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ISRAEL 2006
Dupã ce, secole la rând,
cultura europeanã, preocupatã de consolidarea
identitãþii, a gãsit sprijin în valori spirituale
consacrate sub egida Ierusalimului, e - astãzi rândul Israelului sã facã proba resurselor creatoare
proprii în contextul dialogului cu standardele
occidentale de civilizaþie.
Felul cum societatea actualã israeliteanã
asociazã, bogatelor sale repere istorice, ambiþioase
eforturi de modernizare atestã posibilitãþi de
simbiozã dinamicã, în mãsurã
sã modeleze mentalitãþile ºi sã
le conecteze la exigenþe ale
epocii noastre. O distanþã
enormã pe calea progresului
diferenþiazã realitãþile consemnate în jurnalele peregrinilor, pentru care deplasarea
la Locurile Sfinte ajungea sã
semene, uneori, a aventurã,
ºi metamorfozele impuse
observaþiei cãlãtorului contemporan. Pentru Volney, mereu
obsedat de „ruine“, peisagiul
era dezolant. Dar, ulterior, ºi
Lamartine trecea printr-o stare
similarã când nu recepta nici
un semn de viaþã dincolo de
porþile Ierusalimului: „o liniºte
eternã stãpâneºte oraºul
pe de-a-ntregul, drumurile,
întinderile, ca un sepulcru
hãrãzit tuturor“, comparabil
cu nemiºcarea Pompeiului.
Reacþii identice avea ºi Mark
Twain, la 1867 (exact 100 de
ani înaintea Rãzboiului de
ªase Zile): teritoriu sumbru,
altminteri destul de bogat, vastã întindere
nepopulatã - „þarã sacrã, prin poezie ºi tradiþie,
sãlaº doar al viselor“.
Ce pãrea pe vremea romanticilor la cheremul
utopiei, poate concura în prezent cea mai
pragmaticã eficienþã. Proba e fãcutã încã de la
debarcarea din avion. Lângã localitatea Lod,
cu rezonanþã de sorginte biblicã, amenajãrile
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aeroportului impresioneazã prin vastitate ºi
îndrãzneli de viziune arhitectonicã, vrând cu tot
dinadinsul sã ilustreze fericita îngemãnare a utilului
cu plãcutul. De altminteri, în imediata vecinãtate,
pe locurile aride ºi inospitaliere pânã pe la 1910,
confortul ºi esteticul reprezintã atributele Tel
Aviv-ului în impetuoasã expansiune, atât pe orizontalã, cât ºi pe verticalã. Edificiile-turn, cu zecile lor
de etaje, iau cu asalt cerul, parcã într-o întrecere
demonstrativã de forþã a investiþiilor economice,
însoþite provocator de colosala implicare a

imaginaþiei. Marile artere - Allenby, Dizengoff, Shaul
Hamelech, Ibn Gvirol - seamãnã cu un efervescent
mediu de experimentare a inventivitãþii postmoderne. Pe strãzile adiacente, anterioare marelui
essor constructiv, se poate regãsi sobrul registru
de mijloace din arsenalul Bauhaus, minim tribut
plãtit, în anii ‘30, de burghezia emigrantã veleitãþilor
de occidentalizare „la vedere“. Reþelele marilor
magazine (supermarket-uri denumite „canioane“)
stau mãrturie cã euforiile modei n-au legãturã
obligatorie nici cu eleganþa, nici cu originalitatea
stilisticã. Clientela e recrutatã preponderent dintre
tinerii ahtiaþi de noutatea legitimatã pe scarã
mondialã, impermeabili la riscurile uniformizãrii.
Aceiaºi blugi gata sã crape pe coapse, aceleaºi
ombilicuri ostentativ expuse admiraþiilor colective.
Rutina cotidianã le condamnã la anonimat. Noroc
cu fizionomiile care pãstreazã distincþia tipic
orientalã, temperamentul viu sub masca lascivitãþii
nepãsãtoare. Sabrele, în special, cu tenul lor
mãsliniu, „ochioase“, cu pãrul strâns în „coadã de
cal“, þanþoºe, risipesc dintr-o privire orice monotonie
ºi asigurã legitimitatea bruºtei tentaþii de a medita
la perenitatea Cântãrii Cântãrilor.
În afara eventualelor dispute ºi subiectivismelor
rãmâne faptul cã fluxul energic al modernitãþii nu
cunoaºte zone privilegiate, preferenþiale.O fostã
localitate de pionieri (cu un considerabil aflux de
emigranþi din România), cum este Rishon le Zion,
a ajuns între aºezãrile cele mai dens populate,
emancipate urbanistic, cu cartiere inspirat
individualizate, mai ales cãtre mare, acolo unde
erau suverane nisipurile acum zece-cincisprezece
ani. Pe atunci, un deºert se întindea între Rishon
ºi localitatea riveranã Bat Yam, mai la nord, cãtre

Prefaceri sunt vizibile inclusiv în zone
de pe harta Israelului unde timpul pãrea
a se opri în loc, copleºit de aura unor vremi
mitice. Lacul Tiberiadei cu ale sale
coordonate legate de episoade din
trecerea lui Iisus pe pãmânt, consemnate
în Biblie, (Capernaum ºi întâlnirea cu
pescarul Petru, consacrat apostol, Tabgha
ºi minunea înmulþirii pâinilor, a peºtelui)
rezervã, cui parcurge strãbuna Galilee, noi þinte de pelerinaj
memorabil. În partea de Nord a lacului, pe panta de sub
Muntele Beatitudinii, ce coboarã lin pânã în mal, se þinea, la
rãscrucea dintre mileniile II ºi
III, rãsunãtoarea adunare a
câtorva zeci de mii de tineri
veniþi din întreaga lume ca sã
primeascã binecuvântarea
Papei Ioan Paul al II-lea. Din
iniþiativa înaltului pontif
bisericesc, a fost ridicat pe
acel teren complexul omagial
„Domus Galilaeae“, destinat a
configura un templu al
cuvântului, centru de studii

scrise, fotografice, secvenþe filmice, muzicale,
din surse autentice,
adesea chiar de la victimele ororilor la care au fost supuºi evreii dupã
instaurarea nazismului la putere), dar, mai mult
încã, asigurã desfãºurarea unui filon narativ de
naturã sã întreþinã, de-a lungul a trei-patru ore
cât dureazã, în medie, vizita, sentimentul confruntãrii nemijlocite cu însãºi realitatea prigoanei
ºi a barbariilor comise împotriva celui mai
elementar respect cuvenit fiinþei umane. Se intrã
printr-un culoar mãrginit de masivi pereþi de
beton, înclinaþi încât în partea lor de sus abia
permit luminii zilei sã pãtrundã prin îngusta fantã
de sticlã ce þine loc de acoperiº. Înaintarea
urmeazã o direcþie ºerpuitã, un zig-zag, prin
încãperi aflate la dreapta ºi la stânga sumbrului
spaþiu betonat, astfel cã fiecare pas fãcut
seamãnã cu o pãtrundere în captivitate, fãrã
drept de întoarcere, tot mai adânc pânã în
infernul camerelor de gazare ºi al cuptoarelor
încinse zi ºi noapte. Calci peste ºinele de cale
feratã care duceau la crematorii, pe lângã
lugubrele tomberoane ce au slujit cândva la
evacuarea mormanelor de cadavre ºi a cenuºii
rezultate dupã ardere.
Brutalitatea cãlãilor naziºti
devine treptat palpabilã,
nemijlocitã, resimþitã înfiorãtor. Groaza ºi durerea,
indignarea ar fi copleºitoare, greu de preluat
întocmai, impregnate în
suflete ca sancþiune pentru
vinovatã indiferenþã, dacã
la capãtul acestui drum de
calvar nu s-ar deschide o
imensã perspectivã asupra Ierusalimului, aflat la
picioarele muntelui pe care
este situat Memorialul,
oraºul-cetate, gloria fostelor Temple din care a rãmas Zidul Plângerii, ca
un salvator liman al speranþelor. Totuºi, lecþia
cutremurãtoare nu a luat încã sfârºit. Mai este
„Sanctuarul numelor“, încãpere circularã unde
sunt arhivate toate actele celor pieriþi în
Holocaust, iar pe tavanul semi-circular fotografiile
lor puzderie, câte au putut fi identificate,
recuperate ºi colecþionate spre eternã aducere
aminte. O inscripþie vegheazã intrarea, un vers
din poemul Exod descoperit postum printre
manuscrisele lui Benjamin Fondane (Fundoianu
al nostru), pornit din Herþa ca sã sfârºeascã în
gheena Auschwitz-ului, chiar în ajunul rãpunerii
fiarei naziste.

Nici muzeele nu stagneazã

Ritmurile modernizãrii
impulsionate
de prestigiul tradiþiei

Pe urme
biblice,
escale
recente
de
meditaþie
ºi
pacificare
spiritualã
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Holon, pentru ca acum blocurile construite din
ambele direcþii sã cucereascã teren treptat, în
perspectivã de a alcãtui laturile paralele ale uneia
ºi aceleiaºi strãzi. Ajunge o micã deplasare,
ceva mai sus de Tel Aviv, în direcþia Haifa, ºi un
progres de egalã anvergurã se remarcã la Netanya.
Nu numai cã s-a construit enorm, dar totul se vede
a fi stat sub semnul emulaþiei imaginative între
arhitecþi. Proporþionarea volumelor, variaþii geometrice ale faþadelor astfel încât lumina ºi umbra
sã producã sugestii optice inedite, de la orã la orã,
asimetrii sugestive în amplasamentul balcoanelor,
culori vii aplicate pereþilor în vederea efectelor
decorative, toate poartã amprenta fanteziei libere,
fecund plasate în proiecte operative, de þinutã
elevatã. Cã au dispãrut discriminãrile de altãdatã
între centru ºi provincie, se observã pretutindeni.
Vorbesc de la sine transpunerea pe teren a
programelor de dezvoltare. Aceleaºi tendinþe alerte,
de pildã, la Nazareth (dominat autoritar de
somptuosul sediu al Primãriei) ºi, în plin Neghev, la
Beer Sheva, unde se ridicã edificii impozante cu
destinaþie culturalã (peste cele existente în campusul
reputatei Universitãþi „Ben Gurion“), ca ºi cvartaluri
de vile sau blocuri cu vizibil scrupul de singularizare
în contextul eforturilor susþinute de a face faþã
ariditãþii, instalate de la naturã pe vaste întinderi.

teologale dupã modelul ºi cu zelul marilor
învãþaþi care reprezintã substanþa
exemplarã a strãbaterii neamului lui Israel
dincolo de vitregiile istoriei. În interiorul
complexului, existã o sinagogã, altare ale
cultelor creºtine, un spaþios amfiteatru sub
cupola care dominã construcþia, o bibliotecã tocmai în curs de amenajare la finele
lui 2005. Sunt prevãzute încãperi pentru
gãzduirea pelerinilor în trecere precum ºi a cercetãtorilor, de
toate confesiunile, veniþi pe o duratã mai lungã în scopul
aprofundãrii învãþãturilor biblice. Se are în vedere,

Oricât ar presupune o structurã stabilã ºi o
rânduialã de lungã duratã, muzeelor le revine o
parte însemnatã de contribuþie îndatã ce se
inventariazã surprizele ivite în calea vizitatorului
de azi al Israelului. Uneori noutatea se insinueazã
în locurile cele mai neaºteptate. Cine ar bãnui
cã mergând la Cezareea, în cãutarea amfiteatrului roman, a ruinelor castelului cavalerilor
cruciaþi, poþi da, nu departe, peste un exuberant
muzeu de artã sud-americanã contemporanã,
„Muzeul Ralli“? Face parte dintr-un cvartet de
asemenea instituþii cu regim privat, rãspândite
la distanþe impresionante: Punta del Este
(Uruguay), Santiago de Chile (Chile), Marbella
(Spania). La Cesareea, în momentul de faþã, pe
lângã fondul de bazã alcãtuit din opere de variatã
concepþie, multe uleiuri de amplã desfãºurare
înrudite cu faimoasele creaþii murale ale lui
Ribera ºi Siqueiros, sunt expuse numeroase
sculpturi, de mai mici sau mai mari dimensiuni,
din puzderia producþiilor lui Salvador Dali. E o
împrejurare rarã, dacã nu unicã, sã contempli,

pe rând, capiteluri de sorginte doricã sau ionicã
ori resturi de mozaic roman, scoase la ivealã de
recente excavaþii în situl arheologic ºi, la distanþã
de nici zece minute cu maºina, proiecþii ale unor
viziuni suprarealiste (de care se lasã contaminaþi
destui dintre tinerii plasticieni prezenþi pe
simezele „Muzeului Ralli“). O dinamicã impresionantã demonstreazã, în felul de a se înfãþiºa,
„Muzeul Diasporei“ (Beth Hatefutsoth). În numai
câþiva ani, colecþiile sale s-au îmbogãþit
substanþial, punând în circulaþie un concludent
material documentar despre particularitãþi ale
comunitãþilor evreieºti din cele mai îndepãrtate
colþuri ale lumii. E greu de fãcut o ierarhie a
interesului stârnit, pe rând, de suita numeroaselor
machete de sinagogi atât de diferenþiate stilistic,
(dupã cum reproduc modele din Spania, din
Ucraina sau din China) ºi galeria fotograficã de
portrete reprezentative pentru tipuri evreieºti
rãspândite pe întregul mapamond. S-ar putea
considera cã Muzeul din Ramat Aviv oferã, chiar
dacã n-a fost gândit în acest scop, o etapã
afectivã, pregãtitoare pentru momentele de
supremã tulburare sufleteascã trãite pe tot
parcursul complexului Yad Vashem, la Ierusalim,
unde se reconstituie drama Holocaustului.
Reconstituirea asigurã condiþiile unui impact de
rarã intensitate. Multiplicarea spaþiilor construite
a avut în vedere etalarea unui consistent material
documentar (peste 2.500 de obiecte; mãrturii

organizarea de colocvii cu audienþã internaþionalã, la diverse
intervale. Ingenioasa arhitecturã este strãjuitã de simboluri
ecumenice, menite a întreþine o ambianþã de reculegere ºi
promovare a încrederii în virtuþile comunicãrii ºi înþelegerii
universale.
De partea opusã a lacului legendar, un alt edificiu modern
reaminteºte ºi împrospãteazã în cugete comandamentele pãcii.
Se numeºte „Casa Gabriel“, iniþial opera unei fundaþii private
cu rosturi memoriale, ridicatã în zona sudicã a Kineretului, în
anul 1993. Avea sã devinã loc de referinþã în noiembrie 1994,
când s-au întâlnit aici regele Hussein al Iordaniei ºi premierul
Israelului, Yitzhak Rabin, pentru ceremonia de consfinþire a
încetãrii ostilitãþilor dintre statele
lor. De atunci, „Casa Gabriel“,
înzestratã cu generoase spaþii (un
amfiteatru capabil sã primeascã
800 de persoane), sãli de expoziþii,
terase ºi grãdini înconjurãtoare cu
vaste vederi cãtre podiºul Golan
ºi muntele Hermon, în zilele senine, a rãmas deschisã publicului
ºi continuã sã adãposteascã
reuniuni prestigioase în plan
cultural ºi social.

De asemenea, mai este, pavilionul special
dedicat copiilor cãzuþi pradã furiei rasiste; se
pãtrunde printr-un coridor cufundat în beznã,
parcã la începutul unui hãu impenetrabil, în stare
sã taie respiraþia ºi sã amplifice fiorii reci ai
spaimei, de fiinþã rãtãcitã printre tenebre. Mâna
se încleºteazã tot mai strâns de bara metalicã
instalatã pe margini, singura cãlãuzã a paºilor
cãtre ieºire la lumina zilei. În întunericul absolut,
pâlpâie licãriri izolate, plãpânde stele pe un
firmament al groazei, în vreme ce, din boltã, o
voce rosteºte, spre aducere aminte - abia ºoptitã
rugã de reculegere - nume din ceata sacrificaþilor
la vârsta desãvârºitei neprihãniri: David, Daniel,
Solomon, Suzana, Esther, Moise, Rachel…
cutremurãtoare strigare a catalogului în neant.
De nu va fi, cumva, invocare a îngerilor, în
nãdejdea cã le stã în putere sã vegheze peste
omenire ca diavolul urii sã nu-ºi mai facã de cap
niciodatã.

sã beneficieze de o
numeroasã asistenþã.
A fost nu numai o
probã de interes, manifestare vie de simpatie,
ci ºi prilej pentru conferenþiarul-invitat de a
regãsi ºi restabili legãturi bazate, cândva, pe
afinitãþi profesionale. Printre persoanele din
salã, mã bucur sã revãd, dupã mulþi ani, pe
profesoara Ada Steinberg, care a lãsat la
Bucureºti eminente traduceri din Gogol. Tocmai
de la Haifa, a venit special
Bitty Caragiale (ca sã ne
amintim întâlniri de altãdatã, la Editura Tineretului),
nerãbdãtoare sã afle de la
sursã dacã fragmentele din
Jurnalul Mariei Banuº, citite
în „Realitatea Evreiascã“ ºi
„România literarã“, premerg
o iminentã publicare în volum
a întregului manuscris. N-a
fãcut singurã deplasarea,
ci însoþitã de prietena Liana
Saxone-Horodi, care-mi rezervã surpriza unor revelatoare memorii postume ale
pãrintelui sãu, avocatul
Valentin Saxone, tipãrite sub
titlul Speranþe în întuneric.
Fac ºi cunoºtinþe noi, din
mediul universitar al locului,
cercetãtoarea Iulia Azriel, nepoatã a poetului
Liviu Deleanu, debutantul de pe vremuri la
„Bilete de papagal“, preocupatã sã-i promoveze
imaginea, în care scop a ºi efectuat unele
investigaþii. Printre cei de faþã, se distinge
prezenþa inimoasei directoare a Centrului
cultural român. Toatã lumea remarcã sosirea
doamnei Dadi Iancu, fiica omagiatului creator,

În premierã, la Ierusalim,
omagiu lui MARCEL IANCU
În apropierea zidurilor de împrejmuire a
vechiului oraº, în cartierul Montefiori, îºi are
sediul cinemateca din Ierusalim. Instituþie
frecventatã cu asiduitate de iubitorii filmului ºi
nu numai. Aici desfãºoarã o susþinutã activitate
„Cercul literar“, animat, de
mai mulþi ani, prin competenþa confraþilor noºtri, Leon
Volovici ºi Costel Safirman.
Lor le-a aparþinut iniþiativa
unui omagiu adus „moºtenirii
lui Marcel Iancu“ într-o
formulã întreitã: conferinþã,
film documentar ºi vernisare
de expoziþie cu desene
inedite, împrumutate de la
Muzeul Memorial din Ein
Hod. Astfel conceputã, ziua
de 10 ianuarie 2006 fixeazã
o premierã în calendarul
receptãrii mesajului transmis
de creaþia plasticã ºi
arhitecturalã a artistului
afirmat între promotorii
avangardei europene. Cu
toatã faima sa, autoritãþile de
la Ierusalim au tergiversat recunoaºterea
meritatã. Lucrurile par sã se normalizeze ºi
semnalul încurajator vine din partea Muzeului
Israelului, unde pânze ale lui Marcel Iancu,
marcate de spiritul miºcãrii „Dada“, au rezervate
un loc vizibil. Evenimentul de la cinematecã
îmbracã ºi el semnificaþie compensatorie.
Anunþat prin presã din vreme, avea

parcã mai încãrcatã de emoþii decât însuºi
vorbitorul serii. Soluþia trecerii peste tracul firesc
este evocarea dialogurilor purtate în mai multe
rânduri cu Marcel Iancu, fie la locuinþa din
Ramat Aviv, fie în ambianþa atelierului de la Ein
Hod. De la întâia întâlnire, cu exact treizeci de
ani în urmã, s-au adunat neîncetat dovezi ale
raporturilor, intelectuale ºi sufleteºti,
indestructibile, ce-l legau pe maestru de o
carierã rodnic desfãºuratã în România, pânã
când era nevoit, în 1941, sã emigreze. Mai
înainte de a-i pune eu întrebãri, mã chestiona
despre prietenii lui de odinioarã, poetul Ion
Vinea, pictoriþele Miliþa Petraºcu ºi Margareta
Sterian. Pãstra, în fiecare caz, amãnunte
precise despre experienþe comune de viaþã ºi
de creaþie, încât, aproape, nu-mi rãmânea
decât sã urmez firul indicaþiilor furnizate pentru
a reconstitui traseul înfãptuirilor cumulate, an
de an, într-o preþioasã moºtenire. Trecem în
revistã profilul numeroaselor expoziþii, personale sau de grup, îl aºezãm printre contemporani, cercuri scriitoriceºti ºi intelectuali de
vazã, care i-au arãtat o constantã apreciere,
subliniem rolul lui de animator în probleme de
urbanism ºi puterea de exemplu, prin propriile
realizãri arhitecturale, pentru a se ajunge la
modernizarea efectivã a Bucureºtilor. Asistenþa
e invitatã sã plaseze, pe o hartã imaginarã,
mãcar unele dintre edificiile, vile, blocuri,
locuite ºi astãzi, distribuite pe strãzi apropiate,
ce circumscriu un perimetru al copilãriei ºi
tinereþii lui Marcel Iancu, în jur de Piaþa
Sf. ªtefan , ca o salbã a referinþelor cu funcþie
catalizatoare: Luchian, Paleologu, Hristo
Botev, Negustori, Olteni, Olari, Cometei. Iar
inventarul este departe a fi epuizat. Cu atâtea
mãrturii ale prezenþei sale în ambianþa
oraºului, se ridicã, îndreptãþitã, întrebarea:
„A plecat, oare, vreodatã Marcel Iancu, cu
totul, din Bucureºti?“.

Incursiuni noi, confirmãri
ºi alte deschideri de orizont
Retorica interogativã rãspunde strategiei de a menþine treazã atenþia
publicului, dar chiar cel care se întreabã trãdeazã preocuparea realã de
a nu se mulþumi cu rãspunsurile obþinute, o datã pentru totdeauna. Deºi
am profitat în repetate rânduri de primirea amabilã din partea lui Dadi
Iancu în casa unde ºi-a sfârºit zilele tatãl sãu, nu pot rata ocazia de a
mai arunca un ochi în arhiva pãstratã acolo. Experienþa spune cã nici o
insistenþã nu e de prisos. De altminteri, amfitrioana împãrtãºeºte aceeaºi
convingere, aºa cã a pregãtit materiale convenite la anterioara noastrã
ºedinþã de lucru, acum ºapte ani. M-a aºteptat cu un set de reproduceri
- xerox-uri color ºi alb-negru - dupã ilustraþiile lui Marcel Iancu la o ediþie
în ebraicã a lui Don Quijote. Un umor sec le animã, subliniat de chipurile
personajelor, croite dupã calapodul mãºtilor populare, hazoase, supuse
întîmplãrilor la limita absurdului, cu cea mai euforicã generozitate. În
doze variate, urzeala lor pãstreazã urme din gesticulaþia gratuitã a lui
Urmuz ºi din viziunea corosivã arghezianã. În alt plic, separat, îmi sunt
rezervate douã cataloage ale unor expoziþii organizate în incinta Muzeului
de la Ein Hod: o expoziþie, din primãvara lui 2000, acoperea raporturile
artistului cu scena (decoruri, costume), de care s-a interesat cu sârg de
pe vremea „Contimporanului“ cealaltã este chiar expoziþia de
pasteluri
(grupate
sub
emblema „Paradisul pierdut“),
din care s-au selectat piesele
aduse la cinemateca din
Ierusalim. Ultimul catalog are o
documentatã ºi sugestivã
introducere, elaboratã în colaborare de Michaela MendeJanco ºi Raya Zommer.
Ore în ºir, Dadi mã cãlãuzeºte prin albumele cu fotografii de familie.
Cea mai de demult ni-i aduce în faþã pe cei patru copii ai lui Herman
Iancu, la vârste fragede: Jules, Lucia, Georges, Marcel. Mama apare ºi
ea într-o fotografie statuarã, de epocã, judecând dupã pãlãria cu boruri
ample, bogat garnisite cu imitaþii florale, cum se purta pe la început de
veac XX. Herman singur pare oarecum pierdut, zâmbeºte pe sub
mustaþã, fãrã a lãsa sã se ghiceascã ce gânduri îl bântuiau. Un prilej

sãrbãtoresc, probabil, surprins de aparatul fotografic, adunã în jurul mesei
toatã familia, care afiºeazã un aer satisfãcut, cu vãdite semne de
existenþã burghezã bine consolidatã. Fiul cel mare, Marcel, stã lângã
mama, ocrotitoarea aspiraþiilor lui artistice. Un grup mai cuprinzãtor s-a
fotografiat la umbra copacului din ograda casei de la Budeni. Rezemaþi
de trunchiul dublu, sunt lesne de identificat Marcel Iancu ºi cumnatul
sãu Jacques Costin. Este ºi celãlalt cumnat, Miºu Goldschlager, sortit
sã cadã victimã rebeliunii legionare, din ianuarie 1941. Aºezaþi pe scaune
sunt veteranii familiei, bunica maternã, Rebeca (nãscutã Friedman) cu
surorile ei: Aura, Laura, Dora. Sunt ºi amici, în afara rudelor propriuzise, precum inginerul Octav Moscuna sau Lili, sora cea mare a Clarei
Haskil. Dacã întoarcem mai departe foile albumului, dãm peste legitimaþii
din momente diferite; una, aproape sigur, de pe când abia se reîntorsese
în Bucureºti, dupã „aventura“ de la Zürich, alta de membru al sindicatului
artelor frumoase - este ºi paºaportul de plecare definitivã, eliberat încã
din toamna lui 1940, de asemenea primele legitimaþii ca cetãþean
israelitean… Greu sã nu-i dai dreptate lui Virgiliu: „Fugit irreparabile
tempus“. Asta ca sã ne întãrim în convingerea cã sunt de fãcut mai
multe eforturi pentru a conserva ºi transmite viitorimii moºtenirea lãsatã
nouã de Marcel Iancu. Ar merita constituitã o asociaþie „Pro memoria“.

