. Julius Zimberlan era 

amabil, nimic de spus, însă avea un fel de a fi 

care impunea respect și discreție. Nici măcar 

cele mai recunoscute bârfitoare n-au atacat 

subiectul, deși faptul că din Palatul Nupert nu și-

a făcut apariția nici o doamnă Zimberlan ar fi 

putut fi un subiect suficient de gras. 

Străinul acela special a dispărut la fel de 

neașteptat pe cum s-a ivit. În primăvara lui 

1929, n-a mai venit zilnic la unu fix să-și ia 

prânzul la LIDO. Absența aceasta a sărit imediat 

în ochi, de parcă ar fi stat locului orologiul 

Primăriei. La început, s-a crezut că e bolnav, 

apoi că a plecat pentru un scurt timp (ca tot 

omul…), însă, fiindcă întârzia să revină, 

întrebările au apărut în mod firesc: figura 

zâmbind mereu rece nu le mai stătea în cale. De 

unde a venit domnul Zimberlan? Din ce trăia? 

Ce făcea toată ziua în reședința sa, întrucât 

niciodată n-a fost văzut decât la ora unu fix la 

LIDO? Şi, apropo de reședință, la ce-i trebuia 

unui om singur un asemenea palat? Dar oare 

chiar trăia singur? Cineva parcă a văzut o birjă 

venind de la Palatul Nupert în miez de noapte. 

În miez de noapte?!  

Lucrurile au devenit tot mai evidente, 

culminând cu vestea căzută ca un fulger: la 

Palatul Nupert, individul acela, străinul acela ar 

fi deschis un bordel. Femeile din orașul nostru 

au fost extrem de indignate și indignați au fost și 

soții pentru că doamnele le reproșau că „ar fi 

întârziat atât de des la CLUB” și că ar fi fost 

părtași la orgiile monstrului. Şi și-a amintit 

lumea și de dispariția misterioasă a fiicei 

farmacistului, dispariție ce n-a putut fi elucidată 

de – iată! – aproape un an, cam chiar de atunci 

când a fost semnalată birja aceea în miez de 

noapte. 

Așa că a fost absolut firesc să fie incendiat 

cuibul pierzaniei, Palatul Nupert, spre 

satisfacția soțiilor și a soților indignați. Clădirea 

a fost lăsată să ardă până la temelie fără măcar 

să încerce cineva să lupte cu flăcările. Şi astfel a 

dispărut și ultima mărturie a Conților Nupert și 

a fost răzbunată și dispariția fiicei farmacistului. 

Fiica farmacistului a revenit abia două 

luni mai târziu.  
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41. Clovnul scamator 

Când a sosit cu circul în oraș, lumea nu  

l-a prea luat în seamă: era mult mai interesant 

să privești tigrii și elefantul, leul sărind prin 

cercul de foc și trapezista pur și simplu zburând 

dintr-o parte în cealaltă sub cupola cortului. 

Priveai la toate astea – și la încă multe altele – și 

ți se tăia respirația. Pe clovn l-au perceput mai 

mult drept elementul ce făcea legătura între 

diferitele numere atât de reușite.  

Însă, când s-a dovedit că acel caraghios cu 

nasul cât sfecla se pricepea la tot felul de 

scamatorii, că putea, de pildă, să scoată de sub 

jobenul, pe care până atunci l-a ținut pe cap, trei 

iepuri neastâmpărați și, apoi, cu un singur gest, 

să-i transforme în păsărele, că a reușit, fără să 

părăsească arena, să-i subtilizeze profesorului 

de fizică (din rândul patru) portofelul și cheile 

de la mașină, că a făcut-o pe atât de sobra 

doamnă consilier să danseze languros cu 

maimuța Rengo – bine măcar că n-a pus-o să 

execute față de atâta lume un dans la bară! -, că 

a izbutit să-i vândă atât de zgârcitului diriginte 

al poștei o pungă umplută cu nisip pentru o mie 

de parai sau să-l facă pe domnul Grambach când 

pitic, când o namilă până aproape să-și dea cu 

capul de trapezul cel mai de sus, când au văzut 

toate astea, oamenii au fost la început curioși, 

apoi înfricoșați și au terminat a fi chiar revoltați 

de-a binelea: cu ce drept a furat – că acesta este 

cuvântul! – clovnul actele personale ale atât de 

respectatului profesor de fizică? Cum de și-a 

permis s-o pună într-o situație atât de penibilă 

pe doamna consilier? Şi cu domnul Grambach ce 

a avut? (Doar că l-a făcut să-și deschidă punga 

cărpănosul diriginte al poștei n-a supărat pe 

nimeni.) Au terminat chiar prin a-l urî pe 

individul care a dovedit că putea face orice: n-ai 

cum să te ferești de un asemenea individ de-și 

pune în cap să te agreseze, să te jefuiască ori 

chiar să te omoare! Şi toate astea cu mutra aia de 

clovn veșnic zâmbăreț! 

La sfârșitul spectacolului, câțiva bărbați 

adevărați l-au așteptat după colț și l-au lovit cu 

pietre.  

Din raportul anchetatorilor se poate citi 

că decedatul a căzut și a suferit o rană deschisă 

la cap, o rană cauzatoare de moarte. Păi, un om 

care poate face câte a dovedit în arenă este 

limpede că n-ar putea fi victima unui atentat! 

Măcar de asta nu se poate îndoi nimeni! 

Şi, totuși, rămâne enigma infinită cum de 

a putut fi omorât cineva care a dovedit că poate 

orice.    

 42. Alba – neagra  

Alba – neagra conține (și încă în mod 

ostentativ!) enigma în sine. Încercând să rezolve 

o asemenea versiune denaturată, mulți s-au 

păcălit și continuă să se păcălească. 

Variantele vulgare din fața diferitelor gări 

nu sânt decât niște trucuri pentru credulii care 

nu acceptă că pot fi duși de nas atât de ușor. Însă 

adevărata alba – neagra vine din adâncurile 

istoriei, când Enandros din Milet a practicat 

această îndeletnicire sub forma ei oraculară: pe 

cel ce i se adresa, îl ruga să pună o piatră fie sub 

scoica albă, fie sub una dintre cele două scoici 

negre aflate în mijlocul unui cerc. Apoi se așeza 

și el, și oaspetele său, și martorii de ocazie la mai 

mulți pași de circumferința cercului. Așteptau. 

Nimeni nu mai punea mâna pe scoici și, în 

liniștea ce se lăsa, un nor de ceață învăluia 

suprafața izolată. Când se ridica ceața, oaspetele 

pătrundea în cerc și ridica scoica: dacă piatra 

mai era acolo unde a pus-o, răspunsul la 

întrebarea cu care a venit era pozitiv, dacă piatra 

nu era nici sub prima scoică neagră, răspunsul 

era negativ, dacă piatra nu se mai afla nici sub 

cea de a treia scoică, omul nu mai avea chiar nici 

o speranță.  

Se spune că profeția astfel exprimată n-a 

dat niciodată greș: că, înaintea unor bătălii, au 
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venit și iluștrii comandanți de oști la Enandros 

și vai de cei ce nu țineau cont de cele astfel aflate.  

Piatra își muta locul – sau nu – fără ca 

Enendros sau altcineva să intre în cerc și cu atât 

mai puțin s-o atingă. S-a vorbit și s-a scris 

despre aceasta, însă enigma a rămas veșnică. 

Nici marii înțelepți ai antichității și nici 

alchimiștii medievali n-au reușit să-i dea de 

capăt, deși ne-a rămas mărturie o bogată 

bibliografie în legătură cu încercările lor. 

Alba – neagra conține (și încă în mod 

ostentativ!) enigma în sine. Încercând să rezolve 

o asemenea versiune denaturată, mulți s-au 

păcălit și continuă să se păcălească. 

43. Enigmă sau prostie? 

Ruiz Juan Ramirez are doar cinci ani și 

este renumit în cartier pentru inteligența sa 

ieșită din comun și pentru cunoștințele sale 

precoce. Alții spun că e doar un copil obraznic. 

Şi, în fine, sunt și dintre cei ce-l socotesc chiar 

dimpotrivă: oligofren. Obositor de retardat 

mintal.  

Zilnic, Ruiz Juan Ramirez te asaltează cu 

întrebări stupide. De pildă: 

- Cine a fost mai mare: Beethoven sau 

Shakespeare?  

- Asta-i o prostie! Cum să compari un 

compozitor cu un scriitor?! 

- Bine. Atunci, cine a fost mai mare: 

Goethe sau Shakespeare?  

- Şi asta-i o întrebare tâmpită! Amândoi 

au fost și rămân foarte mari! 

- Da, dar care e mai mare? 

- Unul a fost neamț, celălalt englez. 

- N-au fost scriitori universali? 

- Ba da. 

- Vezi? Atunci care dintre ei a fost mai 

mare?  

- … 

- Bine, nu ai habar! Rămâne o enigmă 

pentru tine. 

- Asta nu-i o enigmă, ci o prostie. 

- Bine. Dar ce-i o prostie? 

- Ceva lipsit de sens. 

- Şi o enigmă? 

- Ceva la care nu ai un răspuns. 

Zilnic, Ruiz Juan Ramirez 

concluzionează:  

- La o prostie ai răspuns? N-ai! 

Auzind despre el că la doar cinci ani se 

vorbește în cartier despre inteligența sa ieșită 

din comun și despre cunoștințele sale precoce, 

însă și că e fie un copil obraznic, fie un oligofren, 

tot Ruiz Juan Ramirez e cel ce concluzionează: 

„Iată o adevărată enigmă!” Şi tot el adaugă: „Sau 

o adevărată prostie”. 
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Prin Atelierul lui Brâncuși 

 

  Paris - Centrul Pompidou 

 

 

  



Jurnal Israelian nr. 55 ■ 26-08- 2021 

  
 

33 

Liviu Antonesei – Jurnal intim  

(1980 – 1984) – episodul 7 
 
16 mai 1982, o duminică 
 

De aproape o lună am pornit spre 30 de 
ani. Tot cam de atunci se înmulțesc semnele 
obscurantismului și intoleranței în jur. Semnele 
nu mi se par deloc bune. Un soi de teroare 
difuză, un fel de derută generală. Parcă am fi în 
pragul unui seism. Criza morală mi se pare mult 
mai serioasă, mai gravă decît restul care, în 
cinci-zece ani, poate fi depășit. Criza morală, 
însă, roade temeinic, roade în durată. Cine nu-și 
găsește acuma sursele cele mai fertile ale tăriei 
interioare e pierdut – în timp și în eternitate. 
Mulți – dintre cei pe care-i credeam tari și buni 
– sînt deja pierduți. Dacă rezist – psihologic – 
acum, sînt salvat. Dacă nu … mai bine să nu mă 
gîndesc. 

Reiau gîndul din 4 martie, chiar în 
varianta lui originară: „birui-va gîndul“. Altfel, 
nu-i nici o scăpare. Se pare că tratamentul 
(chimioterapia) ce mi-l aplic de unul singur dă 
roade – sînt de un optimism deșănțat. Să mai 
vedem poate una-două săptămîni. 

 

17 mai 1982, o luni 

 

Să reziști tuturor agresiunilor, netulburat, 
fără nici un gînd de ripostă echivalentă. Să-ți faci 
datoria de om și de scriitor conform unei etici 
transistorice, eterne. În conformitate cu aceeași, 
dacă nu poți face binele întotdeauna, abține-te 
măcar de a face răul. Contemplă și meditează, 
acționează puțin. Ajută-te singur. 
Scriitorul, care lucrează în virtutea unui canon 
etern – acela al esteticului – nu poate fi – în 
calitate de scriitor – sclavul unei etici istorice. 
Frumosul în sinea sa este transistoric → 
transistoricitatea operei de artă (dincolo de 
zgura, necesară totuși, a timpului) → valoarea 
intrinsecă a acesteia (un – să-i zic – discipol al 
meu încearcă să scrie ceva în această privință); 
transistoricitate estetică și transistoricitate 
etică. În rest, scriitorul e, și el, un cetățean 
onorabil și știe ce are de făcut în timpul său. Să-

i dai lecții la tv. și prin presă e aberant pentru că, 
în principiu, e înzestrat cu o inteligență (fie ea și 
„artistică“) deasupra mediei. În acest sens, mă 
amuză o campanie gutenbergian-mahalagească 
menită să-l lămurească pe scriitor asupra lumii 
în care trăim. Ehe, pe ce lume mai trăim și noi! 
Mi-ar fi plăcut orice epocă (în spațiul nostru 
cultural) de la „Dacia literară“ pînă la începutul 
războiului al doilea mondial. Poate reușesc 
odată să fac o antologie O sută de ani de 
luciditate, însoțită de un lung studiu introductiv 
în care să reliefez liniile de forță ale acestei plăci 
turnante a existenței noastre spirituale. De la 
popor la națiune. De la reforme la structurat. De 
la blînda inconștiență poporană la exigențele 
unei culturi mature. Apoi hiatus. Apoi tentative 
timide de reluare a drumului. Apoi. Apoi. Apoi! 
Cine mai poate ști? 
Depășesc nevroza prin autotratamentul cu 
Levomepromazin, dar o stare de somnolență 
cvasipermanentă mă împiedică să lucrez cît de 
cît constant. Măcar dacă roadele tratamentului 
ar fi durabile. Acum – cel puțin – mă simt foarte 
bine: calm, senin, lucid, cu o foarte difuză (și 
necesară) melancolie. 

  Natalie Sarautte are o carte Era 
suspiciunilor (Petrini din Preda își botezase 
proiectul „Era ticăloșilor“). Simptomatic. În ce 
mă privește, nu-mi dau seama în cine pot avea 
încredere absolută și în cine nu. Frumoasă eră! 
Culmea e că sînt – în același timp – convins de 
existența unei adevărate „aristocrații a 
spiritului“, în sensul lui Baudelaire. Descurcă-te 
de mai poți! 

 

31 octombrie 1982, o duminică 

 

Recitesc Schimbarea … lui Cioran. Să 
reiau două fragmente: „Tot ce s-a creat pînă 
acum în România poartă stigmatul 
fragmentarului. Afară de Eminescu, totul este 
aproximativ în cultura românească. Nici unul nu 
ne-am lăudat cu el. Căci nu l-am declarat cu 
toții, o excepție inexplicabilă printre noi? Ce a 
căutat pe aici acel pe care și un Buddha ar putea 
fi gelos? Fără Eminescu, am fi știut că nu putem 
fi decît esențial mediocri, că nu este ieșire din 
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noi înșine și ne-am fi adaptat perfect condiției 
noastre minore. Sîntem prea obligați față de 
geniul lui și față de turburarea ce ne-a vărsat-o 
în suflet“(p.73) și „România nu trebuie să se 
mîngîie că mai apare din cînd în cînd prin ea cîte 
un om mare. Eminescu, condamnat a scrie într-
o limbă necunoscută, n-a putut deveni 
universal; Pârvan putea fi un Kierkegaard 
român, dacă nu s-arfi adîncit în săpături și și-ar 
fi cultivat mai puțin înălțimile retorice ale 
inimii; Nicolae Iorga n-a fost niciodată mai mult 
decît un om extraordinar. I-a lipsit totdeauna 
distanța și disprețul față de lume, pentru a fi un 
om mare.“ 

Mă întreb, însă, dacă invitația cioraniană 
de a trăi acut, de a interioriza tragismul acestei 
culturi mici nu duce, mai degrabă, la sterilitate 
decît la creație. Pentru creație e necesară, totuși, 
o anume „inconștiență“ metodologică, un soi de 
„optimism“ absurd. Luciditatea absolută nu 
poate duce, hic et nunc, decît la scepticism. 
Sceptic fiind, să creezi? iată paradoxul de 
surmontat. În mod ciudat, cartea lui Cioran mă 
– să zic – face să capăt aripi. Un fel de luptă 
împotriva destinului. 

 

24 noiembrie 1982, o miercuri 

 

De cîteva zile îmi tot venea în minte că m-
aș dori din nou copil. Azi, mi-am dat seama că 
mai degrabă aș fi bătrîn și singur – fără 
probleme, singur. Tot un fel de tendință 
regresivă. Sau – mai bine – dacă s-ar termina 
toate. 

 

8 decembrie 1982, o miercuri 

 

Am terminat numărul din revistă 
cu Eseul, la Iași. Pare excelent: eseurile, 
poemele lui Grigurcu, prozele, interviul lui 
(ilizibil, n. m. L. A)… Ieri, scandal cu 
președintele din cauza sumarului neprezentat la 
timp. Plus că – din cauza unui imbecil – nu 
văzuse șpalturile la precedentul. Ieșirea mea de 

orgoliu, totuși, necesară. Nu aveam dreptate 
întrutotul, dar aveam în principiu. O revistă nu 
poate avea decît un singur naș. De le convine, 
bine. De nu, să caute altul mai maleabil. Nu pot 
lucra decît cu maximul de autonomie posibilă. 
Respectînd – cît se poate – regula jocului: 
primele pagini. Și așa îmi vine greu. Visul meu 
este o revistă eminamente și integral culturală. 
Ceea ce nici Dialogul (deși cu statut oarecum 
privilegiat) nu reușește să fie. Ultimele mele 
numere sînt infinit mai „utile“ cultural. Nu poți 
face o revistă vie decît cu perspectiva europeană 
în față. Localismul minor → reviste minore. Din 
păcate, singura revistă românească de valoare și 
suprafață europeană este Secolul XX. Opinia 7-
8 e un Secol XX în miniatură. Din cele 16 pagini 
culturale, cel puțin 12-14 sînt europene. Cred, 
însă, că după acest număr va fi tot mai greu de 
menținut linia. Poate ar fi timpul să mă retrag. 
Am făcut trei ani o revistă de care nu-mi este 
rușine. În fond, tot ce are un început are și un 
sfîrșit. Pe de altă parte, ideea dispariției ei (sau a 
„metamorfozării“) îmi este insuportabilă. Ca și 
cum aș pierde propriul meu copil. Să mai vedem, 
deci. Am răsfoit zilele trecute colecția integrală. 
Cei trei ani ai mei sînt, de departe, un vîrf. Cel 
puțin cîteva numere (toate „dublele“) 
excepționale. Nici așa-zisele actualități nu-s 
proaste, în ultimul an mai ales. Probabil este 
singurul lucru pe care știu să-l fac bine, 
presupunînd colaborarea cu alții. Fantastică 
este această constanță de trei ani, avînd în 
vedere aproape totala mea incapacitate de 
adaptare. Probabil că întîmplarea mi-a scos în 
cale niște culoare libere. Cu așa o ocazie nu te 
întîlnești de două ori. Va trebui să merg înainte 
cît se poate. Interesant că, probabil, ei mă 
consideră indispensabil (ceea ce nu-i adevărat: 
fără mine ar scoate o revistă – proastă, e drept – 
fără probleme), cînd am ajuns seara acasă mă 
așteptau trei cu scuzele în proțap. Îmi dau seama 
că, deși fără intenție conștientă, cauza atitudinii 
mele a fost binevenită. Instinctul. Demonul știe 
ce face. 

Din 20 de numere scoase de mine numai 
două ratate integral. În care n-am nici o vină. 
Mai corect: scoase de cînd sînt eu aici, fără 
participarea mea, cele două. 
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Emanuel Pope 

  

   Și atunci am pășit în afară ... 

poem dedicat Tribului Penelor Albe, plante 

micuțe de sălbăticie ascunse prin 

 iarba ținuturilor Irlandei, numite și "Bog 

Cotton" ( lat. Eriophorum angustifolium). 

 

 

Și atunci am pășit în afară, 

mai întâi picioarele 

care nu mi mai atingeau pământul, 

mâna care numai mă ținea de trupu-mi, 

apoi și cealaltă, tremurând, 

cu clondirul nevinovăției, 

gura care nu-mi mai cuvânta 

și pieptu-mi în umbră căruia 

nu-mi mai puteam adăposti 

neliniștile. 

 

Așa am ajuns în tabăra fraților mei: 

Tribul Penelor Albe. 

Cum erau aduse în vechimi, 

la sfatul bătrânilor, 

fierea și rinichii dușmanilor, 

inima și osul frunții străbunilor. 

 

Și urma apoi 

lunga și chinuitoarea amiază 

numită și amiază "tăciunilor roșii": 

în mijlocul fraților mei 

care mi ascultau plânsu': 

plânsu' că vorbele, 

vorbele-mi ca plânsu'. 

Din când în când gura lacomă de adevăr 

a unui indian, a unui frate al meu, 

mușca lacom din mine, 

din carnea inimii mele, 

și gura începea să-i mustească 

cum mustește vinul toamna 

sângeriu. 

 

- Acesta, spunea el, a trăit și cât a mințit, 

numai pentru inima fraților săi a mințit și a 

păcătuit. 

 INIMA LUI ESTE DREAPTĂ !   

Am spus! 

...și inima mea se desfăcea și mai tare 

în lacrimi de recunoștință. 

Și mă scuipa apoi pe mine din mine, 

în țărâna cercului bătrânilor sfătuitori 

ai tribului meu, Tribul Penelor Albe. 

 

Și iar începeau să cânte și să boscorodească cu 

vracii, 

până când un altul vine și mă ridică 

de acolo din țărână 

pe mine din mine, 

mă ridică, 

și privindu-mă ca pe o bucată de sticlă 

în soarele amiezii 

mă asculta cu ochii lui iscoditori. 

 

Eu mă-ntăream atunci de frică în mâna lui. 

Și fratele meu începea să vorbească  

despre tot ce vedea acolo: 

- Inima lui e prefăcută, începea, 

poți vedea prin ea, dar totul e schimbat 

și nu te poți încrede, 

cum nu te poți încrede pârâului 

când vrei să pescuiești mreana acestuia. 

El este unde nu este și nu este unde se arată! 

Am spus! 

 

...și inima mea mi se rupea, ea din ea de plâns 

se rupea 

fără să se mai poată stăvili nicicum: 

Cum de fratele meu se putea îndoi de inima 

mea? 

 

Ajungeam iar în țărâna tribului meu! 

și mă tăvăleam acolo, și urlam și imploram 

până când seara, când deja parcă toți mă 

uitaseră 

mă ridică de acolo un copil, 

ca pe o piatră 
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mă ridică de jos, 

și așezându-mă în pielea de bizon a praștiei 

sale, 

țintea cu mine unul din norii jucăuși 

de pe întinsul mării cerului. 

 

- Uite-l, uite-l, strigă apoi acesta, 

Uite-i inima lui cum ușoară și dreapta zboară 

cu norii de sus  

și deși nu are aripi ca păsările ea zboară 

ușoară... sus, sus. 

Bătrânii priveau, tinerii privindu-mă parcă și 

mai mult se iubeau 

și toți credeau unii în alții. 

Așa am pășit eu în afară pentru prima dată 

și tot așa am revenit acasă la ai mei, 

în Tribul Penelor Albe: 

mai întâi picioarele 

care nu-mi mai atingeau pământul, 

mâna care numai mă ținea de trupu-mi, 

apoi și cealaltă, 

tremurând, 

cu clondirul nevinovăției, 

gura care nu-mi mai cuvânta 

și pieptu-mi în umbra căruia 

nu mi mai puteam adăposti 

neliniștile devenite acum 

visele unor zări 

nesfârșite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Casele mele 

casele pe care le-am cumpărat 

într-o viață 

mi-au deschis câmp, orizont, peisaj 

spre lumea cealaltă 

în care 

nu voi mai avea 

nici o datorie 

de onoare 

față de publicul larg – 

cititor 

în stele 

și chiromanția mâinilor 

bătătorite 

doar vioara…nestăpânită casă 

în care voi locui precum în limba română! 

       bianca marcovici  
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Friedensreich Hundertwasser  

(1928, 2000) A fost un multitalentat artist 
austriac, pictor, grafician și arhitect. Tablourile 
sale bogat colorate se caracterizează prin forme 
naturale și linii curbe în spirală ("linia dreaptă 
nu corespunde naturii", Hundertwasser), 
inspirat de mișcarea artistică Secession din 
Viena. A dezvoltat un adevărat Stil 
Hundertwasser prin picturi, afișe, multiplicate 
în articole de masă sub formă de baticuri, 
umbrele și alte obiecte de uz comun, care i-au 
adus un renume internațional. Hundertwasser a 
proiectat și a contribuit la execuția multor 
clădiri, dintre care foarte cunoscute sunt 
Hundertwasserhaus ("Casa Hundertwasser")  în 
Viena, Hundertwasser-Bahnhof ("Gara 
Hundertwasser") în Uelzen, Hundertwasser-
haus ("Casa Hundertwasser") în Wittenberg. 
   A studiat la "Kunstakademie" din Viena 
între 1948-1949, după care întreprinde mai 
multe călătorii de studiu în Italia (1949), Paris 
(1950), Maroc și Tunis (1951). Începând cu anul 
1967 devine foarte popular prin vânzarea de 
grafice, placate, afișe, în mare tiraj. În 1981 este 
numit profesor la Academia de Arte din Viena. 
În 1991 se deschide la Viena "Muzeul 
Hundertwasser". Este primul arhitect preocupat 
de ecologie si metode de reciclare pe care le 
practica intens în câteva clădiri construite de el. 
A trăit mai mult în Noua Zeelandă și pe propriul 
său vas Regentag, cu care a navigat în special în 
Oceanul Pacific. În timpul unei călătorii pe nava 
Queen Elizabeth II, încetează din viață la 19 
februarie 2000 în urma unui atac de cord. 

                   Clădiri la Viena   

Cu mulțumiri d-lui Vladimir Weintraub. 
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Church of St. Barbara, the patron saint of  

miners – Austria 
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Hundertwasser  

Adrian Grauenfels  

Primul manifest în nud, Munchen 1967 

i se rupe dacă par ridicol sau nu. Sunt 

în deplină stare de conștiență. Trăiesc 

într-un turn din lemn, am chef să fiu 

singur, plin și fericit, înconjurat de cobalt și 

argint. Când mă uit afară, îmi dau seama că totul 

este sărăcie și necazuri, toți sunt prizonieri, și 

iată că plăcerea mea este pe loc ruinată. 

Preferam să privesc și să văd cum oamenii își 

construiesc singuri casele - castel. Mă 

impresionează că atâți oameni mărșăluiesc zi de 

zi prin străzi perpendiculare și nimeni nu 

protestează.  

Am trecut de două revoluții: una contra 

foametei, altă legată de libertate, acum începem 

un sclavaj mai grav decât tot ce am cunoscut 

până în prezent. Următoarea revoluție va fi a 

celor care se ridică contra lucrurilor obtuze, 

confecții refuzate până și de mașini. Omul nu se 

poate adapta mașinăriilor, ci mașinile trebuie să 

se adapteze nevoilor umane. Prima treabă când 

cumpărăm o mașină este să-i dăm un șut care să 

o diferențieze de surorile sale. E stupid să lăsăm 

câțiva artiști să facă lucruri inteligente, iar restul 

populației nimic. Mă deranjează că numai eu 

sunt cel care (și încă câțiva puțini), care 

acționează cumva. Vreau ceva frumos să se 

întâmple, când privesc pe fereastră. Este un 

gând pur egoist. 

Noi vegetăm în locuințe criminale, 

construite de arhitecți-criminali. Pot dovedi cele 

zise: A împiedica un copil să crească este similar. 

Sunt copii, copii prodigioși, cărora le 

administrăm pilule ca să rămână mici, 

mediocrii, aceasta este o crimă. La fel și cu 

arhitectura. 

ÎN LUMEA NOASTRĂ LUCRURILE 

MERG AŞA: Dacă cineva își pune pe cap o 

coroană, devine rege. Dacă își pune două 

coroane, devine împărat. De ce nu-și îmbracă 

TOŢI oamenii coroane? Pentru că-s prea lași că 

să devină regi.  

Note: 

Hundertwasser a fost un original. Este primul 

care a propus locuința ecologică self-suficientă în anul 

1950. În vederea sa casele trebuie să fie adaptate 

pentru oameni și ecologic plasate în natură. El 

proiectează colectarea apelor de ploaie, reciclarea 

gunoiului uman, energia verde. Din păcate, a fost 

ridiculizat la vremea sa și puțini i-au urmat ideile, azi 

înțelegem câtă dreptate a avut în a salva planeta. În 

conferințele sale ținute complet nud (la Munchen și 

Viena) artistul declară că mizeria umană este generată 

de arhitectura monotonă, rațională și sterilă propusă 

de arhitectul austriac Adolf Loos, pe care îl combate 

vehement.  

  

M 



Jurnal Israelian nr. 55 ■ 26-08- 2021 

  
 

40 

 George Herbert (1593-1623) 

 

inia cuprinde un număr infinit de puncte; 

planul, un număr infinit de linii; volumul, 

un număr infinit de planuri; 

hipervolumul, un număr infinit de volume... Nu, 

hotărât lucru, nu acesta - more geometrico - este 

cel mai fericit mod de a-mi începe relatarea. A 

afirma veracitatea faptelor narate a ajuns să 

reprezinte, astăzi, convenția oricărei povestiri 

fantastice; prezenta relatare este, însă, pe de-a 

întregul veridică. 

Locuiesc singur, la etajul al patrulea al 

unei clădiri de pe strada Belgrano. Cu vreo 

câteva luni în urmă, într-o seară, am auzit un 

ciocănit în ușă. Am deschis și m-am găsit în fața 

unui necunoscut. Era un ins înalt, cu trăsături 

incerte. Sau poate că miopia mea le-a văzut 

astfel. Întreaga lui înfățișare dovedea o sărăcie 

plină de cuviință. Era îmbrăcat în cenușiu și avea 

în mină o valiză cenușie. Am înțeles îndată că-i 

străin. La început l-am socotit bătrân; mi-am 

dat seama apoi că mă înșelase puținul lui păr 

blond, aproape alb, de tip scandinav. În cursul 

convorbirii noastre, care a durat mai puțin de o 

oră, aveam să aflu că este din Orcade. 

L-am invitat să ia loc. O vreme, 

necunoscutul a păstrat tăcerea. Era învăluit de 

melancolie, întocmai cum sunt eu acum. 

— Am biblii de vânzare, se hotărî în 

sfârșit. Nu lipsit de pedanterie, îi răspunsei: 

— În casa aceasta se găsesc mai multe 

biblii englezești, printre care și cea dintâi, a lui 

John Wiclif. O am și pe a lui Ciprian de Valera, 

și pe a lui Luther, care sub aspect literar e cea 

mai neinteresantă dintre toate, și am chiar și un 

exemplar latin al Vulgatei. După cum vedeți, nu 

de biblii duc lipsă. 

După o nouă tăcere, continuă: 

— Nu vând doar biblii. O să vă arăt o carte 

sacră despre care socot că ar putea să vă 

intereseze. Am dobândit-o într-o mahala a 

Bikanirului. 

Deschise valiza și puse cartea pe masă. 

Era un volum in octavo, legat în pânză. Trecuse, 

cu siguranță, printr-o mulțime de mâini. Am 

cercetat-o; m-a surprins greutatea ei, cu totul 

neobișnuită. Pe cotor stătea scris Holy Writ, iar 

dedesubt Bombay. 

— Trebuie să fie din secolul al 

nouăsprezecelea, am remarcat 

— Nu știu. N-am știut niciodată, a fost 

răspunsul. 

Am deschis-o la întâmplare. Caracterele 

îmi erau străine. Paginile, care mi-au părut 

uzate și venind dintr-o modestă imprimerie, 

erau tipărite pe două coloane, asemenea celor 

ale unei biblii. Textul era destul de strâns și 

orânduit în versete. În colțul de sus al paginilor 

erau cifre arabe. Mi-a atras atenția faptul că 

pagina pară din stânga avea numărul (să 

spunem) 40.514, iar cea impară, aflată în 

dreapta ei, 999. Am întors fila; numărul de pe 

verso avea opt cifre. Era însoțit de o mică 

ilustrație, așa cum se obișnuiește în dicționare: 

o ancoră desenată în peniță, ca de mâna 

stângace a unui copil. 

În clipa aceea, necunoscutul spuse: 

— Priviți-o bine. N-o s-o mai vedeți 

niciodată. 

În afirmație era o amenințare, nu însă și 

în glasul care o rostise. 

Am reperat bine locul și am închis 

volumul. Peste o clipă, l-am deschis din nou. Am 

căutat zadarnic imaginea ancorei, întorcând filă 

după filă. Ca să-mi ascund descumpănirea, am 

spus: 

— E vorba despre o versiune a Scripturii 

într-unul din graiurile hindustane, nu-i așa? 

— Nu, replică el. 

Apoi coborî glasul ca pentru a-mi 

încredința o taină: 

— Am obținut-o într-un sat din câmpie, în 

schimbul câtorva rupii și al Bibliei. Stăpânul ei 

nu știa să citească. Presupun că socotea Cartea 

L 
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Cărților drept un fel de amuletă. Era din casta 

cea mai joasă; oamenii nu puteau să-i calce 

umbra fără să fie pângăriți. Mi-a spus că tomul 

lui se cheamă Cartea de Nisip, pentru că nici 

cartea, nici nisipul n-au început și nici sfârșit. 

M-a îndemnat să caut prima filă. 

Mi-am proptit mâna stângă pe copertă și 

am deschis volumul dintr-o dată, cu degetul 

mare aproape lipit de arătător. A fost zadarnic: 

între mână și copertă se interpuneau de fiecare 

dată alte file. Părea că izvorăsc din carte. 

— Acuma caută sfârșitul. 

Am eșuat din nou; abia am izbutit să 

îngaim cu un glas pe care nu-l recunoșteam: 

— Este cu neputință. 

În șoaptă, ca și mai înainte, vânzătorul de 

biblii îmi răspunse:  

— Cu neputință, însă totuși este. Numărul 

de pagini ale acestei cărți este de-a dreptul 

infinit. Niciuna nu e cea dintâi: niciuna cea din 

urmă. Nu știu de ce sunt numerotate în modul 

acesta arbitrar. Poate pentru a da de înțeles că 

termenii unei serii infinite admit orice număr. 

Apoi, ca și cum ar fi gândit cu voce tare: 

— Dacă spațiul este infinit, ne aflăm în 

oricare punct al spațiului. Dacă timpul este 

infinit, ne aflăm în oricare punct al timpului. 

Considerațiile lui mă iritau. L-am 

intrebat: 

— Sunteți religios, desigur? 

— Da, Conștiința mea este curată. Sint 

convins că nu l-am înșelat pe indigen dându-i 

Cuvântul Domnului în schimbul cărții lui 

diavolești. 

L-am asigurat că n-are ce să-și reproșeze 

și l-am întrebat dacă se află în trecere prin 

locurile acestea Mi-a răspuns că peste câteva zile 

are de gând să se întoarcă în patrie. Atunci am 

aflat că este scoțian, din insulele Orcade. I-am 

spus că și eu îndrăgesc Scoția, datorită iubirii ce 

i-au purtat-o Stevenson și Hume. 

— Şi Robbie Burns, m-a corectat 

În timp ce discutam, eu continuam să 

explorez cartea infinită. Cu prefăcută 

indiferență, l-am întrebat: 

— Aveți intenția să oferiți acest curios 

exemplar Muzeului Britanic? 

— Nu. Dumneavoastră vi-l ofer, mi-a 

replicat, precizându-mi o sumă ridicată. 

I-am răspuns, cu deplină sinceritate, că 

suma îmi este inaccesibilă, însă am rămas pe 

gânduri. După câteva clipe, îmi făurisem planul. 

— Vă propun un troc, i-am spus. Ați 

obținut acest volum în schimbul câtorva rupii și 

al Sfintei Scripturi; eu vă ofer valoarea pensiei 

mele lunare, pe care tocmai am primit-o, și 

Biblia lui Wiclif în caractere gotice. Am 

moștenit-o de la părinții mei. 

— A black letter Wiclif! șopti el. 

M-am dus în dormitorul meu și i-am adus 

banii și cartea. A întors paginile și a cercetat 

coperta cu fervoare de bibliofil. 

— Mă învoiesc, îmi spuse. 

M-a mirat faptul că nu s-a tocmit. Abia 

după aceea aveam să pricep că venise la mine cu 

hotărârea fermă de a vinde cartea. A luat 

bancnotele fără să le mai numere. 

Am vorbit despre India, despre Orcade, 

despre acei jarls norvegieni care le-au stăpânit. 

Se înnoptase de-a binelea când vizitatorul meu a 

plecat. Nu l-am mai văzut de atunci, iar numele 

nu i-l cunosc. 

M-am gândit să așez Cartea de Nisip în 

golul pe care îl lăsase Biblia lui Wiclif, dar în cele 

din urmă am optat pentru a o ascunde în spatele 

unor volume desperecheate ale celor O mie și 

una de nopți. 

M-am culcat, dar n-am putut să dorm. Pe 

la trei sau patru dimineața am aprins lumina. 

Am căutat imposibila carte și am început s-o 

răsfoiesc. Pe una dintre file am văzut gravată o 

mască, în colț era o cifră, nu mai știu care 

anume, ridicată la puterea a noua. 

N-am arătat nimănui comoara mea. 

Fericirii de a o poseda i s-au adăugat teama că 

mi-ar putea fi furată, iar apoi îndoiala că n-ar fi 
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cu adevărat infinită. Aceste două neliniști mi-au 

agravat vechea mizantropie. Mai aveam câțiva 

prieteni; am încetat să-i frecventez. Prizonier al 

Cărții, aproape nu mai ieșeam din casă. Am 

examinat cu o lupă copertele și cotorul uzat, 

înlăturând posibilitatea vreunei șarlatanii. Am 

constatat că micile imagini apăreau la o distanță 

de două mii de pagini. Le-am notat, în ordine 

alfabetică, într-un carnet, pe care l-am umplut 

foarte curând. Nu s-au repetat niciodată. 

Noaptea, în puținele răgazuri pe care mi le 

îngăduia nesomnul, visam cartea.  

Vara era pe sfârșite și am înțeles că tomul 

este de-a dreptul monstruos. Zadarnic mi-am 

tot spus că nu mai puțin monstruos sunt eu, 

care-l percep cu ochii proprii și îl mângâi cu zece 

degete omenești. Am simțit că e un obiect de 

coșmar, un lucru nefiresc ce infestează și 

pervertește realitatea. M-am gândit la flăcări, 

dar m-am temut că arderea unei cărți infinite ar 

fi ea, deopotrivă, infinită și ar îneca în fum 

planeta întreagă. 

Citisem undeva - mi-am amintit - că cel 

mai bun loc pentru a ascunde o frunză e 

pădurea. Înainte de a mă fi pensionat, lucram la 

Biblioteca Națională, care conservă nouă sute de 

mii de cărți; știu că, în dreapta coridorului, o 

scară răsucită se afundă într-un subsol unde se 

află periodice și hărți. Pândind o clipă de 

neatenție a angajaților, am furișat Cartea de 

Nisip pe unul dintre umedele rafturi. Am 

încercat să nu rețin la ce înălțime și nici la ce 

distanță în raport cu ușa. Simt o anume ușurare, 

dar nu mai vreau nici măcar să trec pe strada 

Mexico.” 

 (J.L. Borges, Cartea de nisip) 

Via Maria Sava

 

 Cărți SAGA din stoc -  la preț redus  
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Dan Stanciu, despre o expoziție 

dedicata poetului suprarealist,  

Gherasim Luca.  

 

oate (într-un moment cînd vi s-a părut că 

anumite socoteli ar trebui încheiate) v-ați 

întrebat câte perechi de picioare are 

disperarea. E o întrebare pe care nu o poți ocoli, 

iar dacă nu v-ați pus-o pînă acum (pentru că n-

ați avut timp, fie sub presiunea de neînvins a 

nepăsării), poate n-ar strica să v-o puneți chiar 

azi, cît încă nu e prea târziu, fiindcă mîine s-ar 

putea ca disperarea s-o rupă la fugă și să dispară 

definitiv, cum dispare uneori o disperare. E o 

întrebare pe care Gherasim Luca pare să o fi pus 

la încercare (pentru a vedea ce se întîmplă cu  

ea cînd îi răspunzi) într-un poem 

din cartea lui Erou-limită: 

 

„disperarea are trei perechi de picioare  

disperarea are patru perechi de picioare  

patru perechi de picioare aeriene vulcanice 

absorbante simetrice  

 ea are cinci perechi de picioare cinci perechi 

simetrice  

 sau șase perechi de picioare aeriene vulcanice  

șapte perechi de picioare vulcanice   

disperarea are șapte și opt perechi de picioare 

vulcanice  

 opt perechi de picioare opt perechi de șosete“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pentru cubomaniile prezente aici, Luca nu a 

ales trei scaune, două pălării, cîteva pietre etc., 

ci reproduceri după tablouri ale unor maeștri ai 

picturii universale pe care, cumva alchimic, le-a 

dizolvat (prin decupare) și apoi le-a coagulat 

(rearanjând fragmentele) în „precipitate ale 

dorinței“, potrivit formulei lui André Breton. 

Astfel, dintr-un tablou de Piero della Francesca, 

„Fecioara cu pruncul, înconjurați de patru 

îngeri“, Fecioara a dispărut complet, n-au mai 

rămas decît faldurile veșmintelor sale albastre 

pe care plutesc trei perechi de picioare ale 

pruncului și un picior solitar aparținînd, la 

origine, aceluiași prunc. E limpede, cred, ce 

neagă cubomania: o anume încremenire a 

privirii în știut, iar Luca propune o repaginare a 

știutului spre a-l reda surprizei. Dacă pictura 

este una cosa mentale, cum a zis Leonardo, 

atunci dezarticularea structurii ei inițiale (care 

și-a trăit traiul), urmată de o rearticulare pe alt 

plan a elementelor eliberate, o va dinamiza. 

Negînd, gîndim. 

  Ar mai fi de privit cu atenție 

seria Brésil (1960-1970), compusă dintr-o suită 

de imagini fotografice realizate de un pionier al 

fotografiei braziliene de la sfîrșitul veacului al 

P 

https://dilemaveche.ro/autor/dan-stanciu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gherasim_Luca
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XIX-lea, pe nume Marc Ferrez, cărora Luca le-a 

deturnat caracterul documentar către unul 

poetic, prin adăugarea cîtorva desene de mici 

dimensiuni extrase dintr-un vechi Larousse 

ilustrat ori din alte surse. Așa, de pildă, în 

„Spălarea cafelei“, unde imaginea unei instalații 

servind acestui scop este însoțită, printre altele, 

de imaginile a două sfredele, a unui cadran 

solar, a unui hexaedru, a unei mîini care arată 

litera T în alfabetul surdo-muților și a literei T în 

alfabetul Braille, a unei sfere tăiate oblic de o 

axă. Comentariu mai profund lămuritor sau 

dezvelire a esenței ascunse, aceste desene 

incluse pe suprafața fotografiei-suport își pierd 

înțelesul imediat explicativ și devin un soi de 

hieroglife actuale, apte să transmită într-un 

limbaj nou, degrevat de constrîngerile 

comunicării utilitare, ceva ce nu s-a mai spus. 

  N-aș vrea să înșir tot ce cuprinde 

expoziția, pentru a-i da privitorului prilejul s-o 

descopere cu ochii lui, nemijlocit și 

îndeaproape. (A o rata ar fi o eroare de 

nereparat, fiindcă prezența în lumea 

românească de azi a lui Gherasim Luca 

apatridul, cel care scria în poemul Niciodată 

destul, din 1947, „proporporporporporc un porc 

de popor“ e aproape o anomalie, cu șanse 

minime de a se repeta prea curînd.) Aș mai 

aminti doar ecranul pe care este proiectat filmul 

de televiziune din 1988 al lui Raoul 

Sangla, Comment s’en sortir sans sortir: aici, 

Luca (în negru pe un fond alb, aspațial) își 

scandează scandalos poemele, efigie care se 

zbate și deopotrivă glas împleticit, despicînd 

consoanele cu o secure de silex verbal și infuzînd 

un sînge înghețat vocalelor, șaman geometru în 

fața limitei deschise. 

Din Scena9.ro 
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