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"Fericit oraşul care se recomandă lumii prin numele unuia dintre cei mai importanţi artişti 
ai Europei moderne, George Apostu!" 

C. D. ZELETIN 
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Centrul " Apostu" din Bacău, Academie a spiritului 

Alegerea denominaţiei acestei nobile instituţii putea 
sa se opreasca şi la alte personalităţi de prima marime ale 
spiritualitatii - Bacau! are, slava Domnului, destule! -, 
însa în GeorgeApostu, ca în nimeni altul, inspiraţia cobora 
foarte de sus, în timp ce radacinile urcau foarte din adânc, 
diacromc, din viaţa razaşimii risipite pe dealurile uriaşe 
şi prin vaile cuprinzatoare ale Stanişeştilor, într-un tacit 
acord cu vatra, cu veacurile şi cu vitregiile într-o armonie 
tragica. Apostu s-a ivit din necesitatea de a exprima aceasta 
armonie sobra şi fundamentală, în care fiecare înfaţişare 
de arta, luata în consideraţie separat, pare un start al lumii. 
Evident, cu aşa ceva nu se glumeşte, i'ntrucât George 
Apostu a oficial un ritual. Opera lui dispune de o simplitate 
complexa:, de o bogăţie sumară - multa paucis a 
strămoşilor noştri romani. Asemenea infimului nucleotid 
din macromolecula de ADN care conţine informaţia de 
alcatuire a unor edificii moleculare gigante. Cu cât 
coborâm mai în adânc, descopenm faptul ca profunzimea 
se expnma prin puţinatate. Verbala sau imagistica. La 
inceputul lumii, spune Scriptura, a fost Cuvântul, nu 
cuvintele, ba chiar cunoaştem acest cuvânt de mare 
incarcatura metommica: - Fie! şi a fost... 

George A postu este. 
Un centru de cultura internaţional în Bacau confera 

municipiului din apropierea connuenţei Bistriţei cu 
Siretul o vibraţie europeana. O vibraţie care nu se iveşte 
din atributele materialitatii, cum ar fi, de pilda, 
randamentul. Caci prin randament se pronunta entitati şi 
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parametri ai unei materialitaţi masurabile, se pronunţa 
deci cantitatea. Centrul "Apostu" e animat de altceva, de 
vibraţia unei calitaţi, calitatea fiind prin definiţie 
necuantificabil:l, e animat de spiritualitate. în zarea 
succesiunii tuturor epocilor, ceea ce a rămas a fost 
spiritualul. El este elementul etern, singurul care pastreaza: 
ştanţa personalităţii creatoare a omului. Materialitatea, 
oricât de triumfatoare ar fi la un moment dat, e supusa 
erodarii şi evoluţiei spre ruină, ruină care trece şi ea în 
neant. 

Centrul "George Apostu" editeaza una dintre cele 
mai substanţiale, mai interesante şi mai frumoase reviste 
din ţara noastră, Vitraliu, in care cititorul întâlneşte 
totdeauna nume prestigioase ale culturii româneşti şi, nu 
de puţine ori, texte importante prin originalitate sau inedit. 
Numerele speciale, consacrate unor fenomene culturale, 
dar mai ales unor mari personalităţi (Alecsandri, Pârvan, 
Enescu, Bacovia etc.) au valoarea unor fundamente de 
monografie şi nu vor putea fi niciodată ocolite de exegeţii 
în problema. 

... Dar peste toate acestea, exista un aer propriu, o 
adiere proprie, un non so che care se găseşte numai la 
Centrul "Apostu" ... Ocrotiti inefabilul! Are nevoie de 
linişte pentru ca sensibilitatea omenească sa-i poată 
surprinde sporul de miracol pe care-I aduce lumii, are 
nevoie de ocrotire ca sa-şi înalte betonul paienjenişurilor. 
E o clipire a ochiului etern greu sesizabila, e o unda sonoră 
a eternului pe care n-o percepe orice timpan şi nu oricând. 

Centrul ,,Apostu" din Bacau e o academie a spiritului. 
StrăbMuta de umbra lui Michelaqgelo, gradina lui - ca 
altadata Gradina lui Akademos - este situ! optim al 
expoziţii lor de sculptură in aer liberîn care se va produce 
-daca nu cumva se va fi şi produs! - un nou Rodin ... În faţa 
şevaletului, tot în gradina, un tânar pictor român care-mi 
părea leit Corot - şi nici nu ştiu, la urma urmei, daca nu era 
Corot însuşi! - înşiruise o duzina de schite tocmai luate 
din Codrii Buhociului, încercând sa desluşeasca din ele 
şi sa treaca pe pânză paradoxul unei neguri in plina 
lumina ... Prospectata de fantasma lui Sacrale, aula cu 
vedere spre Bistrita îl va asculta pe un tânar Henri Bergson 
român - daca nu cumva 1-a şi ascultat: ia cercetati arhiva 
Centrului! De pe nu-ştiu-care podium m-au aruncat în cer 
exortaţiile unui tânar în care mi s-a parut ca-l recunosc pe 
italianul Cola di Rienzo, venit din Evul Mediu latin, 
cautându-1 din ochi, în auditoriu, pe Wagner ca sa i se 
ofere de model şi pe Alecsandri ca sa-i inspire Cântecul 
gintei latine ... Pe colţul lui de hârtie din podul palmei, în 
ultimul rând de scaune al sta! ului, un poet îşi nota, ca sa 
nu-i scape, un vers; dacă nu era Eminescu, precis era 
ipostaza lui metempsihotica din zilele noastre. Nu trebuia 
decât să fie observat... Iar într-un dijnsator subtil ca o nota 
de flaut l-am întrezarit pe Nijinski şi într-o balerina ca un 
fir de fum alb, pe Karsavina ... 

Unde? La Centrul "Apostu" de la Bacau' 

C.D. ZELETIN 
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Sursa de viata 

Centrul Cultural "George Apostu" împlineşte vârsta maturitatii. 
Dincolo de momentul aniversar, s-ar cuveni sa vedem ce se afla in simpla existenta 

a sa. Inainte de toate se vede proba reuşita a realizarii procesului de descentralizare 
culturala, un fenomen care este una dintre probele funcţionarii democraţiei într-un stat. 
Ideea centralizarii culturale este una dintre obsesiile autoritarismului care in zilele 
noastre are o deosebita putere de a seduce. Nevoia de a se arata puternic şi atoateputernic 
impinge pe omul politic, chiar crescut in democratie, sa vada in cenlralizare o expresie 
a ordinii, disciplinei şi, deci, a eficienţei. Nimic mai greşit, atunci când e vorba de 
cultura. Forta şi maretia unei culturi sunt date de diversitatea sa, de mulţimea vocilor 
care o exprima, fiecare dintre acestea având personalitatea proprie, toale laolalta 
exprimând un anume specific naţional. Un specific atât de necesar in cadrul procesului 
de globalizare sau de organizare in conglomerate suprastatale la care asistam şi la care 
participam. 

Contributia specifica a fiecarei naţiuni la cultura umanitatii este garanţia 
progresului şi a dezvoltarii continue a cunoaşterii. Aşa cum la nivel international, 
diversitatea asigura şansa creşterii bogatiei spirituale a umanitatii, tot astfel la nivel 
naţional dezvoltarea şi creşterea calitativa a culturii poate fi asigurata doar prin 
descentralizare, prin stimularea energiilor culturale, creative, din toate zonele ţarii. 
Cultura nu poate fi nici planificata, nici produsa prin decizii administrative, dar deciziile 
administrative pot crea mediul favorabil dezvoltarii şi cultivarii creativitaţii. 

Ar parea ca facem eforturi sa descoperim apa calda. Toata lumea civilizata şi-a dat 
seama ca nicio colectivitate, oricât de mica, oricât de mare nu poate exista fara identitate. 
Iar identitatea este cu precadere un factor cultural şi se adreseaza lumii inconjuratoare 
cu fapte culturale. In Europa occidentala, chiar cea mai mica localitate are sarbatorile şi 
marca sa culturala. Festivaluri, serbari, congrese, colocvii, intâlniri, publicaţii, centre 
culturale. Mai ales centre culturale, unde se fac proiecte, se stimuleaza creativitatea 
locului, se pun in circulatie valori. Un centru cultural este un partener eficient cu alte 
forme instituţionale, fie naţionale, fie internaţionale, şi inclin sa cred ca relatiile 
internaţionale sunt mult mai eficiente, pentru ca o astfel de instituţie are credibilitate. 
Ea apartine unui mediu cultural concret, nu foloseşte intermediari, ci este chiar casa 
culturii, fara a fi copleşit de fonnule birocratice şi obligatii de reprezentativitate. Un 
centru cultural chiar reprezinta şi se prezinta prin orice manifestare publica a sa. 

Centrul "Apostu" este un astfel de centru cultural Tot ce se întâmpla inlauntrul şi 
in jurul sau, expozitiile, participari le la manifestarile naţionale şi internaţionale, editarea 
a diverse tiparituri între care serioasa şi impresionanta revista "Vitraliu

"
, "agitaţia

"
, 

efervescenta spirituala ce o stârneşte in aceasta parte a ţarii, atât de bogata in valori şi 
tradiţii culturale, contribuie la identificarea de sine a zonei, dar şi la imbogatirea 
patrimoniului naţional. Existenta sa este naturala şi, ca orice lucru bun şi natural, intra 
in obişnuinta. Fara el, totul ar deveni mai greu de inteles. 

Aflându-ne intr-un moment istoric in care multe dintre valorile reale sunt ocullate 
de porniri, inslincte şi aparenţe, trebuie sa acordam creativitatii şi in primul rând 
creativitatii artistice şansa de a ne salva de la o noua epoca de barbarie. Nu este o figura 
de stil, barbaria ne supune unui asalt continuu şi, atenţiune', ea nu ne asalteaza, mai 
ales, din jur, ci chiar dinlauntrul nostru, mai ales din propriul nostru suflet. 

Un oraş important cum este Bacau! nu doar îşi poate pennite, ci chiar este obligat 
sa intretina un climat cultural generos, slimulativ. 

Chiar şi in cea mai rea situaţie, când prezentul nu este in stare sa inteleaga deplin 
importanţa şi necesitatea vieţii culturale, trecutul obliga, fie ca este vorba de un trecut 
indepartat sau unul apropiat. Dar mai mult decât trecutul, obliga viitorul. Consideram 
ca aceasta parte a ţarii care este judetul Bacau are nevoie de cel puţin inca un centru 
cultural, la Moineşti, un centru dedicat studierii avangardei româneşti şi internationale 
care sa sprijine cele mai noi tendinte in arta şi literatura. Sunt sigur ca un astfel de centru 
ar avea o bogata activitate şi extraordinar de multe contacte internationale. Iar pentru 
cei care nu cred decât in ceea ce poate fi numarat şi cântarit adaug ca, in multe situatii, 
cultura a deschis uşi ce pareau definitiv ferecate sau nici macar banui le ca exista. 

La maturitatea centrului ,,Apostu", dorim acestei surse de viaţa culturala sa nu sece 
vreodata. 

Eugen URICARU 
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Mihail Kogalniceanu a ramas în istoria 
culturii noastre (şi) ca fondator al revistei 
Dacia literara, deşi din publicaţia amintita, 
în a carei faimoasa lntroducţie se lansa primul 
program privind crearea unei literaturi 
originale, prin valorificarea temelor mari ale 
istoriei nationale şi a creaţiei populare, au 
aparut doar trei numere. "Dacia literara" a 
creat însa un curent fecund, a întemeiat o 
traditie. 

Iacob Negruzzi, "secretarul perpetuu" 
al Convorbirilor literare, altfel scriitor 
modest, deşi Amintirile sale de la Junimea, 
precum cele ale lui George Pa nu, sunt de o 
valoare testimoniala inestimabila, a intrat în 
Academia Româna, la 20 martie 1881, cu 
colectia faimoasei reviste în braţe. O colecţie 
pe care Nicolae Titulescu şi, o vreme, 
colaboratorul sau în ale diplomatiei, Lucian 
Blaga, aveau sa o prezinte ca argument 
suprem privind nivelul culturii româneşti, la 
Societatea Naţiunilor, într-o polemica iscata 
cu ministrul Afacerilor Externe dintr-o trufaşa 
tara occidentala. 

O revista cu o biografie fabuloasa şi cu 
un prestigiu enorm în diverse perioade ale 
istoriei ultimilor 130 de ani a fost (şi a ramas) 
Contemporanul, aparuta la 1 iulie 1881, sub 
direcţia lui Ioan Nadejde. ,,Revista ştiinţifica 
şi literara", Contemporanul avea ca princi
pal scop - "a face cunoscut publicului român 
cum priveşte ştiinţa contemporana lumea". 
De unde se vede ca in ceea ce priveşte cultura 
- cultura scrisa -, nu ne-am 

"
europenizal" 

ieri-alaltaieri, idee acreditata insolent de 
diverşi papagali "de şcoala noua" şi 
specialişti in demitizari. 

G.Ibralleanu şi-a legat destinul de 
mare critic, inclusiv in posteritate, de Viaţa 
Româneasca. Urgenta pe care autorul 

"
Spiritului critic" i-a pus-o în fata prietenului 

sau, Constantin Stere, în acel început de secol 
XX, s-a dovedit a fi profetica. Stere, omul cu 
aura de legenda, având în spate o experienta 
inegalabila şi greu de imaginat în România 
anului 1906, a primit provocarea unei 
construcţii culturale de larga respiraţie 
nationala. Dar sufletul şi creatorul "Vietii 
Româneşti", timp de 27 de ani, a fost 
Ibraileanu. 

Sunt cele mai însemnate reviste din 
cultura româna moderna. Ele au aparut în 
capitala Moldovei, marcând puternic nu doar 
spaţiul cultural şi spiritual, dar şi întregul 
proces de emancipare a societatii româneşti. 

De observat ca dintre cele patru mari, 
numai "Convorbirile literare" au fost 

"organul" unei instituţii. Caci, chiar având 
un caracter privat, Societatea ,Junimea'' era 
o instituţie. O institutie cu un program 
eminamente revoluţionar. Maiorescu, Vasile 
Pogor, Th.Rosettl, A.D.Xenopol, P.P.Carp 
şi Jacob Negruzzi, întemeietorii ,,Junimii", 
şi-au dat seama ca aurorala societate avea 
nevoie, pentru a-şi putea promova "direcţia 
noua" la scara nationala, de o publicaţie. Şi 
într-adevar, datorita "Convorbirilor literare", 
Junimea a ieşit din saloanele lui Vasile 
Pogor şi şi-a propagat influenta catalizatoare 
la scara întregii tari, aşa cum arata aceasta 
dupa Unirea din 1859, dar şi în Transilvania 
şi in alte teritorii locuite de români ce aveau 
sa revina la patria-mama. Am putea spune ca 
dupa prima Unire politica, "Junimea" şi 
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Vocatia constructiei in spirit 

"Convorbirile literare" au realizat-o pe cea 
în plan cultural şi spiritual. 

În a doua jumatate a secolului XX, când 
mijloacele de comunicare au evoluat 
spectaculos pâna la transformarea planetei 
în ceea ce Mc Luhan, inca acum vreo 30-40 
de ani, preconiza a fi "satul global" de astazi, 
condiţia unei publicaţii culturale de oriunde 
în lume a trebuit sa fie adaptata conform 
noilor paradigme. 

Revista Vitraliu, periodic al Centrului 
Internaţional de Cultura şi Arte 

"
George 

Apostu" din Bacau, este un exemplu şi din 
acest punct de vedere, în spaţiul românesc. 
Cei ce conduc prestigioasa instituţie au 
înţeles, mai întâi, ca o revista de inalta ţinuta 
precum 

"Vitraliu" este de natura sa sporeasca 
anvergura activitatii ei şi, totodata, sa depuna 
marturie peste timp asupra unei epoci. 
Integrând-o toposului din care se nutreşte şi 
cultivând valorile legate de el, editorul 
impozantei publicaţii s-a preocupat perma
nent, de-a lungul a aproape doua decenii de 
apariţie, sa o conecteze la contextul naţional 
şi european. 

Atât prin conţinutul tematic, cât şi prin 
infllţişarea grafica sobra, originala, cu atât 
mai remarcabile într-o perioada confuza şi 
într-un peisaj publicistic haotic, "sufocat" 

de tot felul de fituici, nu puţine cu titulaturi 
ridicol-preţioase şi revendicându-şi abuziv 
nobile patronaje spirituale, "Vitraliu" are o 
personalitate inconfundabila. O revista care, 
cum ar fi spus G. Calinescu, poate sa infrunte 
cu onoare judecata urmaşilor în biblioteca. 
Pentru mulţi intelectuali colecţia revistei 

"
Vitraliu" este o foarte serioasa sursa. de 

informaţie. Numerele numite îndeobşte 
tematice, ori dedicate unei personalitaţi, 
sunt, cred, de referinta aşa zi când obligatorie 
pentru istoricul culturii, deci şi pentru 
istoricul şi criticul literar şi de arta. Aş 
menţiona doar câteva din ultimii doi ani: 
cele consacrate lui VaslieAiecsandri, Vasile 
Pârvan, George Bacovia sau Bacaulul, la 
aniversarea a şase veacuri de la prima atestare 
documentara a oraşului. 

Un periodic, mai cu seama unul 
trimestrial, nu se poate legitima decât prin 
cultul valorii şi prin cel al memoriei. În 
consecinţa, "

Vitraliu" face mai ales opera de 

restituire, de aducere în actualitate a 
patrimoniului cultural, intr-un climat viciat 
de ocultarea clasicilor şi de experimente ce 
se dovedesc nu o data sterile şi pernicioase. 
Actualizarea este conceputa în sensul cel mai 
propriu, adica luminare din perspectiva 
prezentului a monumentelor. 

Unele voci, mânate de interese 
meschine sau chiar oculte, proclama ca 
atenţia, îndeosebi cea a tinerilor, trebuie 
indreptata spre experiment, spre "nou", ca 
nu cultura de patrimoniu ne poate reprezenta 
in lume. Asemenea cominternişti mutanti 
dintr-<1 elita autoproclamata se straduiesc sa 
ne dezmoşteneasca de ceea ce am numit şi 
cu alte prilejuri fondul principal al valorilor. 
Ei ataca astfel fibra intima a neamului, 
sufletul sau. Ca sa nu mai vorbim ca a ignora 
tezaurul cultural naţional sau a-1 bagateliza 
prin diverse mijloace, inclusiv prin ,,studii" 
şi manuale şcolare mai mult sau mai puţin 
alternative, echivaleaza cu a pune in pericol 
identitatea naţionala şi, s-a spus pe buna 
dreptate, insaşi integritatea teritoriala a !Arii. 
Nu intâmplator G.Calinescu, in Prefata la 

"Istoria literaturii române de la origini pâna 
in prezent", datata - nota bene!- 241anuarie 
1941, atragea luarea aminte ca marii scriitori 
- iviţi în toate provinciile româneşti - sunt 

"
eternii noştri pazitori ai solului veşnic". 

Dar sa ne amintim cât de tulburator 
ne convoaca spiritul, conştiinţa, Vasile 
Pârvan, ,.eroul intelectual", cum 1-a numit 
acelaşi G.Calinescu. Citez din Memoria lele 
celui pe care regretatul Cezar Ivanescu îl 
caracteriza ca fiind şi ,.un mare scriitor în 
descendenta eminesciana": 

,.Oamenii noi, inflorind in marea 
lumina a vietii, se pleaca cu recunoştinţa 
spre pamântul unde dorm oamenii vechi, 
din taria carora au crescut ei, oamenii 
noi, ca florile noi din pulberea florilor 
vechi". 

Aceasta fraza a fost reprodusa inspirat 
in deschiderea numarului 29 (noiembrie 
2007) al revistei Vitraliu, consacrat operei 
şi  personalitatii savantului nascut pe 
meleaguri bacauane, la 80 de ani de la 
moartea sa prematura. Un ,.dosar" 
voluminos, cât o carte, Vasile Pârvan, in 
marea tradiţie a publicisticii culturale 
franceze şi europene, in fapt o monografie 
sul generls. În esenţa, fraza pc care am 
citat-o mi se pare ca exprima magistral, 
avant la lettre, un principiu de baza al 
programului Centrului International de 
Cultura şi Arte ,.George Apostu" şi al 
revistei ,.Vitraliu". 

Constantin COROIU 

www.cimec.ro



REPERE 

Întemeieri roditoare 

In atmosfera tulbure a sfărşitului de an '89 şi începutului de loc mai limpede a lui '90, 
s-au savârşit destule nerozii, ale caror costuri le platim şi azi cu vârf şi îndesat, dar s-au 
petrecut şi multe lucruri mirabile, au avut loc deschideri şi întemeieri durabi le. 
Rcvoluţionarismele iacobinice, oportunismele de tol felul, ticaloşiile şi fripturismele, 
omniprezente în zilele respective, s-au întâlnit în acea vreme a rupturii şi schimbari cu 
gesturi memorabile, cu demersuri iluminatorii, ce aminteau prin entuziasmul şi curatia lor 
de suflul înnoitor al paşoptişti lor, cei care au aşezat temeliile construcţiei statale şi sociale 
româneşti în secolul al XIX-lea. Ca atunci, în miezul acelui istoric şi hotarâtor veac al 
emanciparii naţionale şi sociale, în decembrie 1989, în România s-au ivit zorii unei lumi 
noi. Nu aveam de a face cu o întoarcere la realitatea brutal intrerupta odata cu ocupaţia 
sovietica din 1944. Ceasul nu repornea de acolo de unde se oprise. Lumea cea noua se 
naştea pe ruinele celei instalate samavolnic, dar care prinsese radacini adânci şi puternice, 
de multe ori aproape imposibil de smuls. Hotarârea luata în acel timp al marilor prefaceri, 
al marii schimbari la faţa a României, de un ministru controversat, Andrei Pleşu, dar 
capabil de masuri radicale, de a transforma câteva dintre casele de oaspeti ale P.C.R.-ului, 
rezervate lui Nicolae Ceauşescu, precum cele de la Bacau, pe malul Bistritei, sau de la 
Arcuş, lânga Srantul Gheorghe, în centre culturale internaţionale, a fost una cu multiple 
conotaţii şi valoare simbolica, dar cu evidente reverberaţii în timp. Era semnul unor 
remodelari instituţionale profunde, dar şi un semnal manifest al unei direcţii noi, 
marturisitoare a faptului ca se intra într-o perioada în care privilegiile încetau sa mai 
existe şi spaţiile rezervate aristocraţiei roşii se daruiau poporului, mai bine zis elitei sale 
culturale. E drept, astfel de masuri fusesera luate şi de comunişti la instalarea lor la putere. 

în anii copilariei regimului de democratie populara, Palatul Regal de la Cotroceni capatase 
destinaţia de Palat al Pionierilor, ca mai târziu Nicolae Ceauşescu sa-I recupereze tacit şi 
sa-I amenajeze ca reşedinta de monarh roşu. Acum se spera ca istoria sa nu se repete. 

Decizia lui Andrei Pleşu a fost una curajoasa şi se înscrie între iniţiativele sale notabile. 
Şi-a dovedit viabilitatea şi însemnatatea odata cu scurgerea anilor. La Bacau, fosta reşedinţa 
ceauşista a devenit Centrul Internaţional de Cultura şi Arte "George Apostu". Numele de 
pe frontispiciul noii instituţii n-a fost ales întâmplator. Sigur, a contat mult şi faptul ca 
sculptorul s-a nascut în ţinutul Bacaului, la Stanişesti, în parţi le comunei Podului Turcului. 
însa opţiunea pentru acest patronimic a privit nu doar personalitatea artistica copleşitoare 
a lui George Apostu, ci şi atitudinea lui antisistem, postura de surghiunit politic la Paris. 
Numele ales al Centrului indica o orientare şi o preocupare, ce avea sa fie o componenta 
importanta a activitatii acestuia, aceea a recuperarii valorilor, inclusiv cele ale exilului, şi 
impunerii a tot ceea ce este peren, dincolo de conjuctural. Centrul International de 
Cultura "George Apostu" a dat un prim exemplu de repunere în context românesc a 
acestei personalitati emblematice a culturii noastre. Instituţia este şi o casa a lui Apostu. 
Un spaţiu expozitional permanent i-a fost consacrat sculptorului, restituindu-ni-se ceea 
ce e esenţial în viziunea artistica a celui care, aidoma lui Brâncuşi, a dat altitudine univer
sala unor forme de expresie româneşti ancestrale. Sublimele cioplituri în lemn ale lui 
Apostu talmacesc un fond de simţire şi exprimare vechi şi nou, în acelaşi timp, de o 
telurica forţa a comunicarii. Acest spaţiu, populat cu plasmuirile lui George Apostu, este 
unul al amintirii, al celebrarii mareului spirit tutelar, dar şi al efervescenţelor mişcarii 
artistice contemporane. Centrul a ajuns a fi tarâmul confruntarii tendintelor din creaţia 
plasticenilor prezentului de pe ambele maluri ale Prutului, cu un corolar anual, care sunt 
Saloanele Moldovei, vernisate la Bacau şi Chişinau. Totodata, aici, la Centru, se destl!şoara 
tabere de sculptura şi pictura, care dau forma concreta aspiraţiilor lui George Apostu, 
dorinţei sale de a coagula o mişcare a curentelor şi modalitaţilor diferite ale plasticii 
româneşti, subsumate înnoirii şi înaltei calitaţi. Lucrarea meşterilor creatori are şi un 
pandant teoretic. Dezbaterea de idei este cultivata la Centrul Internaţional de Cultura şi 
Arte "George Apostu" cu acribie, sistematic, aici fiind gazduita anual o reuniune a 
esteticienilor români, chemaţi sa defineasca evoluţiile din arta româneasca şi universala şi 
sa contureze noi linii de acţiune. Conclavul de la Bacau, a carui reputaţie e una nationala, 
încununeaza cu un prestigios premiu stradaniile unor cori fei ai domeniului. Centrul de la 
Bacau raspunde astfel exigenţelor pe care creatorul lui le-a pus în faţa celor investiţi în 
urma cu aproape doua decenii cu misiunea conducerii şi art1cularii programatice şi 
instituţionale. Centrul a dobândit în aceşti ani statutul onorant de incinta a creativitatii 
artistice şi a elitelor româneşti. S-a împlinit astfel vrerea cu care s-a pornit la drum. 

Cristalizarea profilului este un proces în plina destl!şurare. Cunoaşte acel continuum 
al creaţiei. De câţiva ani, Centrul şi-a câştiga! propriul instrument de dialog cu lumea. 
Editeaza o publicaţie, cu o apariţie periodica, "Vitraliu", care s-a impus ca o tribuna 
prestigioasa de dezbatere intelectuala. într-un spirit liber, lipsit de tabuuri, de prejudecati, 
cu o tinuta grafica demna de numele patronului, revista, prin semnaturi de autoritate, de 
prestigiu, abordeaza acele probleme ce framânta societatea româneasca, neuitând însa sa 
se aplece şi asupra climatului cultural, al carui fruct este cel de la Bacau. 

Au trecut aşadar 1 8  ani de la actul întemeitor al lui Andrei Pleşu, caruia îi datoram 
crearea Centrului Internaţional de Cultura şi Arte "GeorgeApostu" de la Bacau. O în temei re 
inspirata, benefica şi roditoare. O dovedeşte cu asupra de masura soliditatea lucrarii culturale 
ce are loc la Bacau. Se poate afirma cu indreptatire ca Centrul International de Cultura şi 
Arte "George Apostu" a atins cu brio maturitatea creatoare. 

Gr1gore ILISEI 
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Vitraliu din " Vitraliu" 

Multe publicaţii de cultură aparute dupa 1989 îşi orienteaza programul cu busola 
inamiciţiilor şi adversitatilor membrilor fondatori. Mai puţin importa in cine avem 
incredere şi ce valori anume vrem sa sprijinim. Cu maximă rapiditate ne precizăm 
identitatea anunţând pe cine vrem sa punem ciomagul. Un postjunimism de intersecţie 
intunecoasa, in cel mai bun caz, sau un arţag de cartier, cel mai adesea, umbla sa-ţi 
provoace varsari de adrenalina, ca sa nu mori de urât! Îmi plac polemicile şi reacţiile 
emoţionale cinstite când eşti ori - oameni suntem!- ţi se pare ca eşti calcat pe coada. Dar 
statul la pândă, cu lista neagra de nume in mâna şi cu obsesia de a terfeli, inşurubata in 
cerebel şi atacul furios fara motiv au inceput sa ma plictiseasca. Daca eşti mai "tempera
mental", te indignezi o data, de doua ori, ma rog, până îţi dai seama ca mânuitorii 
ciomagului cultural asta unnaresc. Sa le irite şi sa te provoace sa le raspunzi, adica sa le 
acorzi statutul de interlocutori, încât apoi sa se poata lauda ca polemizeaza cu tine ori, 
cel puţin, că le-au scos din sari te. Nenorocirea e ca aceasta politica a artagului a ajuns sa 
fie confundata cu atitudinea culturala vivace. Asta şi din cauza ca o parte tot mai consis
tenta a publicului îşi justifica mediocritatea facând galerie baietilor (şi fetelor) de toate 
vârstele care vor sa iasa in faţa cu ajutorul loviturilor la glezne. 

Când a aparut primul numar al revistei "Vitraliu" am fost încântat sa descopar ca nu 
gazduieşle nici macar un pui de scandal, ca adica nu vrea sa se impuna prin "radere", ci 
printr-o senina susţinere a valorii. Am recunoscut aici filosofia prietenului meu Sergiu 
Adam care e încredinţat, de când il ştiu, ca in cultura îşi merita locul cei care sunt in stare 
sa puna caramida peste caramida şi se îndoieşte de succesul durabil al demolatorilor, 
oricât de spectaculoasa le-ar fi pirotehnia verbala. Sergiu, sa ne înţelegem, nu e un 
apostol al cumsecadeniei şi chiar daca lasa sa treaca multe de la el de dragul caramizii 
puse peste caramida, nu e un tip cu opţiuni gri, ci un om politicos cu interlocutorii sai 
carora le sugereaza ca poate n-au dreptate. Dar la o adica spune tranşant ce crede, cu o 
remarcabila grija de a nu insulta, ci de a-şi preciza punctul de vedere. 

De ce n-aş recunoaşte, ma indoiam ca aceasta revista va rezista tentaţiei aproape 
generale de a deveni macar parte intr-o polemica, daca nu de a provoca ea insaşi una. 
Echipa "Vitraliului" nu a ocolit polemicile. A avut şi are, pur şi simplu, alt program, 
care, de altfel, o şi individualizeaza. Acela de a edifica, dar şi de a verifica periodic 
soliditatea edificiilor culturale existente. Privit de la distanţa şi aproape totdeauna de 
jos in sus, vitraliu! pare a fi o imagine incrustata intr-un edificiu. Ai zice ca face parte din 
zid şi le uimeşte ca ingaduie zidului sa se lase traversat de lumina. E el însuşi un edificiu 
in edificiu, de o fragilitate care nu poate rezista fara a fi preventiv aparat impotriva celor 
pentru care caramida sau umila piatra destinata fundaţiei nu sunt altceva decât proiectile 
virtuale. Sper ca sustinatorii "Vitraliu lui" vor avea in continuare dedicaţia şi puterea de 
a-i apara fragilitatea şi de a-i reconstrui periodic imaginea. 

Cristian TEODORESCU 
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Oglinda 
multiplicata 

La o aruncatura de sulita de Bacau, e 
situat Bârladul (Berlad, Birlad, Baaad - in 
formula poetului Cezar Ivanescu). 

În Bârladul anilor 1968-1972, ca elev al 
Liceului nr. 1 (fost"Ghcorghe Gheorghiu-Dej", 
actualmente "Mihai Eminescu"), retin câteva 
momente deosebite: 

1. Graţie tatalui meu (interbelic 
marginalizat) şi profesorilor mei am 
participat, in acea perioada, la mai multe 
şezatori literare. M-au marcat acele figuri 
scriitoriceşti, pe care mi le reamintesc prin 
ceturile de la Podul Pescariei, printre carţi 
noi şi public inghesuindu-se la autografe 
semnate, intre alţii, de Constantin Chirita 
(bârladean la origine), Nichita Stanescu, 
Radu Câmeci, Sergiu Adam (şi echipa de 
scriitori de la ,,Ateneu") ş.a. 

2. În acei ani (cam prin clasa aX-a) am 
inceput sa fiu fascinat de presa culturala. 
Tatal meu, preot de tara (in comuna Puieşli, 
in triunghiul fonnal de Bacau, Vaslui şi 
Bârlad), reuşise, miraculos, sa salveze, pe 
fond de razboi şi schimbare de regim, carti şi 
presa veche. Parcurgeam nu numai ,,România 
literara" (seria noua, a lui George lvaşcu, 
nascut şi el intr-o localitate intre Tecuci şi 
Bârlad), ci şi din colectia interbelica, animata 
de Cezar Petrescu la un moment dat... Pe de 
alta parte, in şcoala noastra aparea o frumoasa 
revista, ,,Aripi tinere". Fusesem programat sa 
fiu tipari! şi eu (debut), cu poezii selectate de 
profesorul de româna Mihai Daraban (fost 
coleg de facultate, la Cluj, cu Ana 
Blandiana) ... Numai ca, ghinion, revista 
liceului nostru a fost suprimata, pe fondul 
nefericitelor Teze din iulie 1971... Astfel am 
debutat in ... "Convorbiri literare" (august 
1973), datorita "bacauanului" Ioanid 
Romanescu, în vremea în care eram elev la 
postlicea]a de biblioteconomie din Bucureşti. 
De-ale destinului ... 

În vremurile recente, in ultimii ani, s-a 
întâmplat ca de multe ori in biroul (bârlogul) 
meu de muzeograf lilerar, de pastor cultural, 
de coordonator de kogalniceana foaie, in 
spatiul meu de dialog sa poposeasca lume 
de pe lume. De la Paul Miron (Universitatea 
din Freiburg, Germania) la Alexandru 
Paleologu. De la Adrian Marin o la Mircea C. 
Carp. De la lleana Malancioiu laAura Christi. 
De la academicianul Mihai Cimpoi la 
debutantul Ştefan Baştovoi ... Ocazie de a lua 
pulsul presei noastre culturale, intre care şi 
publicaţia Centrului de Cultura "George 
Apostu". Gazeta sobra, articulata cu nume 
grele, cu numere personalizate (de colecţie!), 
cu o tehnoredactare de tinuta, tiparita pe 
hârtie de calitate. O revista masiva, 
impunatoare, substantiala. În subiectivitatea 
mea de colaborator relativ statornic, ma 
bucuram sa constat, prin grija unor 
personalităţi culturale incontestabile, ca 
revista VITRALIU e foarte bine primita şi ... 
privita! În maldarul de publicaţii care apar in 
ultima vreme (unele ochioase, altele hâde, 
unele suple, altele şchioape, unele sublime, 
altele ridicole, unele animate, altele uscate ... ) 
revista e o oglinda multiplicata a Bacaului 
spiritual, profund, oglinda aşezata lin, 
tamaduilor, transparent in inima noastra 
bacoviana. 

Lucian VASILIU 
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Despre prietenie 

Centrul International de Cultura şi Arte "George 
Apostu" din Bacau este un spatiu privilegiat, unde se poate 
practica prietenia. Personal, am un cult pentru prietenie, 
fie şi pentru faptul ca ea este cea mai veche tema literara, 
alaturi de aceea a nemuririi, daca ar fi sa ne gândim la 
primele opere al umanitatii, Epopeea lui Ghilgameş sau 
Jliada lui Homer. Simpozionul national de estetica, ce se 
desfaşoara în acest centru cultural pe la sfărşitul lunii 
noiembrie şi aflat, în 2008, la a paisprezecea ediţie, este o 
întâmplare de anvergura, care intersecteaza destine 
culturare şi literare, altfel spus, aduna oameni, idei, carti 
şi genereaza prietenii. Pentru ca orice fapt de cultura 
presupune existenta valorii, putem vorbi de acel mod de 
procreatie "în spirit", specific doar omului, şi pe care-I 
susţinea Diotima din Banchetul lui Platon, prin gura lui 
Socrate. Dincolo de faptul ca dialogul genereaza idei, 
(nuantând anamneza platoniciana), simpozionul de care 
vorbesc aduna oameni şi cartile pe care aceştia le scriu, 
cartile fiind "figuri ale mintii" sau, cu o definiţie a lui 
L. Borges, "prelungiri ale spiritului". Doua dintre cartile 
care mi-au fost oferite (în seara de 4 decembrie 2008 la 
"Spectacolul cartii"), Filosofia culturii şi Istoria esteticii 
româneşti, voi. 1, sunt semnate de prof. univ. dr. Marin 
Aiftinca, respectiv, Grigore Smeu, cercetator ştiinţific la 
Institutul de Filosofie al Academiei Române. Nu 
comentarea asidua a acestor carti o voi face aici, demersului 
meu trebuindu-i o intenţie limpede şi un alt titlu, ci un 
semnal pentru intrinseca lor valoare, cât şi menţiunea ca 
autorii, de o vreme, au bunavointa sa-mi fie prieteni. Deşi 
diferite prin subiect şi obiective, cartile celor doi autori 
au în comun doua însuşiri fundamentale care au trecut în 
opere: rigoarea ştiinţifică şi spaima de imund. 

Domnul Marin Aiftinca, deşi este convins "ca într-o 
lume care îşi proiecteaza viitorul la nivel planetar, nu pot 
fi sacrificate tradiţiile şi identitatea culturala a 
comunitatilor umane", îşi declina temerile, întemeiate pe 
sentimentul acut. astazi, al devaluarii "tuturor valorilor", 
situatie pc care o sesiza cu mai bine de o suta de ani în 
urma F. Nietzsche, şi pentru ca astazi "întreaga existenţa 
umana pare a fi profund ravaşita". E un semn de ratacire 
în prezent a omului, altfel spus, o "criza" a culturii, în 
sensul ca lumea contemporana traieşte un moment de 
reaşezare a tuturor valorilor "dupa alte criterii". Mişcarea 
aproape browniana a lumii recente da tocmai sentimentul 
lipsei criteriilor. De aceea, scrie autorul, "conceptul de 
cultura şi fenomenul culturii se afla în faţa unor interogaţii 
grave ce solicita raspunsuri potrivite pentru înţelegerea 
semnificatiei şi sensului culturii, pentru configurarea 
noului univers în care suntem destinati sa traim." Precum 
pe Max Scheler, pe care îl citeaza, pe dl. Marin Aiftinca îl 
intereseaza .,pozitia omului în Cosmos", "omul în 
perspectiva ontologica", încercând sa înţeleaga raporturile 
omului contemporan cu imediatul, pornind de la raportul 
acestuia cu Fiinţa pe care o teoretiza Heidegger, şi pe care 
autorul o înţelege cuprinzând "tot ceea ce exista la nivel 
sensibil şi inteligibil". Plecând de la Hegel, autorul afirma 
ca "numai cultura da valoare şi realitate persoanei". 
Dincolo de adevarul pe care-I transmite, zicerea anterioara 
este, tacit, un avertisment. Exagerând, desigur, putem 
spune ca Imperiul Roman a cazut, dar a ramas Vergilius, 
de exemplu. Traim însa în aceasta lume reala, care e în 
refacere, care se reaşaza, se globalizeaza. Hegel, citat de 
autor, are dreptate: "nimeni nu poate sari peste epoca sa, 

spiritul timpului sau este spiritul lui". Pe dl. Marin Aiftinca 
îl preocupa în aceasta noua carte a sa rolul şi sensul culturii 
în lumea contemporana, raportul dintre lumea umanului 
şi lumea valorilor, interdependenta acestora, reluând, 
descriind şi definind concepte pe care le împrospateaza 
sub semnul unei bibliografii copleşitoare. 

Domnul Grigore Smeu, care semneaza Istoria esteticii 
româneşti, voi. 1, prima lucrare sistematica de acest fel 
din cultura româna., se considera un .,microbist" al 
cercetarii ştiinţifice profesioniste în domeniul esteti cii. A 
conceput lucrarea aceasta în doua volume: primul 
cuprinde istoria esteticii "de la început (de la cronicari) 
pâna la sfărşitul celui de-al doilea deceniu al secolului al 
XX-lea; cel de-al doilea volum, (care urmeaza sa apara 
anul acesta, n.n.), din anii douazeci ai acelui secol, pâna 
astazi". Dincolo de faptul ca autorul îşi anunţa sursele şi 

"modelele" pe care cultura românească i le-a pus la 
dispoziţie, simţim tristeţea autentica a celui care, 
deocamdata cu o unda de ironie, mărturiseşte "monoton ia 
exasperanta" a meseriei de cercetator ştiinţific, zecile de 
mii de fişe care sustin naşterea unei astfel de lucrari. 
Totodata, amintita "spaima" a autorului, profund şi pro
blematic ancorat în contemporaneitate, se refera la faptul 
ca frumosul, în lumea recenta, este "inci!lecat de utif'. 
Cartea domniei sale susţine prin chiar demersul pe care îl 
conţine "autonomia esteticii" şi incearca sa scoata 
esteticul din ipostaza de "cenuşareasa". Grigore Smeu se 
teme, ironic, de unii eseişti "cu gust sofisticat al 
metaforizarii cercetarilor". Aceştia ar putea considera 
inutila atitudinea academica, citatele ample şi trimiterile 
bibliografice, copleşitoare prin bogaţie şi diversitate, 
banuindu-1 pe autorul în discuţie de "o absenţa a 
inspiratiei interpretative". Sarcasmul retinut al autorului 
este împotriva celor care, în ziare, reviste sau carti, scriu şi 
comenteaza "dupa ureche", astfel ca lectura temeinica pare 
un defect. Tot astfel şi discursul riguros, "academic", 
întemeiat pe surse bibliografice multiple şi complexe, 
indicate cu precizie. În aceasta lume "postmodema", pare 
a susţine Grigore Smeu, modelele validate de istorie tind 
sa fie distruse, fara a se pune ceva în loc, iar modelul 1 
simbolul Aristarh este incomod şi pare sa nu mai fie la 
moda. 

Daca prieteniile culturale sunt atât de productive, 
generoase şi întemeiate pe valori, cum vor fi fiind 
prieteniile politice? Au legatura cu prieteniile de 
conjunctura? Nu de mult, am trecut prin alegeri 
parlamentare, şi orice întâmplare politica de anvergura 
îmi aminteşe mereu de geniul lui Dimitrie Cantemir 
inventând Struţocamila ... Dar şi chestiuni mai vechi, 
precum aceea, simptomatica, din istoria Atenei, de pe la 
începutul sec. al VI-lea (î. Hr.), când atenienii I-au solicitat 
pe celebrul Solon sa le faca legi. Acesta era celebru prin 
înţelepciune, corectitudine, cinste; era, aşadar, cel mai 
bun dintre ei. Solon a avut şi temerile sale cu privire la 
respectarea legilor. El a parasit Atena când ruda sa, tiranul 
Pisistrate, a preluat puterea, ("tiran" neavând, pentru cei 
vechi, sensul peiorativ de astazi). Refacând perioada 
tiraniei lui Pisistrate şi evaluându-i meritele, se poate 
spune ca acesta nu minţea în scrisoarea trimisa lui Solon, 
rugându-1 sa revina în patrie, fi inca - zicea el - încercase 
mereu sa guverneze pe baza legilor democratice ale 
legislatorului. Înţelegem ca Pisistrate, prin funcţia şi 
puterea sa, garantase respectarea legilor. Ma întreb daca 
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exista la noi vreun prestigios om politic ce, prin puterea 
conferita de funcţie şi prin valoarea sa umana, sa garanteze 
respectarea legilor ... Pare o adevarata utopie, nu-i aşa? 
Temerile lui Solon, aflate într-un fragment citat de M. L. 
Finley, Vechii greci, se refereau la faptul ca "legile 
seamana cu pânza de paianjen: cade într-însa ceva mai 
uşor şi slab, ea ţine; pe când un lucru mai greu o sparge şi 
trece printr-însa". Într-adevar, hoţii marunti sunt prinşi şi 
condamnaţi exemplar; pe cei mari nu-i ştim sau nu-i putem 
dovedi, fiindca sunt "acoperiti" de hârtii, iar procesele 
lor sunt amânate "sine die". Dintre aceştia din urma, cu 
siguranţa, unii "Ne fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc 
filozofie", cum spune eul liric eminescian. Aceştia ar putea 
deveni, daca nu chiar sunt, modele pentru tineri ... 

Destul de eclectic, discursul meu pornea de la 
întâmplari din lunile noiembrie- decembrie 2008, când la 
Centrul "George Apostu" nişte oameni traiau sub semnul 
culturii şi al prieteniei. Voi incheia aceste note transcriind 
un poem care, în manuscris, era dedicat unui coleg de 
facultate şi de an. Alaturi de el şi de alţi câţiva, destul de 
putini, am petrecut clipe prelungi, traind utopii care 
meritau traite, deoarece prietenia presupune rabdare, 
toleranta, valori, tristeti şi aspiratii comune şi o continua 
comunicare, vorbind sau tacând împreuna despre aceleaşi 
lucruri. Urmeaza acest omagiu adus prieteniei, prin poezie. 

Desinente aproape uitate 

lui Constantin Dram 

Îti mai aduci prietene aminte 
de aleile înguste 
pe unde flamânzi indiferenti 
ne insinuam glorios 
sub fuste 

în palme pielea ei din zona 
intima o mai simti 
şi gureşele sfărcuri 
strânse cu mi 1 a 
între dinţi 

pe-atunci ştii ne îndeletniceam 
cu Horaţiu cu un vin licoros 
peripatetice discutii 
şi apoi 
cu toate celelalte cu 
desuuri moi 

încât chiar azi un recurs 
la memorie dimineata 
într-o sala de curs 
sa asculti desinenţe aproape 
uitate ale trupului ei alintându-se 
picurând somnoros 
în urechi 
un clipoci! de sandale pe 
trepte de marmura 
m s t mus tis nt 
care mint şi nu mint 
r ris tur mur mini ntur 
pe când oraşul se desface 
în cercuri împrejur 

era o leganare monotona 
de glas adormitoare 
nu-i aşa ca auzi 
Eheu, fugăces, Postume, Postume, 
Labuntur ani ncc pietăs morăm 
şi aşa mai departe 
ştiam 
sa traim in neştire destul 
de aproape de moarte 

Dan PETRUŞCA 
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Spatiul de excelenta 

Centrul Cultural "G .Apostu" 
constituie un loc de referinta al 
Bacaului; fapt dovedit, de-a lungul 
celor optsprezece ani, în stralucirea şi 
râvna tacuta ale generatiei de oameni 
de cultura, dar şi ale c i titori lor, 
spectatorilor, oamenilor de arta care i-au 
facut faima. Tocmai acest renume, per
manent susţinut, în uhimii ani, prin 
deschiderea salilor sale spre fluxul viu 
al lumii literaturii sau spre lumea artelor 
(expoziţii, audiţii de muzica, vernisaje), 
face din Centrul Cultural "G. Apostu" 
o instituţie de elita a regiunii. 

Importanţa unei instituţii de cultura 
nu sta doar în trecutul ei, oricât de 
glorios;  ramânând doar acolo, în 
teritoriul umbrelor ilustre şi al paşilor 
pierduţi, ea se pietrifica, se transforma, 
i nevitabil,  într-un muzeu care îşi  
aşleapta, resemna!, praful şi moliile. O 
instituţie de cultura este vie atât timp 
cât creeaza, fara întreruperi şi fara 
scăderi, un patrimoniu, devenind un 
spaţiu al excelenţei, al comunicarii, 
când nu doar recepteaza, ci construieşte 
şi ofera idei, valori,  intel igenţa, 
competente. O astfel de instituţie este 
Centrul bacauan; funcţionând sub un 
patronaj ilustru, el îşi afirma, o data mai 
mult prin anvergura sa, faptul ca este, 
cu adevarat, o valoare nationala. Vitraliu 
este o reprezentare a ceea ce aş numi un 
spaţiu al dialogului, lucru rar acum, într-o 
societate care îşi cauta înca rosturile: 
Vitraliu este un dialog cu cei care mai 
cred în valoarea scris/cititului, un dia
log între edituri, programe, scriitori, în 
sfârşit, un dialog între discipline:  
fizicianul şi filologul, matematicianul, 
speci alistul în ş t i inţele naturii şi 
scriitorul, istoricul se regasesc în 
paginile acestui spaţiu de excelenţi! şi 
în titlurile din vitral iile pe care şi le 
asuma, nu ma îndoiesc, un intreg sistem: 
Papirosfera. Centrul Culturai

"
G. Apostu" 

de azi, alaturându-se lucrarii celor de 
ieri, transforma numele in renume: 
Centrului Cultural "G. Apostu" e un 
reper de ieri, de 18 ani, o certitudine de 
azi şi o promisiune plina de substanţa 
pentru mâine. 
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Cult şi cultura (1) 

Conexiunile (uneori, pâna la identificare) - genezil 
reciprocil, în fapt - dintre cult (religie) şi cultura sunt proprii 
mai ales zonelor unde ritmurile civilizatiei au fost dublate 
de pulsul unui imaginar activ, bogat, somptuos, în efort 
continuu de a îmbraţişa (explica, motiva, descrie, explora) 
lumea însaşi; altfel spus, acolo unde mitologia a "ameninţat" 
mereu confortul material şi lenea de a gândi ori de a visa ale 
oamenilor. Doua sunt locurile cele mai vizibile ale acestor 
conexiuni. Mai întâi, în modernitate, la noi, istoria literaturii 
şi calendarul ortodox; aici se Întâlnesc sfinţii "din zilele 
noastre", ai cultului şi culturii, deopotriva. Mai e posibila 
sfinţenia şi azi sau ea ramâne doar a martiri lor şi vremii lor? 
Biserica şi parintii profesori creştini ne învaţa ca da; 
argumentele nu vin doar dinspre predici, cursuri, seminarii, 
ci chiar din însuşi Calendarul sarbatorilor: iata, pentru ca, 
aşa cum spune P.F. Daniel, Patriarhul nostru, Sfânta Liturghie 
este "comunicarea cu Sf'anta Treime a tuturor sfintilor din 
timpuri, locuri şi popoare diferite, unind parnântul şi cerul şi 
istoria şi veşnicia": Antipa de la Calapodeşti, Ioan Colibaşul, 
Timotei, Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea, 
Iosif, scriitorul de cântari, Calinic de la Cemica, Teotim, 
Episcopul Tomisului, Ilie Iorest şi Sava, Mitropolitii 
Transilvaniei, Iosif Marturisitorul din Maramureş, Vasile de 
la Poiana Marului, Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului, 
Ghelasie de la Râmeţ şi Leontie de la Radauti, Stefan cel 
Mare şi Sfânt, Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului, Vladimir, 
Luminatorul Rusiei, Ioan Iacob de la Neamţ, Sfintii Martiri 
Brâncoveni, Constantin Voda cu cei patru fii ai sai, 
Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache, Ioan de 
la Prislop, Iosif cel Nou de la Bartoş, An tim Ivireanul, Chiriac 
Sihastru!, Ioan din Galeş şi Moise Macinic din Si biei, Dimitrie 
cel Nou din Basarabi, Paisie de la Neamt, Antonie de la Iezerul 
- Vâlcea, Petru Movila, Mitropolitul Kievului, Nicodim de 
la Tismana, Onufiie de la Vorona, acum, în urma, cei dintâi 
(cum spune Evanghelia dupa Matei), Sf'antul Ierarh Dosoftei, 
Pahomie de la Gledin şi Mitropolitul Varlaam. 

Nume şi locuri din istoria mai recenta a unei arii 
geografice care se suprapune cu Rasaritul ortodox; asemenea 
fapte dovedesc, înainte de toate, o data mai mull, dialogul şi 
confiuntarea de idei nu numai cu alte biserici şi credinţe, 
fixate într-un timJrepocil (cum îl numea V. Sklovski) stric·t 
delimitat sau cu sisteme filosofice şi filosofi care au decretat 

"amurgul zeilor" sau chiar au exclamat "Dumnezeu a murit!", 
dar şi cu spaţiul cultural, în general, cu cel literar, în special; 
din literatura sunt în Calendarul ortodox, cum se vede, Iosif, 
scriitorul de cântari, Anlim Ivireanul, Dosoftei, Pahomie de 
la Gledin şi Varlaam, Mitropolitul Moldovei. Prin aceasta, 
istoria literaturii noastre "vechi" capata al le înţelesuri; proza 
noastra, s-a spus, îşi are originea în Învi!ţăturile lui Neagoe 
Basarab către fiul si!u Teodosie, poezia româna moderna 
(cum ne învaţa Hasdeu, mitropolitul Iuslin, Elvira Sorohan, 
N. A. Ursu, 1. Sava, Dan Horia Mazilu) în Psaltirea lui 
Dosoftei, discursul critic, în Istoria ierog/ificil a lui Cantemir, 
iar, de curând, Nicolae Manolescu se amuza scriind ca pâna 
şi delaţiunea îşi regaseşte radacinile în Scrisoarea lui Neacşu. 
Dosoftei,Antim Ivireanul, Iosif, scriitorul de cântari, Pahomie 
de la Gledin şi Mitropolitul Varlaam ( canonizat la 30 august 

2007) fac înca mai explicita legatura dintre cult şi cultura; 
literatura româna e singura dintre lileraturile europene 
moderne ale carei origini se afla în gândirea şi scrisul unor 
sfinţi ierarhi ai Bisericii creştine: Dosoftei e primul poet român 
modem. Antim Ivireanul e autorul primei "utopii creştine a 
perfecţiunii" (cum dovedesc G. Calinescu şi Florin Faifer), 
iar Varlaam e primul polemist şi epigramist (zice 
G.Calinescu). 

Deşi foarte vizibil, acest spaţiu al conexiunii dintre 
cult şi cultura pe care îl delimiteaza istoria literaturii şi 
calendarul sarbatorilor Ortodoxiei noastre este restrâns pentru 
ca acolo se regaseşte o ierarhie de valori: sunt oameni 
(scriitori) care au devenit sfinţi. Celalalt loc al întâlnirii şi 
identificarii cultului cu cultura se afla în teritoriul imens, 
neştiut de mare - o Amazonie ,,româneasca" -, al semnelor 
realului şi creaţiilor imaginarului. Acest univers, şi el în 
continua expansiune, este explorat de !van Evseev în 
Encic/opedia simbolurilor religioase şi arhetipurilor 
culturale (Editura învierea, 2007): titlul şi editura unde s-a 
tiparit (a Arhiepiscopiei Timişoarei, cu binecuvântarea I.P.S. 
Nicolae, Mitropolitul Banatului) sunt deplin semnificative. 
Savant, etnolog şi semiotician (Livius Ciocârlie spune "spirit 
de tentaţie enciclopedica, aduna la un loc o informaţie vasta, 
însa nu din placerea erudiţiei, ci pentru a organiza cosmotic 
aceasta materie complexa, potenţial haolica, şi totodata spre 
a extrage din ea sensuri fundamentale, referitoare, dincolo 
de hotarele disciplinei ştiinţifice, la rosturile omului în 
univers"), !van Evseev este autorul unor studii intrate în 
bibliografia obligatorie a lingviştilor - Semantica verbului 
( 1974), Probleme de semasiologie ( 1976), Vocabularul 
românesc contemporan ( 1978), Limba rusi! contemporani! 
( 1983), Dicţionar analogic şi de sinonime a/ limbii române 
( 1978), al unei "arhive personale", Gândurile şi tristeţile 
unui rus lipovean (2005), dar şi al unor tratate în domeniul 
etnologiei, semioticii folclorului şi mitologiei româneşti şi 
slave: Cuvânt-mit-simbol ( 1983), Simboluri folclorice. Lirica 
de dragoste şi ceremonialul de nunti! ( 1987), Dicţionar de 
simboluri şi arhetipuri culturale ( 1994), Dicţionar de magie, 
demonologie şi mitologie româneasci! ( 1997), Jocurile 
tradiţionale de copii. Ri!di!cini mitico-rituale ( 1994) şi 
Enciclopedia simbolurilor religioase şi arhetipurilor 
culturale ( 1  999; 2007): titlurile se aduna, parca, toate în 
sinteza impunatoarei enciclopedii a simbolurilor religioase 
şi a arhetipurilor culturale. Trebuie remarcata, în primul rând, 
aria explorata de !van Evseev, multiplele civilizaţii unde 
identifica aceasta geneză reciproca dintre cult şi cultura, în 
peste opt sute de termeni. 

La creştinii ortodocşi şi catolici, de pilda, între sute de 
semne, Îngerul: "Îngerii sunt fiinţe intermediare între 
Dumnezeu şi oameni, sunt simboluri ale lumii spirituale, 
create înaintea altor fapturi. Deşi au chip de om, sunt, de fapt, 
fiinte asexuate. Din atributele pasarilor mitice - mesageri ai 
lumii de dincolo de mitologiile arhaice, îngerii au pastrat 
aripile de lebada. Sunt înfaţişaţi cu un chip de copil, 
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Cult şi cultura (1) 

semnificând nevinovatia şi puritatea, sau ca tineri, 
subliniindu-se prin aceasta ca ei nu sunt supuşi timpului şi 
nu îmbatrânesc niciodata. Angelologul creştin Dionisie 
Areopagitul face o ampla clasificare a îngerilor dupa ranguri 
şi functii, dupa apropierea lor de tronul lui Dumnezeu. 
Apariţia lor în lumea oamenilor e o epifanie a sacrului. Din 
punct de vedere uman, ci simbolizeaza aspiraţiile spre 
perfecţiune, elanurile ascensionale, sufletul pur. La Eminescu, 
"îngerul cu priviri curate

" 
e o metafora a sufletului, o sinteza 

a visarii şi poeziei: "E sufletul meu palid, e sunetul meu dus/ 
Ce paraseşte lumea în cer ademenit". La poporul român 
exista credinţa ca fiecare om are un înger şi un drac. "Îngerul 
îl pazeşte, îi arata drumul cel bun, îl indeamna la bine, dara 
dracul la pacate şi la rau" (E. N. Voronca, Datinile, 502). în 
afara îngerilor pazitori, mai exista şi îngerii cei răi, despre 
care se crede ca au pacatuit cu parnântencele. Tema Îngerului 
căzut a ocupat un loc important în literatura romantica. 
Mitologemul Îngerilor căzuţi din folclorul românesc are o 
dubla întemeiere: una livresca, inspirata de textele canonice 
sau apocrife creştine, şi o alta - în stravechea concepţie 
populara despre principiile Binelui şi Raului, care exista in 
lume de la facerea ei. Se crede ca fiecare om este dat în paza 
unui Înger bun. concurat însa de tutela Dracului sau a unui 
Înger rău: "Când omul se culca pe stânga, şade Îngerul cel 
bun cu el; când se-ntoarce pe partea dreapta, acest înger fuge 
şi în locul lui vine Îngerul cel rău" (T. Pamfile, Duşmani şi 
prieteni, 33). Visele cele bune sunt inspirate de primul, cele 
urâte şi rele vin de la cel de al doilea. Daca în cazul Îngerului 
celui bun, capacitatea de metamorfoza este absenta sau 
limitata (gâsca, lebada, porumbel), Îngerul cel rău poate lua 
chipul unui numar mare de insecte "infernale": musca, ţânţar, 
licurici, libelula, fluture, radaşca etc. În timp ce Îngerii 
adevarati, Îngerii cei buni sunt asexuaţi, îngerii cei rai sunt 
legaţi de sexualitatc, iar mitul "caderii lor din cer'' este pus 
în raport cu legaturile lor amoroase cu femeile pamântene. în 
unul dintre Apocrifele Genezei, gasit printre textele de la 
Marea Moarta, se spune ca unii din Îngerii ("Veghetori") 
trimişi pe pamânt nu şi-au îndeplinit îndatoririle, cazând in 
pacatul împrcunarii cu femeile pamântene, invaţându-le toate 
relele, inclusiv magia (C. Daniel, Scripta aramaica, I. 123). 

Acest motiv îl aflam transpus poetic într-o legenda 
româneasca, privind originile licuriciului (S. FI. Marian, 
Insectele la români, 47-58). Cu prilejul unei coborâri din cer 

a lui Dumnezeu, însoţit de o ceata de îngeri, care se dovedesc 
încântati de cele vazute pe pamânt, unul dintre ei se 
indragosteşte de o pastoriţa cu parul balai şi ochii albaştri, 
care-şi pazea turma de oi pe câmpul verde. întorcându-se în 
cer, Dumnezeu nu şi-a mai readus ceata de îngeri, de teama 
ca aceştia sa nu povesteasca, în imparatia Lui, de cele vazute 
pe pamânt şi a prefll.cut-o într-o puzderie de stele, care au 
ramas cel puţin fericite ca pot contempla mai departe 
ti-umuseţile parnântului. Numai îngerul indragostit se zbatea 
de dorul pastoritei, ceea ce 1-a întarâtat pe Dumnezeu sa-I 
azvârle pe parnânt lânga dragostea lui. Dar s-a desprins, cu 
prilejul acestei prabuşiri, o eşarfll. imensa de scântei, din care 
s-au nascut licuricii". Sau Baba-/aga, la slavii ortodocşi de 
est: "Personaj feminin fabulos din mitologia şi din folclorul 
slavilor de est. E o baba demonica, hâda, cu un picior de os, 
cu dintii rânjiţi, iar gura ei deschisa era considerata drept 
poarta a zonelor infernale. Hrana ci predilecta era carnea de 
om. Se deplasa prin aer într-o piua de piatra sau în una de fier, 
cu o matura în mâna. Trai a într-o casuta pe picioare de gaina, 
aflata undeva in desişul padurii. E inconjurata de broaşte, 
şerpi, corbi şi pisici negre. Semnifica moartea şi sezonul 
hibernal. Este antagonista eroului din basm. întreaga ei 
fll.ptura şi funcţiile sale din basm atesta apartenenţa ei la 
stravechi le divinitati ale naturii. Aidoma stramoşilor mitici, 
îndeplineşte şi rolul de donator, înzestrându-1 pe erou cu 
unele obiecte miraculoase sau iniţiindu-1 în tainele morţii şi 
lumii de dicolo. în multe privinţe, se aseamana cu Baba
Cioanţa şi cu Muma-Pădurii din folclorul românesc". 

La musulmani, Barak: "Este numele arab, al-burak, al 
iepei înaripate cu cap de femeie pe care a calarit Mohammad 
in zborul sau legendar de la Mecca la Ierusalim. Jean-Paul 
Cli:bert (Bestiarulfabulos, 38) citeaza urmatoarea descriere 
a acestui animal fabulos, luata dintr-o veche lucrare despre 
viaţa Profetului: "Este mai mare decât un magar şi mai mic 
decât un catâr. Este alb, are chip uman şi falei de cal. Coama 
îi este alcatuita din perle fine, ţesute cu margaritare şi 
hiacinturi şi broderii auri te. Urechile sunt de smarald, ochii 
doua hiacinturi stralucind ca stelele pe finnament. Tâmpla 
dreapta este presarata cu perle, iar cea stânga acoperita cu 
placi de aur. Gâtui, pieptul şi spinarea sunt presarate cu diferite 
soiuri de pietre preţioase. Coada îi este ţesuta cu smaralde; 
coama lunga îi joaca pe dreapta şi pe stânga, pe flancuri şi 
jarete. Are doua aripi precum cele ale acvilei, mari cât 
deschiderea unui bazin ţesut cu perle, smalţuite ca o pajişte 
şi presarata cu pietre preţioase. Din flancurile ei emana un 
placut miros de mase şi şofran. Sufletul ei este ca sufletul 
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omenesc. Aude şi intelege tot ce se spune, dar nu poate vorbi, 
nici raspunde". Simbolismul acestui animal fabulos, reprodus 
în multe miniaturi persane, se leaga de cel al calului alb, dar 
şi de cel al fulgerului, deoarece, etimologic, numele acestei 
iepe înaripate, în limba araba, ne trimite la verbele care 
inseamna "a fulgera, a scânteia". La evrei, Iuda: "Iuda 
Iscariotul este unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus. El 
raspundea de casieria obştei, purtând cutia in care se 
depuneau ofrandele creştinilor. Este contrariat de donaţia 
mare, pe care o face Maria Magdalena, şi invidios pentru ca 
aceasta îi spala lui Iisus picioarele cu mirodenii scumpe" 
(Ioan, 12, 2-6; Matei, 26, 8-9). Traditia creştina leaga tocmai 
acest moment de tradarea lui Iuda pentru cei 30 de arginţi. 
Dupa rastignirea Mântuitorului, are remuşcari cumplite şi se 
spânzura de un copac (plop sau arin). în unele texte de mai 
târziu, în mare parte apocrife, el cade din pom şi moare de o 
boala de stomac, caci i se umfla tot corpul. Deja in Evanghelie 
gasim o identificare a lui Iuda cu Antihristul, fiind numit 
"fiul pierzaniei" (Ioan 17, 12). în Evul Mediu au circulat 
prin toata Europa texte apocrife legate de viaţa lui Iuda, 
generând, la rândul lor, o seama de legende populare în care 
Iuda a devenit un personaj malefic, atribuindu-i-se pacatul 
incestului. Iuda nimereşte în iad, unde se bucura de mare 
cinste din partea Diavolului, fiind primul mare pacatos. în 
contextul creştinism ului popular din Estul Europei, inclusiv 
din ţara noastra, Iuda a devenit un personaj eminamente 
malefic, preluând atributele unui duh rau din pagânism şi 
contopindu-se cu o seama de personaje ale demonologiei 
populare. În aceasta ipostaza, el figureaza în textele 
descântecelor, în colinde, în balade şi în eresurile populare. 
"Din punct de vedere funcţional - scrie A. Oişteanu - Iuda 
este perfect omologabil cu balaurul din mito-folclorul 
românesc. La fel ca balaurul, se mişca la fel de bine în parnânt, 
în aer, in apa. sau foc" ("Furarea astrelor" - motive şi 
semnificaţii mitice, II, în ,,Revista de istorie şi teorie literara", 
nr. 4, 196, 68-69). Într-adevar, in textele folclorice româneşti 
îl descoperim în diferite ipostaze demonice: 1 .  Spirit acvatic, 
întâlnit în cântece batrâneşti sau în colinde de pescar ale 
locuitorilor de pe malul Dunarii. El se mai cheama şi Vidra 
(T. Pamfile, Duşmani şi prieteni, 290). Cunoaşte tainele 
adâncurilor apelor şi rosturi le pescarilor, putându-i primejdui 
sau, dimpotriva, îi ajuta; Iuda sau Vidra are un fiu, Puiul 
Iudei. Când pescarii captureaza cu navoadele lor pe acest 
Pui, mama lui il rascumpara, daruindu-le cantitati fabuloase 
de peşti ce se prind în plasele lor. M. Coman vede în acest 
personaj o influenţa slava (L 'ombre et le reflexe, AUB, 1 980, 
1 09). Deşi numele este de provenienta biblica, acestui 
personaj malefic i se acorda în folclorul românesc şi în cel al 
popoarelor slave funcţii multiple, printre care şi cea de şarpe 
(peşte) demonie, spirit al apelor (Siavjaskaja mifologhija, 
217-21 8). în descântecele noastre, şarpele e numit "idiţa" 

sau "iudiţa". 2. Spirit htonian, izgonit din infern, raspunzator 
pentru cutremurele de pamânt: "Pamântul mai tremura când 
Iuda Iscariotul sau Iuda pamânteanul îi roade forcile" (T. 
Parnfile, Pământul, 27). 3. Demon al fUrtunilor: în calendarul 
popular se cunoaşte un sfănt Iuda, care se ţine în general în 
ziua de 19  iulie, când nu se lucra de frica furtunii, caci "Iuda 
este cel ce stapâneşte şi poarta furtunile pe unde voieşte, da 
sau sloboade piatra semanaturilor" (T.Pamfile, Sărbătorile 
de vară, 78). 4. Spirit malefic, devoratorul sau hoţul aştrilor 
de pe cer, precum şi al altor însemne ale puterii divine, 
specifice locuitorilor raiului. "Iuda cheia mi-a furati şi în rai 
ca s-a bagati Multe lucruri şi-a luat:/ Lua luna cu lumina,/ 
Soarele cu razele,/ Semnul de imparatiei şi baţul de vitejie" 

(A. Viciu, Colinde din Ardeal, 19 14, 7). Iuda e un rival per
manent al lui Iisus, iar la vremea de apoi va distruge complet 
lumea prin potop şi prin foc. în aceste ipostaze, Iuda din 
folclorul românesc se inscrie intr-un complex de prezentari 
mitizate ale personajului, specifice unei zone întinse a 
Europei Centrale şi Rasaritene. 

Ioan HOLBAN 
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Constantin DONEA 

Cantilena 

Vai, au ca.zut 
aratatoarele ceasului 
daruit cândva de parinti; 
nu mai pot afla 
- când îl întreb din priviri -
ce ora e azi, 
sau câte vor mai fi 
pâna mâine ... 

Ci ma opresc, 
tulburat, 
sa-I ascult, 
cum mesteca timpul 
ca un batrân fara dinti 
o bucata 
uscata 
de pâine. 

Peregrin 

Încovoiat 
ca semnul când întreb, 
ma însoţeşte umbra 
cum un gheb, 
cum o peticita ranita, 
pe care -
legat cu juramânt 
de peregrin -
nu o pot lepada 
decât ajuns 
la ultima graniţa. 
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De dor 

Dorul prinde a mil-ntreba: 
doru-mi-i de cineva? 

Dorule -
saraca avere! 
Dorule 
neputincioasa putere! 
Am jurat, 
toata viaţa, 
credincios sa ramân 
sfintelor mele 
din calendarul pagân. 

Ritual 

dimineţile se trezesc 
mai devreme, 
pe tipatul pescaruşilor 
soarele îşi ascute sabiile, 
tu taci îndelung, 
eu nu mai ştiu 
cum sa-ţi intru în voie, 
aşa ca nu-mi ramâne decât 
sa pun mâna pe-o varga 
şi cu ea 
sa bat marea, 
ca vechii greci 
când li se înecau corabii le. 

Se întâmpla 
Se întâmpla mereu, 
se petrece din mers, 
ce uiţi tu, 
sa tin minte eu 
şi invers. 

O, dar cum se pierd 
clipele de iubire nebuna, 
carora le suntem eroi 
când uitam, împreuna, 
de toate, de noi ... 

Spovedanie 

Ma simt obosit 
ca dupa un lung 
şi atroce razboi, 
dar mai sper, 
ca, poate, careva 
dintre voi, 
frumoasele mele, 
tradând, 
îmi va spune 
cui am ramas prizonier. 

Axe rectangulare 

O seama de întâmplari 
se petrec 
în jos şi în sus, 
vertical: 
oamenii peste semeni 
coboara sub iarba, 
oraşele peste cetaţi 
se inalta brutal. 

În timp ce iubiri le, apele -
nesfărşit curgatoarele 
pribegind 
pc marginea inimii, 
de-a lung de mal, 
strabat, rabdatoare, 
întinsuri 
din amonte-n aval 
şi, uneori, se întorc 
pe furiş, ca in vis, 
la izvoare. 

Ca o mâna, privirea 

Când ai plecat, 
am intins dupa tine, 
ca pe o mâna, 
privirea, 
sa te aduc inapoi. 
Nu te-ai oprit, 
nici n-ai intors capul 
sa afli, 
cum intre noi, triumfal a, 
se napustea departarea -
ameţitoare prapastie 
orizontala. 

Provocare 

Daca ma întrebaţi 
cum ar fi sa arate 
portretul lui Tristan Tzara 
pentru soclu, 
ma grabesc sa va spun: 
un ochi preacurat 
şi adânc 
stând la pânda-n monoclu, 
ca obuzul 
pe ţeava de tun. 

Marina 

Catre seara, 
se intorc pescaruşii la tarm. 
De dupa aripile lor 
(storuri trase), 
tu ieşi din mare 
aşa cum dezbraci 
o rochie de matase 
lânga pat, pe covor ... 

Şi rochia va pastra, 
toata noaptea, 
leganarea trupului tau, 
calator. 

Metopa 

Cum veacuri 
lustruiesc identitati, 
de-a pururi, 
vom fi o metopa 
la friza 
din templul 
mult râvnitei cetaţi, 
care eşti chiar tu, 
Europa. 

Eu, cel de rând 

Pe unde tot umbli, 
tu, cel de rând? 
Treci la masa şi scrie! 
Iau in graba creionul, 
când tocmai aud 
un gând, 
aşezându-se la clocit 
in cuibul 
unei foi de hârtie. 
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Dans in oglinda 

vin în formaţie/ cu mişcari dirijate 
perechi/ perechi 
intra şi parasesc ferestrele oglinzii 

amar şi drag 
sângele şi vinul 

în ape întunecate 
afla impacare 

în artificii şi gânduri colorate 

e Luna! cu lumina plina 
aşterne taine în stranie paloare 
1 mantie de pulberi/ vinetie 

muşc din fructul roşu 
al durerii 

carne întomnata/ de sihastru 

cararile sunt lungi 
în datorate 

de paşii care în vinuri se revarsa 
cu tristeţe 

Înfipte in lumina 

sunt pomii smulşi 
culcaţi în iarba! cu braţele uscate 

unul lânga altul 
ca o armata dupa lupte 

când trupuri/ steaguri/ arme 
pe câmpul de bataie 

stau căzute 
cum le-a prins glonţul sau obuzul 

pomii sunt negri/ scheletici 
în marea de verdeata 

cu flori/ în prunii de pe margini 
retraşi din humus 
au radacinile/ cu urme de pamânt 

înfipte în lumina 

Cassian Maria SPIRIDON 

Infernali a 

de vrem sau nu 
descoperim: 
raiul sau păcatul sunt îngemanate 
ca oamenii cei vii cu oameni morţi 
ce inca mişca printre noi 

cu o încapaţânare de cadavru 
o lume de astazi pâna ieri 

şi inca pentru mâine 
ca fluturii de lampa! efemera 

ranita 
carnea repede se-ndreapta 

zeul/ 
din noi/ vrea doar risipa 
o hrana! pentru el indestulata 
o creştere a nopţii/ în minţile 

cuprinse de-ndoiala 
amintirile din alte vieţi 
stau straja 

precum un ghem rostogoli! pe scari 
o data! inca şi inca 
iti simţi trupul ca pe o roata 
şi te ridici/ tot plin de rani 

la fel de viu 

cu antebraţul dureros 
te-aduni din iarba 

calci printre viitoarele morminte 
continui sa cazi 

din noapte 
în ziua urmatoare 

din aurora în crepuscul 

zenitul şi nadirul 
par contraforţi pliabili 

precum cearşaful norilor 
ce-acopera! cu umede ventuze 

sânii bombaţi şi inima 
1 o torţa din care doar fiti lui 

1 pata roşal 
mai palpita/ 

vâslim printr-o lumina 
cu aripi 

înaintam/ cu paşi nesiguri 
spre Infernalia 

acolo unde 
veşnica tacere 

a spaţiilor nesfiirşite 
înspăimânta 

POESIS 

În pas cu aştrii 

în linişte/ se aude un motor 
puternic/ bubuind pe autostrada 
trece înalt/ 
se mişca încet 
cu plugul agatat în braţe de fier 

un uriaş pachiderm 
inainteaza lent spre câmpie 
ruleaza nepasatori abia vizibil 
cu ingaduinta 
ce se ma.soara-n anotimpuri 
în pas cu aştrii 
şi omul 

. . .  

toţi/ aproape toţi prietenii 
şi mulţi dintre duşmani 
au în banduliera jumatate de secol 
niciunul/ daca ar fi întrebat 

nu mai poate sa spuna! privind în viitor 
ca înca-i departe ziua 

cînd va împlini 
prima jumatate de veac 

nu mai suntem tineri 
niciunul 
cu barbile înspicate/ chel ii glorioase 
unii sunt obosiţi/ altii inca plini de ambiţii 
câtiva blazati 
şi mulţi/ tot mai multi 

şi-au urcat corturile acolo/ în cer 

cu toţii suntem trecuti prin frigul polar 
prin hidoasele mlaştini ale terorii 

cu vergi pe spinare 
şi dungi adânci pe meninge 
avem blugi rupţi şi nepoti pe genunchi 

noi/ victorioşii înfrânţi 
umbre ale umbrei/ rostogolite 
într-un mileniu 

Unghii 

care-şi deschide larga 
poarta începutului 

ca fiecare om/ poetul 
îşi taie/ la mâini/ la picioare 
unghiile 
încapaţânate au crescut şi cresc 
la toţi mânuitorii lirei 

din egipei sau elada! roma cea triumfatoare 
din ţara frânci lor sau albion/ la teutoni 
sau daci 

la pamântenii muritori 

cresc obraznice/ nepasatoare 
la câte versuri 

mâna cea din carne şi din oase 
aşterne peste inimi 

dar/ te întrebi/ de n-am avea unghii 
unde şi-ar afla un adapost 
tarâma de pamânt 

1 1  
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Artele grafice ieşene intre tradiţie şi modernitate 

Celebra remarca a lui Auguste Renoir 
cu privire la prioritatea desenului în artele 
plastice a conturat ideea de rigoare a artei, 
remarca valabila îndeosebi în sensul de a 
sublinia supremajia desenului în disputele 
cu pictura. Problema fusese oarecum tranşata 
cu ani buni înainte. Este cunoscuta polemica 
dintre Jean Louis David, laureat al Premiului 
Romei, care considera desenul drept 
indispensabila arhitectura a imaginii, şi 
Delacroix, cel care argumenta în favoarea 
primarului culorii .  Spre a sfârşi disputa, 
condescendent, Delacroix a decis sa scrie 
formal pe uşa atelierului sau Academie de 
desen, dar din care va scoate însa ... pictori. 
Academismul francez de dupa anul 1863, 
când tabloul lui Alexandre Cabane!, 
Naşterea lui Venus, a fost decretata de Napo
leon al III-lea drept manifestul curentului şi 
revenirea desenului în forţa a dus la toate 
sciziunile celei de a doua jumatati a secolului 
al XIX-lea şi la apariţia mişcarilor artistice 
novatoare, numite generic Seccesion, 
Jugendstil, Ari Nouveau, Arta 1900 etc. În 
context, sub impulsul senzaţiei pure, al 
libertaţilor impresiei, al grabei de a nu rata 
efectele luminii ,  desenul, trebuie sa 
recunoaştem, devenise pentru impresionişti, 
eventual, doar o notaţie grafica sumara. 

În spaţiul artelor ieşene, sub autoritatea 
vechilor maeştri, formaţi îndeosebi la  
Miinchen, unde academismul triumfa, parea 
un lucru firesc ca tinerii artişti sa studieze cu 
temeinicie desenul şi artele grafice în general. 
Dupa modelul întemeietorului şcolii de Belle 
Arte de la Iaşi în anul 1 860, Gheorghe 
Panaiteanu Bardasare, urmaşul şi eroului sau, 
Constantin D. Stahi a facut, pe lânga pictura, 
studii temeinice şi îndelungate în atelierele 
de gravura de la Miinchen. Pare de înţeles 
deci ca, la laşi, cursanţii, spre a deveni pictori, 
trebuiau mai întâi sa-şi perfecţioneze 
încontinuu desenul.. .  

O expoziţie ieşeana, organizata de 
Muzeul de Arta din Iaşi în anul 2007, a scos 
la iveala probitatea profesionala a maeştri lor 
şcolii de Belle Arte şi atesta o strategie 
neechivoca în favoarea cultivarii respectului 
pentru rigoarea desenului .  În timpul 
parcurgerii anilor de formare artistica, erau 
prevazute doua etape, diviziunea 
pregătitoare şi cea academică. Cursanţii 
trebuiau sa staruie îndelung spre a face copii 
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dupa mulaje şi numeroase desene celebre sau 
litografii. Nu întâmplator, termenul utilizat 
atunci spune totul: desenul de imitare . . .  
Studiile antice, slavind prototipuri ideale ale 
unei eterne şi pilduitoare clasicitaţi, elogiul 
sacrosanct adus frumuseţii corpului uman, 
deveneau probele de încercare ale talentului. 
Cu timpul, colecţia şcolii s-a largit prin 
achiziţionarea sau obţinerea prin donaţii a 
altor litografii dupa opere celebre din 
Galeriile regale de la Drescla, Miinchen sau 
Berlin. În scurt timp, s-a facut trecerea de la 
lucrul dupa planşele straine la elaborarea 
desenelor dupa model, diminuându-se astfel 
insistentele studii dupa model antic. Chiar 
şi aşa, ne este cunoscut protestul din anul 
1906, când elevul N.N. Tonitza, revoltat de 
metodele anacronice de predare ale lui 
Gheorghe Popovici şi lipsa de implicare a 
lui Emanoil Bardasare, directorul şcolii de 
atunci, reclama lui Nicolae Iorga şi, mai apoi, 
ministrului Spiru Haret, în 1907, faptul ca, 
prea conservatori, dezinteresati de 
problemele didactice, profesorii nu le 
permiteau, între altele, o mai mare libertate 
de exprimare în spirit modem, ieşirea fireasca 
la peisaj şi obtuza obligativitate de a picta 
în atelier în chip de Venus . . .  o ţiganca din 
Pacurari. 

Oricum, trecerea de la studiile în 
carbune, dupa model antic, la acceptarea 
elaborarii de copii dupa gravuri şi xilografii, 
desenele lucrate în cridi! şi sfumatoriu 
reprezentau o evoluţie ... Expoziţia invocata 
scoate însa în evidenţa profesionalismul 
primilor maeştri, rigoarea şi, evident, 
disciplina lor în elaborarea osaturii 
compoziţionale şi respectarea canoanelor 
impuse de autoritatea unor capodopere ale 
artei universale. Numele acestor profesori de 
isprava, ctitori ai şcolii ieşene de arta, trebuie, 
desigur, onorate dupa cuviinţa. Gh. 
Panaiteanu Bardasare, Gli. Şiller, C.D. Stahi, 
Emanoil Bardasare, Dimitrie Tronescu, Gh. 
Popovici sunt veritabili ctitori ai 
învaţamântului artistic ieşean a caror 
amprenta de rigoare profesionala şi respect 
pentru marile valori a fost constanta şi 
permeabila oarecum spre deschiderile 
orizontului modem. Chiar daca, de pilda, 
Nicolae Grigorescu, bursier al Moldovei la 
Paris, era considerat la Iaşi de un Verussi, 
oarecum anonim, drept un amator ... 

Prezenta, o vreme, la conducerea 
Academiei de Arte Frumoase din Iaşi a lui 
Ştefan Dimitrescu a înlesni! o evidenta 
l iberalizare a metodelor de predare în 
înva!aJllântul artistic, un alt tip de relaţie între 
profesor şi studenţii sai. Experienta externa 
i-a facut pe cei mai mulţi dintre profesori sa 
accepte sensul evolutiv al tipului de 
vizualitate, sa accepte ca pe o evidenta 
curentele diverse ce se succedau pe scena 
artelor europene. Manifestele estetice, 
expresionist sau futurist, avangarda, 
schimbarile de direcţie, ierarhiile vremii erau 
subiect de dezbateri şi în mediul artistic 
ieşean. Aici, Nicolae Tonitza scria cronici de 
arta şi mici eseuri despre arta contemporana, 
menţinea interesul pentru arta şi sugera 
posibile criterii de evaluare critica. 

Devenit rector al Academiei, Tonitza va 
accentua latura creativa a studenţilor şi le-a 
pus la dispoziţie un instrumentar practic, 
constând din sugestii pentru alcatuirea 
paletei în funcţie de opţiunea pentru peisaj, 
natura statica, nud sau alte subiecte de interes 
vizual. În materie de arta murala, a 
experimentat el însuşi tehnica encausticii la 
pictarea împreuna cu unii studenţi a Bisericii 
de la Schitul Durau. Jean L. Cosmovici, 
profesor la rându-i, a facut cu aplicaţie peisaje 
ieşene, de pe Valea Muntelui şi Ceahlau, de 
la Balcic, unde tehnicile mixte, guaşele 
îndeosebi, îl fac pe artist respectabil în ordinea 
valorii. 

Un moment important în evoluţia 
artelor grafice ieşene îl reprezinta prezenţa 
maestrului Corneliu Baba în atelierele 
Academiei de Arte Frumoase, mai întâi ca 
student al lui Tonitza şi, mai apoi, ca profesor. 
Desenator cu geniul expresiei, a oferit celor 
interesaţi lecţii pilduitoare. Caietele de schiţe, 
miile de eboşe realizate în alb-negru cu 
pensula au forţa vigorii şi cutezanta virila a 
gestului. Celelalte desene în carbune sau 
creion i-au permis glose despre atitudinea şi 
mişcarea corpului, de relaţie cu spaţiul. 
Invitându-şi studenţii la succesive studii 
prealabile, organizarea compoziţionala a 
suprafeţei, rolul accente lor, lumina şi umbra, 
el însuşi explora orizontul de expresivitate 
al alb-negrului. Prezenţa la Iaşi a lui Ion 
Irimescu a amplificat registrul exprimarilor 
prin desen, fiecare sculptura fiind anticipata 
de studii grafice îndelung exersate. Acestora 

li s-a asociat şi Otto Briese, desenator subtil 
şi colorist rafinat, autorul a numeroase peisaje 
specifice ambianţei şi luminii ieşene, 
portretist cu acces în zonele caracterialului. 

În acest mediu stimulativ şi elevat, s-au 
format Ecalerina Pop Petrovici, dar şi Ioan 
Petrovici, eminente prezente artistice în 
spaţiul cultural ieşean pe care I-au infuza! cu 
originalitatea şi prestigiul talentului lor. 
Alaturi de con fraţii lor, Constantin 
Radinschi, Vasile Istrate, Adrian Podoleanu, 
Agneta Covrig, Constantin Baciu şi mai 
tinerii Dragoş Patraşcu, Eugen Mircea, 
Gabriela Agafiţei, Grig Bejenaru, Atena 
Simionescu, Minodora Dobrovâţ-Bâzga, 
Mihai Zaiţ, Tudor Patraşcu şi inca alţi tineri 
au configurat liniile de contur ale artelor 
ieşene ale alb-negrului, acuarelei, tehnicilor 
mixte. Expoziţiile anualeArlis, ale U.A.P Iaşi, 
releva diversitatea opţiunilor stilistice de la 
acuarelele dominate de fiorul liric al 
priveliştilor ieşene şi pâna la soluţiile 
postrnodeme ale artelor grafice de calcula
tor, afişului publicitar sau amprentele stilului 
grafitti. 

Circulaţia externa a lui Dragoş Patraşcu 
şi, mai nou, Tudor Patraşcu, prezenţa 
pilduitoare la laşi a lui Marcel Chimoaga cu 
expoziţii individuale sau în calitate de 
coexpozant alaturi de Dan Erceanu şi alţii la 
expoziţiile Erotica, au resuscita! interesul 
pentru artele grafice, cu atât mai mult, cu cât 
la Universitatea de Arte deacum functioneaza 
o secţie de grafica. 

Artele grafice ieşene, centrate îndeosebi 
pe grafica de şevalet, mai puţin pe tehncile 
gravurii, au marcat în sfera diversitatii 
mijloacelor de expresie, prin creaţia familiei 
Ecaterina şi Ion Petrovici, un moment de 
referinţa în ordinea interesului pentru aceasta 
tehnica şi pentru tipul de viziune dominat 
de un patetic umanism. 

Mare parte din fondul viu al operei lor, 
pastrate cu devotament filial de preotul 
Vasile Ungureanu, este adusa acum la 
cunoştinţa publicului iubitor de arta prin 
intermediul unei cuprinzatoare expoziţii şi 
a unui album, cu sentimentul unei restituiri 
şi al unui firesc exerciţiu de admiraţie. Cei 
cinci ani scurşi de la trecerea lor în universul 
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Artele grafice ieşene intre traditie şi modernitate 

Etemei Frumuseti, ne detennina la respect şi 
la o corecta evaluare postuma a unei opere 
care, fi ind cu distincţie personalizata, 
exprima idealurile comune asupra artei 
dintotdeauna, identificabile în substanţa 
generos relevata în opera celor doi, a 
umanismului . . .  

Tot cu caracter preliminar şi, desigur, 
cu scopul de a lamuri care este arealul de 
referinţa: al artelor grafice, vom face trimitere 
la conceptul semantic de grafică. Astfel, 
tennenul grecesc de graphein se traduce prin 
a scrie. Prin extensie, sensul se refera 
îndeosebi la arta bazata în principal pe 
tehnica desenului ,  ceea ce inseamna 
configurarea prin contur a fonnelor vizuale, 
prin linie trasata cu creionul sau alte mijloace 
pe hârtie, carton sau, în vechime, pe papirus, 
pergament, lemn, matase, pânza etc. În 
general, desenul apeleaza la mijlocirea 
creionului, carbunelui, peniţei şi tuşului, 
sanguinei, creioanelor colorate, acuarela, 
laviu, şi toate celelalte fonne ale gravurii. 

Gravura, la rândul ei, deriva din 
latinescul gravare, tradus prin a apăsa şi se 
refera la toate tehnicile acesteia, în funcţie 
de materialul de suport pe care se produce 
actul de a apasa. Astfel, vorbim de xilografie 
în cazul utilizarii ca suport a lemnului, 
linogravură când se utilizeaza linoleumul, 
litografie când suportul este piatra. In cazul 
gravurii în metal, avem a face cu acvaforte, 
acvatinta, point seche, maniera neagrii, 
monotip sau verni moale. Odata realizat 
negativul, prin imprimare apare în pozitiv 
imaginea realizata de artist datorita feluritelor 
tehnici de reproducere pe variate suporturi. 

Tehnica gravurii japoneze utilizeaza 
arta caligrafiei şi acuarelei extrem orientale, 
cea care a fertilizat în secolul al XIX-lea şi 
gravura europeana. Procedeul lucrului lemn 
in fibră pennite obţinerea unor efecte plastice 
remarcabile. Un alt procedeu japonez este 
acela al litografiei pe piatra în negativ unde 
fondul rămâne negru şi desenul apare în alb. 
Cu proceduri specifice, acul de gravat lasa 
unne ce, dupa tratamente speciale, creeaza 
impresia de relief. Intre timp, tehnicile 
moderne s-au diversificat în scopul de a 
ajunge la performanţe dintre cele mai 
sofisticate. Materialele plastice nu sunt nici 
ele ignorate şi beneficiile se contabilizeaza 
în favoarea creatorilor. 

Trebuie amintit, alaturi de genialul 
pictor Albrecht Diirer, gravorul omonim, 
autorul unor exceptionale gravuri în lemn şi 
în cupru. Desenatorul impecabil din 
Autoportretul din 1493 se desfa:şoara în 
plenitudine câţiva ani mai târziu, când da la 
iveala gravurile în cupru Melancolia, 
Calvarul, Moartea şi Diavolul. Gravurile lui 
cu impresii din Italia marcheaza o veritabila 
intrare în scena a peisajului ca motiv autonom. 
Cabinetele de stampe din Anglia îşi fac un 
titlu de glorie din achiziţionarea unor gravuri 
ale renascentistului nascut la Niimberg. 

Posibilitatea de a imprima pe aceeaşi 
matrita mai multe exemplare a condus la 
difuzarea mai larga a operelor de arta, 
dobândind, multe dintre ele, un caracter 
popular. Ca regula unanim acceptata, fiecare 
tiraj trebuie sa poarte un numar, 
consemnându-se şi numarul exemplarului. 
De regula, primul exemplar imprimat se 

numeşte exemplar de artist şi are o valoare 
patrimoniala sporita. Odata cu apariţia 
tiparului cu litere mobile, multe gravuri 
însoţesc ca ilustraţie cartile sfinte, dar nu 
numai. Invenţia lui Gutenberg a dus la 
ilustrarea cartilor cu imagini create special 
de artişti. Presa de imprimat este inevitabila 
într-un atelier de gravura, iar modernitatea a 
pennis editarea unor tiraje impresionante cu 
opere originale sau reproduceri ale unor 
tabloruri celebre. 

Pentru caracterul popular al gravurii în 
lemn sau pe metal, la începuturile secolului 
al XX-lea, artiştii expresionişti gennani au 
creat pentru publicul larg opere cu caracter 
revoluţionar, menite sa anime masele catre 
idealuri sociale ca protest faţa: de segregarile 
polare ale oamenilor pe criteriile politice, 
ale bogatiei şi ca protest de masa faţa: de 
pericolul unei alienari a umanităţii şi a 
spectrului razboiului. 

În perimetrul românesc, tradiţia 
xilogravurii este semnalata inca din secolul 
al XVI-lea în legatura cu spectaculoasa 
evoluţie a tiparului. Atât carţile destinate 
cultului, dar şi cele cu caracter popular au 
beneficiat de ilustraţii le unor oameni iscusiţi 
care nu aveau neaparat pretenţii artistice. In 
secolele unnatoare, în Ardeal, dar şi în 
Moldova, s-au semnalat astfel de opere, 
datorate, cel mai adesea, unor anonimi. Vasile 
Draguţ, în prefata unui album consacrat 
Graficienilor români contemporani din anul 
1 983, considera ca xilogravura constituie şi 
astazi un domeniu de referinţa majora, cu 
lucrari care graviteaza între radacinile 
folclorice şi modalitaţile moderne de 
interpretare Se constata, astfel, ca graficienii 
români sunt pasionaţi de descifrarea 
resurselor de expresie ale l iniei ,  ale 
contrastelor allrnegru, de efectele de presa, 
de mixajele de procedee spre a transmite cât 
mai sensibil şi convingator mesajele unui 
etern umanism. 

Cu oarecare regret trebuie sa remarcam 
faptul ca în selecţia Albumului Uniunii 
Artiştilor Plastici din România, referitoare la 
Graficieni români contemporani, editat în 
anul l983, ca doar un singur grafician ieşean, 

Constantin Radinschi, şi-a aflat locul în 
aceasta reprezentativa evaluare a 
domeniului. L-am putea recupera însa în 
spaţiul ieşean pc Constantin Baciu, 
remarcabil grafician cu multe izbânzi în sfera 
portretului şi a ilustraţiei de carte, coleg cu 
Ecaterina şi Ion Petrovici la Academia de 
Arte Frumoase din Iaşi, unde au fost studenţii 
lui Corneliu Baba. Surprinzatoare pare 
aceasta omisiune cu atât mai mult, cu cât 
Ecaterina şi Ion Petrovici au figurat în 
selecţii naţionale şi expoziţii cu carater ex
tern, Ion Petrovici fiind cunoscut pentru 
substantialele sale prezenţe pe simezele din 
Bucureşti sau în multe dintre statele Europei. 
Acreditaţi la bursa valorilor artistice 
româneşti, Ecaterina şi Ion Petrovici au avut 
un rol decisiv în pastrarea şi perpetuarea artei 
grafice în cuprinsul national şi au adus, 
fiecare în parte, dar şi împreuna, un spor de 
autenticitate şi expresivitate domeniului. 

Menţinerea interesului faţa: de aceasta 
arta în capitala Moldovei s-a confinnat şi în 
cuprinsul expoziţiei cu caracter retrospectiv 
Anotimpuri, oraganizata la laşi prin efortul 
şi profesionalismul muzeografilor de la 
Palatul Culturii, în anul 2001 .  Atunci s-a 
demonstrat fara echivoc ca Ecaterina şi Ion 
Petrovici, sunt, asemenea altor confraţi 
notorii, exponenţii de marca ai creativitatii 
ieşene şi ai continuitatii pe filonul tradiţei şi 
al deschiderilor catre modernitatea 
limbajului grafic. Sincroni cu evoluţia 
domeniului, cei doi graficieni, uniţi 
indestructibil prin vocatia comuna şi prin 
sentimentele perene ale destinului de familie 
comun, au avut înţelepciunea ca ceea ce îi 
unea sa nu priveze în niciun fel evoluţiile 
personalizate. Practic, fiind tot timpul 
împreuna, impartind spaţiul astral al aceluiaşi 
atelier din strada Armeana, au avut 
convingerea ca trebuie, în arta, sa rarnâna 
diferiţi. Aşadar, fiind inconfundabili în 
exprimarile lor artistice, au ştiut sa fie în mod 
exemplar împreuna pe traseele unui destin 
în care fiecare trebuie sa rarnâna în zona 
propriei solitudini. 

Valentin CIUCĂ 
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CRONICI 

Despre 
lirismul 
petruşchian 

O fonnulare cwn este cea din titlul de 
mai sus semnifica., de regula., greutatea unei 
emblematice consacrari în timp. "Lirismul 
eminescian", "lirismul arghezian", "lirismul 
bacovian" etc., asemenea tipuri de definire 
poetică se instaleaza anevoie, dupa îndelungi 
decantari ideatice, fixându-se tacit în 
conştiinţe întocmai aureolelor, patinate de 
vreme, din jurul fruntilor unor sfinţi. 

Nu cunosc prea bine reacţiile 
personalitatii omeneşti a poetului Dan 
Petruşca, dar nadajduiesc că are, cu sinceritate, 
modestia sa nu pretinda ca titlul cronicii de 
faţa îl aşaza nemijlocit, dintr-un foc, în rândul 
unor "canaane" lirice emblematice, definitiv 
consacrate, de genul pe care tocmai l-am 
amintit. Uşa ramâne însa deschisa şi intuiţia 
îmi spune că treptat, tacit- ll!ra multa sforaiala 
apologetica -, poetul Dan Petruşca va intra 
în rândul prestigioşilor lirici români modemi, 
daca îl va ţine inspiraţia şi daca va fi 
neînduplecat cu sine. Dar, deocamdata, sa nu 
ne grabim. E încă devreme, chiar dacă nu mai 
este prea tânar, încât sa-I batem protector pe 
wnar şi sa-i spunem, mângâietor, că"promite". 
Dan PetruŞcă a trecut cu brio, cam de multişor, 
etapa "promisiunilor''. 

De ce, în definitiv, doar dupa doua 
volume de versuri publicate, se poate avea 
încredere în tipul de "canonizare" lirica, cum 
este cel pe care l-am pus în fruntea cronicii de 
faţa? Cu alte cuvinte, care este marca 
definitorie a "lirismului petruşchian"? Din ce 
consta ea? În naturalete• idealica acută -
aproape şocanta -a unei precizii a impreciziei, 
asemanatoare penumbrelor m isterioase. 
Rezultatul? O melodiei tate insolita, profunda 
şi originala, a unui senzorial paradoxal, 
indecis, nedeterminat. Dincolo de acest 
inefabil liric, orice pretentie de decodare 
absolut exacta a tonalitatii poetice 
petruşchiene eşueaza. Este, întrucâtva, ca şi 
cum ai palpa, sigur de tine, un punct dintr-un 
orizont pe care, de fapt, îl priveşti, dar nu-l 
atingi. E perfect îndreptaţi ta sintagma "o lwne 
nepipaibila", cu care Cassian Maria Spiridon 
îşi intituleaza Postfaţa la cel de al doilea 
volum de versuri al lui Dan Petruşca., Toate-s 
cam de pe când (Universitas XXI, Iaşi, 2008). 

În cronica pe care o publicam la primul 
volum, Poezia imi stătea pe genunchi, 
subliniarn că trei straturi ideatice pot fi depistate 
în lirica lui Petruşca: o erotica; o anume 
dinamica a cotidianului; imprevizibile 
rezonanţe metafizice. S-a schimbat ceva in 
volwnul Taate-s cam de pe câ1ul, în ce priveşte 
prezenţa şi corelarea acestor straturi? Ele sunt 
prezente şi de aceasta data, însa nu în aceleaşi 
proporţii şi nu în corelari întru totul repetabilc. 
Tonalitatea metafizica nu a devenit mai ampla., 
pe orizontala., dar s-a diversificat, parca., pe ver
ticala., în adâncime. Iar, în cel de al doilea volum, 
erotica s-a diversificat şi ea în ce priveşte jocurile 
ludice ale senzorialitaţii, pipaitul tentant al 
fustelortransfonnându-se într-o mirifică şi nos
talgică "gradina de muiere". 

Dar cotidianul? Fata de primul volum, 
în cel de al doilea dobândeşte un spor de 
esenţializare, el clipind, surprinzator, când 
metafizic, când luat în braţe de elanuri erotice. 
Trioul straturilor amintite devine, astfel, inca 
mai dinamic, mai aiWlecos, mai anevoie de 
fixat în rama. În ansamblu, volumul Toate-s 

14 

cam de pe când etaleaza un mai accentuat joc 
spiritual cu simţurile, cu plimbarea omului 
prin lwne. 

Fiindca se poate vorbi, cu privire la 
lirismul petruşchian, la un mod mai general 
de o "lume nepipaibila", cred ca poate fi 
depistata din loc în loc - daca receptorul este 
foarte atent - o discreta hermeneutică a 
alunecarii pipaitului catre nepipaibil. Doua 
exemple, dintre mai multe ce ar putea fi citate. 
În poezia Destul de târziu sunt exprimate 
câteva "banale" gesturi cotidiene, combinate 
cu unele tentative erotice. Şi te trezeşti, încetul 
cu încetul, în faţa marturisirii poetului: 

"mi se-ntâmpla totuşi sa vad 
prin gaura cheii ceva 
în lumea nepipaibila". 
Iar în Despărţirea de trup, pânda acut 

senzoriala - prin auz, ochi, miros - aluneca 
treptat catre lwni nepipaibile desparţi te de trup. 
Astfel, calea henneneutica dintre pipaibil şi 
nepipaibil genereaza un soi de lume indici bila 
intoarsa cu faţa la perete. Ca în inimitabile 
versuri cum sunt: 

"sa ma rog pe dos 
cu credinta şi pe îndelete 
la o icoana cu faţa la perete". 
Acest drum henneneutic sinuos între 

pipaibil şi nepipaibil, spre a etala o precizie a 
impreciziei, mizeaza nu o data pe împerecheri 
antinomice. Antinomiilc constituie, in 
volumul Toate-s cam de pe când, unul dintre 
instrumentele textuale majore cu care poetul 
ne momeşte în jocurile sale lirice. 

S-a observat, pe buna dreptate, ca poezia 
lui Dan Petruşca se înrudeşte, în unele din 
trasaturile ei, cu lirica lui Emil Brumaru şi cu 
aceea a lui Leonid Dimov. Cred ca sunt 
necesare câteva nuantari. Înrudirea îmi pare 
mai accentuata cu Dimov prin prezenţa, şi de 
o parte, şi de alta, a doua coordonate: 
melodicitatea lirismului şi tonalitatea 
metafizică. Cât priveşte înrudirea cu Brumaru, 
se cuvine fllcuta o anume diferenţiere. Şi 
Brumaru, şi Petruşca etaleaza cu ardoare 
ludica, cu sclipiri jucauşe, pasta concretului 
senzorial. Dar în vreme ce Emil Brumaru -
mai ales cel mai de demult - se opreşte în 
senzorial, adastând cu farmec în consistenţa 
lui, Dan Petruşca priveşte, adesea, prin 
senzorial ca prin sticla. Nu rămâne în el. 
Imediat din pasta lui consistenta se deschide 
o uşa, dincolo de care nu ştii ce se afla ... Ba, 
stii: se afld precizia impreciziei . . .  

În buna masura şi în al doilea volum, ca 
în primul, lirismul lui Petruşca pipaie femeile 
de le merg fulgii. Cum sa zic? Practica o "pre
cisa" erotica senzorializantă, daca-mi este 
ingaduit tennenul. Ca sa te trezeşti, chiar in 
procesul perceperii acestei forişdri erotice, 
ca te înşeli: nazdravanul poet, jucându-se cu 
percepţia ta, o coteşte spre altceva, catre o 
reverie aproape fora obiect. De pilda: 

,,E o istoric cu ea 
care-a murit şi mai traia 
fierbinte ca un foc inchis 
sub piele rasturnat şi nins 
în carne fi"ageda şi duh 
prin aşternuturi moi de puf 
cu gene fine lungi de orz 
cu parul galeş prins în corzi 
şi stins spre vârf ţipând roşcat" 

şi spre srarşit: 

"nu ma suna vin într-o luni 
cu iz de moarte sub cameşi 
îţi cânt s-adonni te strig sa ieşi 
intre cuvinte 
sa aştept 
mai ll!raminte 
şi-ntelept 
sa stau cu tine printr-un har 
captiv în colt de rai bizar". 
Precum se vede, fantezia insolita a 

poetului pluteşte între senzorialul seducator 
şi evanescent, din perspectiva caruia 
metafizicul bate discret din aripi. 

Una dintre dimensiunile volumului 
Toate-s cam de pe când, cu o acuitate aparte, 
de parfum abia plutind în aer, o constituie 
nostalgia. O prezenţa difuza în toate, generata 
mai cu seama de reverberarile pe care le lasa 
în fiinţa omenească trecerea timpului. Un soi 
de "peri mare" cu nimb. În Prefoţa sa la volwn, 
Constantin Dram e întru totul indreptatit sa 
remarce ca, acum, poezia lui Petruşca "e o 
istorie cu viaţa şi timpul". 

Mai cu seama criticii tineri şi cei în 
"floarea" vârstei, când îi analizeaza pe poeţii 
şi prozatorii din ultimele generatii ale 
secolului al XX-lea şi pe cei din perioada 
postdecembrista, se simt - aproape de regula
obligaţi sa-şi raporteze "victimele" supuse 
ochean ului critic, aşa, ca o chestie de bon ton 
ideatic, la canoanele naravaşe ale 
"postmodernismului" ş i  la  cele ale 
"textualismului". Ca şi cum ll!ra asta scriitorul 
cu pricina n-ar mai fi bagat în seama. 

Ma asociez, parţial, opiniei exprimate 
de Constantin Dram în Prefaţă ca "acest nou 
volum alcatuit de poetul Dan Petruşca con
finna şi întareşte imaginea unui autor care se 
indeparteaza, programatic şi orgolios, de 
posibile tente integratoare, cu care poezia 
ultimelor decenii ne obişnuise". Aşa este: 
poezia lui Petruşca nu prea se lasa prada 

"tentelor integratoare", nu prea poţi vârî 
versurile lui in "caprarii" literare canonice, 
fie ele oricât de cizelate. Dar nu cred ca a 
procedat astfel chiar în chip "prograrnatic şi 
orgolios". În "ciuda" rafinamentului insolit 
al unui poet adânc cultivat, care - probabil -
trudeşte din greu întru aflarea unei tainice 
henneneutici a armoniei cuvântului potrivit, 
talentul petruşchian este unul spontan. La 
unna unnei, cum în chip iTIUlnent este talentul 
oricarui mare poet. Spontaneitatea acestui 
talent mi se pare ca este factorul esenţial care 
dicteaza tacit, din umbră, goana rafinata şi 
insolita a lui Dan Petruşca dupa "gaselniţele" 

sale textuale şi nu fuga "deliberata" de 
"prograrnari" teoretizante. 

Poetul in cauza nu scapa nici el, chiar cu 
totul, de tentaţia criticilor de a-1 raporta -
într-un fel sau altul - la "postmodernism". Fara 
a insista, rafinaţii critici şi eseişti, Constantin 
Dram şi Cassian Maria Spiridon - unul în 
Prefaţă, celalalt în Postfaţă- înclina sa-I vada 
pe Petruşca mai degraba ca un ironic 
antipostrnodemist. Poate ca este aşa. Dar prin 
ce? Mie, unuia, mi-ar fi aproape imposibil sa 
precizez din ce consta antipostmodemismul 
lui Petruşca - şi inca unul "programatic" - în 
condiţiile în care nu o data s-a sugerat ca 
postrnodemismul este orice şi nimic. Dupa 
opinia mea, problema esentiala in clipa de 

faţă este sa renuntam la tentaţia 
cvasigeneralizata - parca obligatorie - de a 
pune pe fruntea scriitorilor "coroniţa", mai 
bogata, mai saraca, a "postmodernismului". 
Nu zic ca orientarile de nuanta 
"postmodemista" n-ar fi stimulat şi crearea 
unor lucrari literare autentice. Uneori - e drept, 
rarisim - chiar câte o capodopera. Cum e 
Levantul lui Cartarescu, în care fineţurile 
moderniste se îmbina, într-o nestavilita 
fantezie, cu recuperarea parodica a limbajului 

şi habitudinilor cu parfum tradiţional. Numai 
ca de mai mulţi ani şi nu doar de acum, pe 
majoritatea meridianelor ideatice ale lumii, 
stufosul "postmodernism" s-a dernonetizat, a 
fost "fumar', i-au slabit baierile şi resursele. 
De ce tot ramânem noi în unna şi ne tot credem 
la "moda" cu lucruri perimate? În definitiv, 
daca este sa fim cât se poate de riguroşi, 
trasaturi definitorii, cu totul precise, ale 
postmodernismului n-au fost formulate 
niciodata, nici macar de către cei ce au lansat 
termenul. Mi se pare ca originalitatea 
lirismului petruşchian se susţine prin insolitul 
ei,  de o spectaculoasă naturaleţe, fllra 
raportari, de niciun fel, la postmodernism. 

Cât despre eventualul "textualism", 
"metatextualism" etc. al poeziei lui Dan 
Petruşca - de care, deocamdata, niciun critic 
n-a fllcut abuz şi nici poetul - sunt necesare 
câteva nuantari. 

Orice scriitor adevarat - mai ales poeţii 
sunt şi niţel "textualişti", în masura in care cauta 
cu ardoare, adeseori chinuindu-se, tainica 
relaţie a cuvântului potrivit. Cwn sa zic? Textul 
care să-i saarbă in interiorul lui, dar să nu le 
desfiinţeze identitatea. Cu totul altceva sunt 
mult trâmbiţatele orientari textualiste 
programatice, canonizante, care fac, din 
pacate, victime, nu de puţine ori, între scriitorii 
talentaţi. Cine frecventeaza relativ constant 
poezia ultimelor vreo patru decenii - şi de la 
noi şi de aiurea - nu se poate sustrage unei prea 
puţin marturisite constatari. În creaţiile multor 
poeţi talentaţi, inteligenti, cultivaţi, se simte 
un soi de goană scrâşnită dupa o ciudata 
acuitate textualizanta gratuita, ll!ra aderenţa 
fireasca. Cam ca atunci când derapeaza o 
maşina de lux pe o pista de încercare. Din 
versurile lui PetruŞcă lipseşte, din fericire, acest 
scrâşnet textualizant. Creaţia acestui poet este 
"textualista" doar atât cât îi cere firescul 
talentului sau iscoditor, profund melodios. 

Mai ales în acest al doilea volum, 
structura versurilor lui Dan Petruşca e de o 
paradoxala simplitate sofisticata. Cu rime 
scurte, insa cu ritmuri care bat departe. Multe 
dintre versuri au, într-adevar, rime scurte şi 
sunt într-o tonalitate uşor leganata, ca în 
curgerea dintr-o doina. Nu vreau sa spun cu 
asta ca lirismul petruşchian e de construcţie 
"folclorica". Nicidecum. Dar poate că e, totuşi 
în subconştient, mimarea savanta a unor 
tonalitaţi dintr-un lirism ancestral în care se 
fac simţite incredibile embrioane, proprii doar 
ideaţiilor poetice moderne. "Toate-s cam de 
pe când'' - ne face lirismul petruşchian cu 
ochiul, incitându-ne sa privim catre o zare 
nedeterminată. 

Precizia impreciziei, pe care am 
subliniat-o mai sus, de mai multe ori, face din 
Dan Petruşca un mare poet insolit. George 
Calinescu spunea dl. în poezia lui Marin 
Sorescu "perspectiva insolita devine un regim 
normal". Parafrazându-1 pe Calinescu aş 
spune ca şi în lirismul petruşchian - dar în alt 
fel decât la Sorescu - insolitul se transfonna., 
aproape de fiecare data, insinuant, în 
nonnalitate. 

Grlgore SMEU 
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Cât ar cântari un inger 

La sfârşitul anului 2008, lista de lecturi mi-a fost completata de un al 
doilea volum Eugen Uricaru care, din câte lasa sa se înţeleaga site-ul Editurii 
Cartea Româneascil, ne va bucura şi cu alte apariţii ce vor continua, macar 
la fel de fericit, mica "istorie a regasirii", atât ca neam, cât şi ca individ. 
Daca nu cu mult timp in urma apreciam, intr-o cronica, romanul 

"Supunerea", cât şi revenirea fireasca a autorului mai sus menţionat in 
rândurile marilor romancieri ce nu şi-au depus inca armele, ei bine, de 
aceasta data, romanul ce continua firul epic din "Supunerea" naşte mai 
multe intrebari . Marele plus al volumului despre care incercam sa vorbim 
acum - "Cât ar cântari un inger" - este acela ca pare, prin constructie ori prin 
metaforele ce se intrevad, sa îşi lase în spate autorul, în sensul ca acesta, 
printr-o ştiinţa fascinanta de a-şi provoca ideile, dispare aproape misterios 
din triada autor - personaj - cititor. Prin urmare, invalui! de mister, paşind 
prin fante de lumina, Jnsuşi textul se reinventeaza ciudat, apelând la o 
magie cu totul speciala. Sub lupa, tehnicile se pot inventaria, însa singura 
metoda reala de a nu suprima mesajul este aceea de a-1 recompune intr-un 
tot unitar. Textele romanelor formeaza cronica tacuta a unui destin potrivnic, 
e cronica unei fatalitati ce şi-a intins aripile asupra Europei de Est pentru o 
perioada destul de lunga. Daca in "Supunerea" vedeam o aşezare orientata 
spre rigorile clasicismului, de aceasta data "inventarierea formelor 
Logosului" se întâmpla sub semnul metaforei totale. Eugen Uricaru se 
dovedeşte a fi un maestru in ceea ce priveşte uşurinţa cu care jaloneaza 
printre cutele timpului. Tocmai de aceea, deşi legaturile temporale sunt 
mai greu de urmarit, misterul se amplifica datorita acestei reţele de verbe 
foarte bine alese, ce trimit fiecare întâmplare sau personaj inspre "zona de 
intenţie". în "Supunerea" autorul prezenta diferite acţiuni 1 evenimente; 
de aceasta data, verbele sunt mai puţin dinamice, iar substantivele se lasa 
incarcate de înţelesuri abstracte. Dubla metafora a întunericului vs. lumina 
propune o alegorie ampla a timpurilor decazute. Intuiesc, poate fals, ca un 
posibil al treilea volum ar putea sa se opreasca cu mai multa acuitate asupra 
sentimentelor actanţilor, nu dupa reteta unui roman de psihanaliza ci, mai 
degraba, inregistrând efectele groteşti ale regimurilor totalitare. 

Pe de alta parte, daca in primul roman aveam de-a face cu o posibila 
eroina, de aceasta data, regasind aceleaşi personaje, atenţia nu se mai 
focalizeaza asupra acesteia, ci propune doua figuri noi, ce nu fac parte din 
lumea obişnui ta. Aflat in grija femeii, batrânul Basarab Zapa are menirea 
de a-1 proteja pe fiul acesteia, Cezar. Deşi imi susţin afirmaţia din cronica 
anterioara conform careia - "meritul lui Eugen Uricaru este acela de a nu 
aluneca in panta a ceea ce ar reprezenta normalul sau, dimpotriva, insolitul. 
Nu e un simplu <<roman de existente>>. Personajele nu poarta de fapt vizibil 
stigmatul diferentiator al raului iar ceea este bine are aceasta calitate doar 
in virtutea uzantei unei sintagme" - descoperim, atât in figura batrânului, 
cât şi in viziunile profetice ale copilului Cezar, şanse de a ocoli un destin 
potrivnic. De altfel, sunt singurii care "nu joaca" potrivit vremurilor. 

Povestea e simpla, dar spusa pe mai multe voci. Daca vreti, cu putina 
ingaduinta, putem considera ca descoperim secvente ce fac trimitere la 
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evenimentele primului volum. Din lipsa de spaţiu, nu le voi numi, dar 
maniera de a infaţişa e benefica prin faptul ca dialogheaza peste timp ori 
spaţiu, ţintind exact catre zona conotativului. Basarab Zapa se chinuie de-a 
lungul unor anchete stupide sa moara liniştit, fara a marturisi atrocitatile 
perioadei stalinist-comuniste. El este singurul care in trecut reuşise, prin 
intermediul unei expediţii in zona Nepalului, sa invete de la calugarii 
locului cum "sa se invaluie in intuneric", ceea ce presupunea regândirea 
tuturor principiilor existenţiale. Era un misticism aparte, necunoscut 
europenilor. În timpul razboiului mondial este trimis de catre nemti pentru 
inca o data pentru a afla aceast teribil mister ce ar fi putut conduce catre 
soluţionarea favorabila şi rapida a razboiului. E interesant faptul ca peste 
ani, anchetat de organele represive din ţara, lui Basarab Zapa i se cere sa 
dezvaluie acelaşi secret. Fugind de intuneric, cautând lumina, batrânul 
este realmente sprijinul tânarului Cezar - nimeni altul decât copilul nilscut 
şi nu făcut de catre Petra Maier in lagarul Da/ 'strai 27. Dincolo de 
personajele deja amintite, sunt pastra\i din primul roman Teodor Grancea, 
figura emblematica pentru instituţia partidului comunist, şi Neculai Craciun, 
un ins dubios, care ii ofera sprijin lui Cezar şi mamei acestuia, aparent 
necondiţionat. Este unul dintre puţinii care ştie cum sa îşi poarte masca 
raului. Menirea lui de a şterge trecutul din mintea oamenilor echivaleaza 
practic cu înrobirea acestora in "letargia sfârşitului continuu". Ceea ce il 
va speria catre sfârşit este tocmai faptul ca, la momentul oportun, 
conştientizeaza faptul ca Basarab şi Cezar sunt cei de care ar trebui sa ii fie 
cel mai frica. Din postura de torţionar, aflat fata în faţa cu Basarab, Neculai 
Craciun face greşeala impardonabila de a-1 întreba: "Ce-i intre voi? Nu 
trebuia sa le pronunţe numele: Petra Maier şi copilul Cezar. Ştia el prea 
bine despre cine este vorba. Poate Cezar i-a şi povestit despre aparitia lui în 
familie. Despre vizite, despre cadouri, despre faptul ca maica-sa îl lasa 
singur ca sa mearga la restaurant cu el, strainul binefacator. Sigur i-a povestit 
şi sigur 1-a pus sa-I pândeasca, sa fie atent la ce spune şi la ce face. Moşulica 
era deşca veche, avea ceva care-I facea foarte sigur pe sine, poate un secret, 
sigur şi nepasator. O clipa i-a trecut prin minte ca secretul era chiar nepasarea. 
Pusese o intrebare al carei raspuns nu putea fi, in acea situaţie, decât unul 
singur. Singur şi simplu. Ar fi trebuit sa raspunda «Nimic». Era ceva care 
venea de la sine. Altfel, ar fi trebuit sa explice. Sa explice ceea ce era de 
neexplicat nici pentru ei, nici pentru straini. -Viaţa. Împreuna am ramas in 
viaţa. Ce altceva sa fie ?" 

Cred in continuare ca mesajul lui Eugen Uricaru nu ramâne doar la 
nivelul unei marturisiri alegorice; el se infiin\eaza ca un discurs alternativ, 
ca un modus vivendi cu izul unei normalitati transmutabile. Posibila 
valorizare a Asemanarii, semnalata în titlu prin aşezarea verbului la 
condi\ional-optativ, naşte aproape matematic o cale între deziluzia 
cotidianului şi lumina înspre care tinde fiinţa. Prin urmare, şi acest al 
doilea volum poate fi considerat un exerciţiu de resacralizare a lumilor 
dintre noi. 

Marius MANTA 
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INEDIT 

Ion Luca n-a fost, se vede, un 
adept prea convins al dialogului prin 
corepondenta. De aceea scrisorile 
primite de el nu impresioneaza câtuşi 
de putin in ordine cantitativa. Şi nici, 
cu putine excepţii, din punct de vedere 
conotativ. De altfel, ciomele scrisorilor, 
ca �i ale memoriilor sale, ne arata un 
epistoler extrem de economicos, ca sa 
nu zicem chiar parcimonios, la vorba. 
El i�i reduce mesajul, cât mai mult cu 
putinta, la o minima structura 
inteligibila, comunicând strictul 
necesar, de regula de sorginte utilitara, 
pragmatica (reprezentarea sau tiparirea 
creatiei sale dramaturgice). Este 
explicabil, cel putin in aceste 
circumstante, de ce nici preopinentii 
sai nu-�i permit a se intrece cu vorba. 
Toti, destinatari �i expeditori, se 
adapteaza la acest stil concis �i arid, 
raspunzând parca unei provocari 
implicite, venite din partea lui Ion Luca. 
Cât despre corespondentii sai, iaraşi cu 
puţine exceptii, ac�tia provin dintr-<> 
lume mai putin cunoscuta prin 
reprezentativitate pe frontonul vietii 
noastre spirituale. Nu sunt, adică, 
personalitati de mare anvergura, cu 
putere de influenta decisiva. Scrisorile 
"celor cu greutate" mai mult sau mai 
putin impresionanta (Lucian Teodosiu, 
Valeriu Anania, George Vraca, Isaia 
Racaciuni, Any Braeski, Ion Banuţa ... ) 
au fost deja publicate, revuistic, de noi, 
mai cu seama la centenarul 
dramaturgului, in anul 1 994. Totu�i, 
unele, nu lipsite de importanta, au 
ramas in �teptare ... Din cele vreo 25 
de scrisori, de interes literar (aflate in 
arhiva dramaturgului de la Complexul 
Muzeal Bucovina din Suceava) 
nepublicate inca, relevante pentru 
opera �i personalitatea scriitorului ca 
�i in privinta personalitatii emitentilor, 
ne oprim la urmatoarele (semnate de: 
Mi�u Fotino - actor, tatal actorului 
Mihai Fotino; Val Mugur - regizor; 
Daniel Dimitriu - critic �i istoric literar; 
Cazimir Vojanovski -traducator; Vasile 
Maximovici-Banciu - scriitor), 
socotindu-le semnificative in ceea ce 
prive�te interesul pentru personalitatea 
şi creaţia dramaturgica a lui Ion Luca, 
intr-un sistem de relatii strict literare, 
arniabile, ba chiar, in cazul lui Daniel 
Dimitriu, mai mult decât atât (având in 
vedere formula de adresare), fllra a afecta 
insa, prin aceasta, intr -un sens sau altul, 
contextul specific asumat. Obiectul de 
referinta al fiecarei scrisori fiind trans
parent, comentariile pe aceasta linie ni 
se par de prisos. Totuşi câteva precizari 
sunt de trebuinta. Nici una dintre 
dorinţele, intentiile, năzuintele, 
exprimate in scrisorile adresate lui Ion 
Luca de Mişu Fotino, Val Mugur, 
Cazimir Vajnovski şi Vasile 
Maximovici-Banciu n-au depaşit 
stadiul deziteratelor sau al zvonurilor 
menite sa-i procure dramaturgului 
placere, bucurie �i speranţa. Însa ele 
trerbuie retinute �i ca fapte de istorie 
literara in beneficiul interesului pe 
care-I comporta la vremea respectiva 
una sau alta dintre piesele sale, ca şi 
volumul de Teatru aparut in anul 1 963, 
ingrijit �i prefatat, cu adecvata 
comprehensibilitate, de Valeriu 
Ripeanu, la Editura pentru Literatura. 
Singura tentativa, exprimata epistolar, 
converti ta in fapta (notabila), este aceea 
din scrisoarea lui Daniel Dimitriu, 
datând din 1 0  noiembrie 1 969, 
interviul fiind publicat (nu conteaza ca 
unele intrebari au fost, ulterior, conden
sate şi retuşate de reporter,intrucât 
conţinutul n-a fost afectat), sub titlul: 
Ion Luca la 75 de ani. "Dramaturgla 
e cea mal grea meserie din lume", in 

"Cronica", nr. 52 (203), 1 959. 
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Nicolae CÂRLAN 
3 Ianuarie 1955 

Ion LUCA in pagini de corespondenta 

Iubite d-le Luca, 
Multi ani şi tot norocul pe 955 - de succes 

nu mai spun, ca vine de la sine. 
A fost pe aici ,,Mori�a" jucata de Reşiţa; 

nu a avut o distributie prea fericita - dar totuşi 
piesa a placut mult �i a avut mare succes; aşa de 
mare, ca şi mie mi-a rascolit vechea patima de 
a juca pe "Ghita"; te rog pe d-ta intervino 
locurilor in drept,sau unde vei crede de cuviinta 
ca sa pot juca aceasta piesa - şi rolul drag - cel 
putin acum când implinesc 50 de ani de 
activitate teatrala. Voi interveni şi eu cu 
modestele mele puteri la cei de aici, dar tot 
d[umnea)ta te rog te rog sa ma ajuti -. Daca 
aceasta piesa mi-ar fi acordata sa o joc cât mai 
curând (de asta garantez ca este posibil) �i ar fi 
data premiera ei pentru implinirea celor 50 de 
ani - zi de zi - pe scena Românească, ar fi cea 
mai mare sarbatoare a carierei melc. Cu 
sanatatea, bine - poate sa vin �i eu la Doma 
unde abia �tept sa te revad �i, citind impreuna 
din noile d-tale lucrari, sa ma mai desll!to clipa 
de marele d-tale talent -

Cele cuvenite tuturor prietenilor, iara pe 
d-ta te rog primeşte o prieteneasca strângere de 
mâna. -

Mlşu Fotlno 

Iubite prietene, 
Te felicit pentru apariţia volumului. Din 

plina inima! - La Constanta n-arn putut sa fac 
nimic, fiindca de mult nu mai sunt in teatrul 
din Constanta. Am revenit la vagabondajul meu 
artistic, fllra stapâni rai �i nepriceputi in ce ar 
trebui sa priceapa. -Acum sunt din nou la 
Bo�i, invitat sa pun in scena"Titanic Vals". 
- Lucrez cu placere �i ma complac in ambianta 
evocatoare a nordului moldovenesc. 

Al D[ umi)tale cu toata dragostea �i 
admiratia, 

Val Mugur 
Botoşani, 20 nov. 1963 

Dragul meu, 
S-ar putea sa se izbândeasca dorinţa 

amândurora de a colabora. - Pentru acest s-ar 
putea, te rog trimite-mi urgent un text al Celor 
patru Marii, pe care o are in repertoriu Teatrul 
din Petro�i �i al carui spectacol se pare ca 
mi-ar fi incredintat mie. -Cum eu plec peste 3 
saptamâni din Constanta, ar fi bine sa primesc 
textul cât mai repede. 

A�teptându-1, te imbratişez cu toata 
prietenia, 

Val [Mugur) 
31 1uUe 1967, Constanta, teL 4327 

Tovarăşe Luca! 
indraznesc sa va deranjez cu câteva 

rânduri şi cu o propunere. 
Am tradus pâna acum in limba maghiara 

cateva piese �i lucrari in proza (Topârceanu, 
Mirodan, Sebastian, Farc�) - mi-ar face 
placere sa transpun şi o lucrare de-a Dv. Sunt 
convins ca un teatru maghiar din tara (Clujul, 
Tîrgu-Mureşul eventual) ar include cu placere 
in repertoriul sau �i o drama de Ion Luca. 

Pentru a ma �teme la treaba � avea 
nevoie de vreo trei piese �i încredinţarea Dv. de 
a alege din ele pe cea care o consider ca merge 
mai bine in ungure�te, pentru publicul 
ardelean. 

Sper ca viitoarea noastra colaborare va fi 
laborioasa �i �tept raspunsul Dv. 

Cu stima 
Cazimir Vajnovskl 

Bucureşti 4, Str. Vulturi, 25 

Bucureşti, 1 2  nov. {19) 65); dupa ştampila 
po�tei, n. N. C.) 

Draga badle Jenica, 
Din flacau iata ce-am ajuns ca aşa e in 

firea lucrurilor 
Nu mai avem veşti de la dumneata, sper 

ca totul c bine �i aşa iti dorim mereu. 
Te �teptam oricând cu dragoste la noi. 

Dan 

Mult stimate badle Jenica, 
În sll!rşit am ajuns s-<> fac �i pe asta. Î.Şi 

trimit alaturi un chestionar, urmarind ca pe baza 
raspunsurilor la el sa incheg o convorbire, un 
interviu cum i se zice in mod obi�nuit, care sa 
poata satisface exigentele publicitare. 
Intrebarile formulate de mine nu sunt, cel putin 
din punctul de vedere al formei, definitive. S-ar 
p�tea ca la unele din ele sa evi� un raspms. S-ar 
putea ca un singur raspuns sa satisfaca doua 
sau trei intrebari, deci sa fie inutila reluarea lor. 

Ma intereseaza ca pe baza celor primite 
de la d-ta, sa pot scoate spre a trimite tiparului, 
un material antrenant, cât mai putin sec. 
Raspunde-mi cât poţi de amplu la fiecare 
intrebare, nu te feri de divagaţii, evident daca 
consideri ca e posibil acest lucru. in fond nu 
cred ca ar fi rau sa precizezi unele puncte de 
vedere strict personale, tocmai de aceea am dat 
curs şi unor întrebări cu caracter mai frontal. 

Având la dispoziţie parerile d-tale voi 
prelucra in aşa fel materialul încât sa lase 
impresia unei discu�i "pe viu" deci spontane 
�i fireşti. Sa fie un dialog ... ca la teatru. Iarta-ma 
ca sunt atât de categoric in opiniile mele. Am 
incercat doar sa precizez felul cum vad eu un 
dialog cu dramaturgul Ion Luca ocazional de 
o impresionanta aniversare. Orice obiectii ai, 
te rog sa mi le aduci la cuno�tinţa, ma voi 
supune tuturor exigentelor d-tale. Vreau ca in 
primul rând cel "anchetaf' sa fie multumit 

Decembrie e aproape �i sper sa am veşti 
de la d-ta cât mai grabnic. Daca eventual felul 
in care vad eu lucrurile te multumeşte, scrie-mi 
totuşi �i desigur voi renunţa. 

Pe la noi toate bune. Complimente de la 
mama şi tata, te �eptam cu bucurie in I�i. 

Cu multa dragoste �i preţuire, 
Danuţ 

1 )  Deci 7 5 de ani ... Câti din ei au fost 
dedicati teatrului? 

2) Şi pentru ca tot suntem la capitolul 
cifre, câte piese scrise, câte piese jucate? 

3) Dintre spectacolele cu piesele dv. puse 
de teatrele noastre in ultimii ani, care v-au dat 
cele mai mari satisfactii? 

4) Ca om de litere, de ce ati ales teatrul şi 
nu altceva? 

5) Ati mai scris altceva in afara de teatru? 
Daca nu, de ce? Banuiesc ceva, odata imi 
spuneaţi ca e foarte greu de scris teatru, dar in 
clipa in care te-ai decis s-o faci, trebuie sa 
renunţi, nu poti sa nu renunti la tol 

6) Şi de ce cu precadere teatru istoric? 
7) Un tânar poet şi dramaturg din zilele 

noastre spunea ca o piesa istorica proasta poate 
pierde o batalie pe care istoria a �tigat-<>. Ce 
parere aveţi? 

8) Mi-am putut da seama ca in piesele dv. 
faptul istoric, documentar, intereseaza mai 
puţin. E un pretext, sa spunem. Nu-i nimic nou 
in asta. Şi totuşi de ce v-ati ales tocmai istoria 
ca pretext al conflictului scenic? 

9) O serie de voci afirma ca teatrul istoric 
,,şi-a trait veacul", nu mai corespunde cu spiritul 
spectacolului modem. Aş vrea sa �tiu ce le-ati 
raspunde. 

10) Şi pentru ca astazi facem o 
numaratoare a anilor, va intreb, poate e o 

indiscretie, cum priviti amintirile? G. M. 
Zamfirescu, V. 1. Popa, Mihail Sorbu sunt, daca 
nu ma in�el, colegi de generatie cu dv. Ce 
anintiri aveti din vremea lor: va considerati 
aparţinând unei anume epoci din dezvoltarea 
drarnaturgiei româneşti? 

I l ) şi acum o intrebare mai brutala: ce 
este teatrul?Tot intr-<> discutie anterioara afirmati 
ca foarte putini, chiar dintre cei ce-l scriu �tiu 
de fapt ce-i aceea? 

12) Din câte am inteles eu de la dv., teatrul 
e in buna parte un meşte�g, nu? 

1 3) Aveti preferinte in drarnaturgia uni
versala şi nationala? Shakespeare, poate piesele 
dv in versuri sunt scrise in metru shakespearian. 
Apoi Shakespeare a scris piese istorice in versuri. 
Vreo afinitate? 

14) Apropos. De fapt faceti �i poezie. De 
ce faceti poezie in teatru? Credeti ca exista o 
zona unde poezia �i teatrul sunt inseparabile? 

15) Din teatrul dv. nu lipsesc pagini dedi
cate istoriei zilelor noastre. Cum poate dezbate 
teatrul, ma refer la atu-urile lui, evenimentele 
zilelor noastre? 

16) Câteva cuvinte despre dramaturgia 
actuala, despre critica teatrala. 

17) Iar o indiscreţie. Ce va doriti pentru 
viitor? 

[ 10. I l . {19)69; dupa �tampila poştei 
din I�i, n N. C.) 

Un cald "la multi ani!" �i multa sanatate, 
cu dragoste iti dorim noi cei de aici. Te �teptam 
cu bucurie, oricând. 

1�1, 27.X0.1969 
[Pe o carte de vizita cu inscripţia: ,,Dan 

Dimitriu Iaşi, str. Balcescu, 2" - n. N. C.) 

Buc�, 24 ianuarie 1966 

Stimate Maestre Ion Luca, 
Nadajduiesc ca ati primit urarile mele de 

bine �i sanatate pentru 1966 - Le reinnoiesc şi 
cu prilejul acestor rânduri, dorindu-va numai 
bine şi o veste placuta pentru dvoastra. Teatrul 
"C. Nottara" v-a pus in repetitie ,,Rachieriţa". 
Asta mi-a spus-o Toma Dumitriu, rugându-ma 
sa v-o transmit 

Am vorbit şi cu Petre Luscalov pentru 
"Cele patru Marii"- dar nu vapotdaun raspuns 
afirmativ pentru ele. Lui Luscalov i-a placut 
foarte mult piesa �i in general tot ce aţi scris 
d-voastra. Dar cum a spus �iei: cepotsafac,nu 
sunt eu director.-

În alta ordine de idei va �teptam la 
Bucureşti luna asta, dar zapezile cred ca v-au 
oprit locului. 

Eu am terminat piesa "Batrâna inima 
tânara", in 3 acte �i tare v-�i fi recunoscator 
daca ati binevoi sa mi-<> cititi şi sa-mi spuneti 
in câteva rânduri parerea dvoastra ca vechi şi 
talentat om de teatru �i al condeiului -

Daca timpul va permite, va rog 
comunicati-mi ca sa v-<> trimit prin po�ta. Când 
veniti la Bucureşti o sa mi-o aduceti, sau imi 
veti comunica tot prin scris observaţiunile �i 
sugestiile d[umnea)voastra la care eu tin foarte 
mult. 

Dorindu-va sanatate şi ani buni, ramân al 
d-voastra devotat 

Prof. Vasile Maxlmovlci-Banclu 
Ghlţll din ,,Morişca") 

Adresa mea: Str. Garii de Nord, 6-8, Se. B, 
45 

Bucureşti 12, Telefon 570769 

P.S. Complimente de la Toma Dumitriu. 
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Simpozionul Na1ional de Estetică 

Daca ar mai fi trait, George Apostu s-ar fi bucurat de aceeaşi faima ca Brâncuşi. 
Ar fi fost unul dintre putinii artişti care I-au urmat cu fidelitate şi I-au continuat pe 
corifeu! sculpturii româneşti, dar în alta maniera şi cu alte idei şi concepte în 
procesul de esentializare şi expresie. A fost rapit şi dus la cele cereşti în plina 
maturitate creatoare, lasând în unna lui o opera care continua sa emotioneze peste 
decenii, peste timp. Asta dovedeşte ca nu orice moarte este o înfrângere. Editia 
2008 a "Simpozionului national de estetica

" 
a fost pusa sub semnul cifrei 74, 

amintind vârsta ce ar fi împlinit-o aceasta personalitate proeminenta a artelor 
româneşti .  A fost ideea inspirata a Centrului Internaţional de Cultura şi Arte, care 
îi poarta numele, sa reuneasca într-un remarcabil demers spiritual universitari, 
cercetatori ai Academiei Române, împreuna cu scriitori, poeti, pictori, actori, 
muzicieni şi critici de arta, pentru a pune în ecuatie noile tendinte ce se manifesta 
în domeniul gândirii estetice, în prezentarea şi reprezentarea publica a tuturor 
artelor vizuale, l iterare sau de spectacol. 

';" noastre vuiesc de fiecare data când vreun ·� român ,.ne face tara de râs". Când c vorba de 
� cultura, de spiritualitate, dimpotriva, tac 
� ehi tic. Lumea însaşi nu pare dispusa sa sacri

1. Spectacolul carţii 

N-aş fi banuit nici în ruptul capului ca 
un demers cultural, cu o ştacheta spirituala 
foarte inalta, poate aduna atâta lume, câta 
s-a strâns la Centrul "George Apostu" în ziua 
de debut a "Simpozionului Naţional de 
Estetica". Asta pentru ca presa şi televiziunile 

fice o scara de mancle, fotbal sau scandal 
politic pentru a asculta alocuţiuni le elevate 
ale unor academicieni, un concert de muzica 
prcclasica sau pentru a asista la vcmisarca 
unei expozitii de arta plastica, propusa de 
un pictor care-şi asuma cu totul alte norme 
decât ilustrarea fada a realitatii .  Faptul ca un 
public compact a suportat cu stoicism patru 
ore de abundenta oferta culturala, fara sa se 
mişte, deconcerteaza. E un semn ca lumea 
s-a saturat de panarame şi cauta altceva. Ceva 
care sa opereze asupra sensibilitatii şi  
sufletului omenesc. Cauta frumosul şi  
înţelesurile lui în stare pura. Or tocmai un 
asemenea scop a tintit Centrul cultural 
"George Apostu", ca mesager metafizic al 
unor personalitati frapante prin prestatia lor 
publica în arealul gândiri i  român eşti .  

"Spectacolul cartii" (cum a fost subintitulata 
prima parte a manifestarii), ne-a pus faţa în 
faţa cu membri ai secţiei de filosofie, teologie, 
psihologie şi pedagogie ai Academiei 
Române, în postura de comentatori ai unor 
carti incitante prin bogata lor investigare a 
gândirii umane. Profesorul Alexandru Boboc 
a prezentat succint ,,Istoria estet i c i i  
româneşti", d e  Grigore Smeu, "Filosofia 
culturii", de Ma.-in Aiftinca, 

"
Fundamentele 

pcdagogiei. Texte şi pretexte", de Venera 

Mihaela Cojocariu şi propria sa traducere din 
filosofia l u i  Leibniz -

"
Characteristica 

universalis", repunând în circulaţie un 
gânditor care a fundamentat 

"
teoria 

monadelor". Criticul Constantin Calin a facut 
o fastuoasa prezentare a cartii "Membrii 
Academiei Române din judeţul Bacau", 
scrisa de Liviu Marghitan şi Ioan Mitrea. La 
rândul lui, Valentin Ciuca a pus în circulatie 
trei albume de arta plastica, privitoare la 

"
Iaşii 

între medieval şi modem", la pictura lui 
Marcel Guguianu şi Doru Maximovici, iar 
Ion Pogorilovschi, un "Album Brâncuşi -
Sophrosyne sau Cumintenia pamântului

" 
şi 

un Album Marin Ghcrasim - "A patra 
dimensiune

"
. Noua carte a poetului Dan 

Petruşca "Toate-s cam de pe când" 
(poeme 

care nu s-au bucurat de un discurs critic 
propriu-zis) a cucerit inimile prin recitalul 
susţinut de Geo Popa. Personal, îi port o mare 
admiratie şi prietenie acestui tulburator poet 
erotic, care lumineaza tainicele înţelesuri, 
sentimentele şi frumusetile puritatii iubirii, 
pc alte dimensiuni decât cele declarati ve sau 
metaforic - obsesive întâlnite în l iteratura 
lumii. Din fericire, soarta cartilor e uneori 
legata de întâmplare, de simplu fapt ca iti 
cad sub mâna. Dar nimic nu le împiedica sa 
le gaseasca, daca trebuie sa le întâlneşti. 

Toate aceste demersuri au fost gândi te 
in contrapunct cu un concert de mare 
rafinament intcrprctativ, susţinut de "Tria 
Syrinx

" 
(Darei Baicu - flaut, Marius Miu -

oboi şi Pavel Ionescu - fagol). Repertoriul 
asumat ne-a purtat de la preclasicii Prowo şi 
Tclcman la clasicii Haydn şi Mozart. Scara a 
fost incheiata la Galeria de arta a Centrului 
cultural 

"
George Apostu

" 
cu expozitia 

pictorului Mihai Chiuaru, un proeminent 
artis� care investigheaza teritoriul plastic într-<:> 
maniera extrem de originala. Figuri hieratice 
populeaza zone cromatice informe, în spatii 
dense de culoare albastra, roşie sau gri, în 
cicluri suprinzatoare cum sunt cele denumite 
"Capriciu

"
, "Grotesca" şi ,,Agapa". 

2. Itinerarii de maestru 

Traieşte printre noi un pictor, un artist, 
o personalitate cu un stil i nconfundabil 
despre care puţini ştiu câte ceva, iar cei mai 
mulţi nu ştiu nimic. Mulţimea e mai curând 
fascinata de nulitaţi artificial umflate cu 
pompa mediatica, precum Monica 
Columbeanu şi Jrinelul ei .  Despre pictorul 
Mihai Chiuaru ştiu, mai curând, strainii, 
pentru ca lucrarile lui au strabatut lumea din 
România pâna în Franta, Elvetia, Olanda, 
Belgia, Cehia, Japonia, etc. Şi pâna în Aus
tralia, la Cape Town, unde a fost solicitat sa 
picteze fresca Bisericii St. Georges, data fiind 
marea sa viziune privind sacralitatea în arta. 
În România, doar Manastirea Horaita şi  
câteva biserici sunt pictate integral de acest 
tulburator artist, în culori de o luminozitate 
şi o vibraţie emoţionala rar întâlnite în 
iconografia autohtona. Pe s imezele din 
expozitii vom descoperi, însa, un artist care 
ştie sa aduca într-o unificatoare viziune sacrul 
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şi profanul. Verva, spontaneitatea lucrului 
sau se conjuga cu un limbaj gestual plin de 
forta, iar coloritul genereaza impresia de 
stralucire şi fast cromatic. Astfel, Mihai 
Chiuaru se situeaza printre artiştii lumii care 
au dat trup material ideilor şi trairilor 
omeneşti, aşezându-le în planul vast al 
sentimentelor şi deschizând, astfel, o 
perspectiva cuprinzatoare asupra modelelor 
umane, ce nu se mai proiecteaza pe un fun
dal asemanator decorului de teatru, ci sunt 
invaluite de aerul dens al vieţii. Arta lui nu e 
pur şi simplu a sentimentelor, ci a omului ca 
fiinţa afectiva. A omului cu gândire şi trairi 
cât roata cerului şi adâncul pamântului. Cine 
are timp şi doreşte sa cunoasca mai aplicat 
pictura lui Mihai Chiuaru poate merge la 
Galeria Centrului de Cultura "George 
Aposlu". Va fi sedus de organizarea 
expoziţiei pe trei secvenţe, pe trei dimensiuni 
imaginative de larga deschidere ideatica: 

"Agape", "Capricii" şi "Casete - sertar"
. 

Pictura pe suprafeţe mari, tip fresca, se îmbina 
cu cea de dimensiuni obişnuite, cu miniaturi 
şi crochiuri dispuse în casete, sugerând etape 
de lucru şi fulguraţii de gând. Ansamblul 
impune, în final, armonia, într-un spectacol 
scenografic realmente fascinant. Privitorului 
i se impune cu prestanţa unicitatea stilistica 
a gândirii artistului, inspirata de zestrea 
arhetipala a spaţiului de civilizatie în care 
traim. 

Mihai Chiuaru abordeaza tematica 
picturala din perspectiva relaţiei spaţiu 
nedefinit (ca prezenţa cromatica) şi presiunea 
limitativului, care impune tratarea coloris
tica a figurilor şi mediului înconjurator de 
aşa maniera, încât rezultatul final sa conduca 
spre sensul cautat şi semnificaţia acestuia 
pentru om. Este un joc seducator între haosul 
nelimitat şi figurile organizatoare ale 
spaţiului pictural. Compoziţia ciclurilor 
"Grotesca", "Capricii" şi ,,Agape" se remarca 
prin uimitoarea sinteza a sacrului şi 
profanului, revendicate din iconografia 
bizantina, semnificând apcrceptiv sufletul în 
migratia lui catre cer sau plutirea acestuia 
printre spaţii eterizale, fie dens conţinute în 
materia unde se compun ca figuri emaciate, 
sau abil insinuate înlr-o unitate explicit 
formulata din tuşa sau din desen. Cine arc 
rabdarea sa-i cerceteze casetele - sertar poate 
descifra cu uşurinţa diverse etape de gândire 
ale unui tablou, compus, apoi şi unificat din 
fragmente intens experimentale. Cu toate 
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acestea, unele miniaturi de mica dimensiune 
se pot constitui şi ca lucrari independente, 
graţie elaborarii lor cu intenţia de 
semnificant. Sunt multe, sunt ingenios 
orânduite, sunt, în ultima ins tanii!, fascinante 
prin imaginaţie şi realizare. 

Data fiind pregnanta poetic ii picturale, 
practicate de Mihai Chiuaru, nu e de mirare 
ca artistul a primit numeroase premii 
naţionale şi internaţionale pentru sintezele 
sale compoziţionale, admirabil orchestrate 
într-o simbolistica de mare rafinament. 
Premii despre care presa şi televiziunile 
noastre n-au suflat niciun cuvânt. Avem 
spectacolul grobian al politicului. Mai 
avem oare nevoie de arta? Artiştii continua 
sa traiasca modest, neluaţi în seama, adeseori 
uitaţi de o lume ahtiata dupa câştiguri, lume 
indiferenta faţa de valorile autentice şi de 
creatorii lor. 

3. Marin Gherasim sau 
,,A patra dimensiune" 

Remarcabila iniţiativa Centrului Cul
tural "GeorgeApostu" de a propune în cadrul 
Simpozionului Naţional de Estetica o 
cunoaştere apropiata a artei pictorului Marin 
Gherasim, strânsa, atât cât s-a putut, într-un 
album editat de Institutul Cultural Român. 
Albumele de arta ale maeştrilor picturii au 
un farmec aparte, acaparant şi indestructibil. 
Ele sunt un soi de expozitii permanente, aş 
putea zice chiar eterne, aşteptându-ne 
cuminţi sa ne intram în starea de graţie şi sa 
ne saturam pofta de frumos. Odata lansat în 
lume, un album devine o fiinţa vie, o 
existenţa, un destin. Maestrul Marin 
Gherasim a adunat în albumul sau unele 
dintre cele mai reprezentative lucrari realizate 
într-o existenţa zbuciumata, marcata de 

cautari înfrigurale. De la pictura 
expresionista, la cea surrealista şi de aici la 
maniera abstracţionista a parcurs un drum 
lung şi înlortocheat pâna şi-a gasit 

"
semnul" 

sau, marca Marin Gherasim, unica şi 
inconfundabila. Remarcabila prin 
esenţializarea imaginilor, pictura maestrului 
este vibrant creştina, cu linii ferme sau vag 
eterizate, luminate doar de o fervoare intensa 
a culorilor, specifica bucovinean ului care a 
crescut la umbra manastirilor din nordul 
Moldovei. Unitatea dintre sacru şi profan, 
coexistenţa lor în obiect impune pictorului 
meditaţia adânca, dusa pâna la vibraţiile 
sufletului, armonizate cu cele ale universului 
strabatut de credinţa. Poate ca tocmai 
pierduta, cautata şi regasita credinta în 
Dumnezeu sa-i defineasca lui Marin 
Gherasim cea de ,,A patra dimensiune" a 
cunoaşterii şi creaţiei. Albumul editat de ICR 
şi prezentat în premiera la Bacau umple un 
gol de informaţie, aratându-ne ca România 
este inca o ţara somnolenta, care nu-şi 
cunoaşte artiştii cu temeinicie. Un album de 
arta apara opera maestrului de risipire şi de 
uitare. El poate germina energii, ramânând 
tacut, discret, cu toate ca din paginile lui 
imaginile îşi dezvaluie sensul, primind 
perspective noi de înţelegere a unei deveniri 
creatoare. 

4. Fantezii în jlllZ cu Ion Caramitru 
şi Johnny Rllducaou 

Înainte ca Ion Caramitru şi Johnny 
Raducanu sa ne subjuge şi sa ne farrnace cu 
recitalul lor de exceptie, au continuat 
lucrarile "Simpozionului Naţional de 
Estelica", printr-o sesiune de comunicari 
ştiinţifice de mare elevaţie, referitoare la 
,,Autonomia esteticului şi arta contemporana

", 
condusa de prof. univ. dr. Marin Aiftinca, de 
la Academia Româna. Au prezentat referate 
personalitati proeminente ale culturii 
româneşti: Alexandru Boboc, Grigore Smeu, 
Valentin Ciuca, Petru Bejan, Ion 
Pogorilovschi, Ştefan Munteanu, Venera 
Cojocariu, Mihai O. Vasile şi Marin Aiftinca. 

Seara a continuat cu decernarea 
<<Diplomelor de Excelenta>> pentru 
contribuţii fundamentale în ştiinţa şi cultura 
româneasca şi <<premiile» Centrului 
Internaţional de Cultura şi Arte "George 
Apostu". Publicul, care a umplut pâna la refuz 
sala de concerte a Filarrnonicii "Mihail Jora"

, 
a fos� apoi, rasplatit din plin de imaginaţia 
şi forta interpretati va ultuitoare a tandemului 
Caramitru - Raducanu. Figura de lord al 
poeziei a actorului şi cea de boem a 
pianistului au fost, ele însele, obiect de 
fascinaţie prin capacitatea lor de seductie şi 

preslanţa scenica. Cu o arta desavârşita, acest 
minunat duo poetica-muzical reuşeşte o 
performanta lirica unica în peisajul nostru 
artistic. Pentru ca dincolo de puterea de a 
captiva sufletul omenesc, pun în relaţie 
seducţia prin muzica şi comunicarea prin 
cuvânt, ţinlind limpezimea şi 
comprehensiunea unui edificiu construit cu 
logica şi truda. Efluviile de efecte acustice 
te împresoara, te convertesc spre frumos, te 
ameţesc, le fac permisiv la ideile şi idealurile 
cele mai inalte, te cuceresc definitiv. E şi nor
mal. Un periplu poetic început de la 
Eminescu, trecând pe la Dan Verona, Lucian 
Avramescu, M. R. Paraschivescu, Ana 
Blandiana, continuând şi sfârşind cu Nichita 
Stanescu îţi ofera un buchet aromitor de 
sentimente, emoţii şi sensibilitati. Daca pâna 
şi o veche şi prea ştiuta romanţa (cum e "De 
când ne-a aflat mulţimea") poate capata 
accente emoţionale de adânca simţire în 
mâna lui Johnny Raducanu, ne putem 
imagina cât de fermecator poate rasuna o 
partitura compusa de pianist la Tescani, cât 
de evocatoare a aerului şi duhului locului 
poate fi aceasta. Pacat ca - oricât te-ai stradui 
sa o prezervi - clipa sonora nu poate fi pastrata 
şi nici tonalitatea expresiva a cuvântului. 
Doar ca o vaga amintire. Stam muţi de uimire 
şi copleşiţi în faţa templului de cuvinte 
înalţat de poeţi, admiram fara rezerve fantezia, 
imaginaţia lor creatoare, ne încânta lumina 
înţelesurilor tainice pe care ne-o releva şi 
regretam, apoi, ca timpul creşte şi se întuneca 
în urma noastra. Macar sa ne amintim, din 
când în când, ca prin tainiţele sufletului 
nostru a trecut cel mai daruit recitator - Ion 
Caramitru - şi cel mai redutatibil pianist de 
jazz şi nu numai - Johnny Raducanu. 

Diploma de Excelenta 
şi 

Premiul Centrului Apostu 
pentru anul 2008 

au fost decernate de catre directorul 
Centrului Internaţional de Cultura şi 
Arte "GeorgeApostu", Gheorghe Geo 
Popa, urmatoarelor personalitati: 

Prof. unlv. dr. Grlgore Smeu, 
pentru contributia definitorie la 
cunoaşterea şi afirmarea valorilor 
specifice ale esteticii româneşti; 

Prof. dr. Marin Gherasim, 
pentru originalitatea discursului plas
tic ce releveaza dimensiunea 
simbolica a realului, pentru tensiunea 
creatoare ce aşaza opera sa înlr-o 
profunda armonie a tradiţiei cu 
modernitatea 

Actorului Ion Caramitru, 
pentru harul actoricesc, viziunea 
întemcietoare, credinţa în valorile 
perene ale Teatrului şi forta întru 
promovarea teatrului românesc, parte 
a destinului spiritualitaţii universale 

Vasile PRUTEANU 

www.cimec.ro



Discurs de receptie 

Când în seara zilei de 5 decembrie 
2008, Centru/ Internaţional de Culturi! şi 
Arte ,. George Apostu " mi-a făcut onoarea 
de a ma premia şi domnul Geo Popa, 
distinsul director al acestei prestigioase 
instituţii ,  mi-a înmânat Diploma de 
exce/enţil, dupa ce profesorul universitar 
doctor, Marin Aiftinca, secretarul ştiinţific 
al Secţiei de Filosofle a Academiei 
Române, ma prezentase generos, în faţa unei 
sali arhipline - în care dominau tinerii - a 
Ateneului  din Bacau, am avut o 
neaşteptata clipa de lin işte interioara, 
imperceptibila pentru altcineva. Linişte, 
intr-un moment când ar fi trebuit sa fiu, 
neîndoielnic, tulburat, cu atât mai mult cu 
cât de-a lungul celor 80 de ani, pe care 
tocmai îi împlinisem de curând, statusem 
mai tot timpul retras în "banca" unor 
abstracţii capricioase şi  a unei reverii 
nevindecabile,  anevoie vizibila la  
suprafaţa, neavând parte, decât foarte rar, 
de momente spectaculoase ale unei 
recunoaşteri şi elogieri publice, cum erau 
cele din seara aceea. 

La urma urmei, de ce traiam o clipa 
de irepetabila şi emblematica l inişte 
interioara şi nu de tulburare, cum, poate, 
ar fi fost mai firesc? 

Precum scria în Diploma de excelenţil 
- pe care mi-o înmâna domnul Geo Popa 
eram premiat "pentru contribuţia 
definitorie la cunoaşterea şi afirmarea 
valorilor specifice ale esteticii româneşti". 
Formularea este corecta şi riguroasa. Ea 
apreciaza o preocupare ampla - cuprinsa 
în publicarea mai multor studii - pe care 
am avut-o, într-adevar, de-a lungul unei 
jumatati de veac de cariera constanta în 
domeniul cercetarii ştiinţifice profe
sioniste, de profil academic. Dar eu ştiam 
bine ca imediat în spatele formularii 
înscrise în documentul premierii se afla, 
in fapt, principala opera - daca-mi este 
ingaduita formularea - din activitatea-mi 
de cercetator profesionist în domeniul 
esteticii. Adica, Istoria esteticii româneşti 
(voi. !), aparuta în vara lui 2008 la Editura 
Academiei Române. Prima lucrare 
sistematica - sper completa - din cultura 
nationala, cuprinzând mai mult de patru 
veacuri de perindare pe tarâmul esteticii. 
Or de pe la mijlocul deceniului al şaptelea 
al secolului trecut, traisem neîncetat 
neliniştea şi o adânca amaraciune ca niciun 
cercetator nu se îndurase sa elaboreze o 
istorie sistematica şi completil a esteticii 
româneşti. Valoroase elaborarifragmentare 
- unele de referinţa - au existat. Dar nu mai 
mult .  Şi asta, în condi ţ i i le  în care 
majoritatea disciplinelor umaniste îşi 
elaborasera istoriile, istorii ale literaturii 
române, de pilda, numarându-se cu zecile. 
Când mai lungi,  când mai scurte, 
contemporane, critice etc. Dupa experienţa 
şt i inţifica de o viaţa, acumulata cu 

incetinitorul, îndeosebi în cadrul 
Institutului de Filosofle al Academiei 
Române - al carui cercetator am fost 45 de 
ani, neîntrerupţi - s-a întâmplat sa-mi revina 
mie povara de a elabora Istoria esteticii 
româneşti, de la început pâna astazi. Şi, 
iata, una dintre cele mai prestigioase şi mai 
eficiente instituţii de cultura din România 
actuala - prin distincţia şi recunoaşterea 
publica a unor eforturi ştiinţifice - îmi 
aducea, la batrâneţe, liniştea pe care, de 
multa, de prea multa vreme nu o mai 
cunoscusem. 

Ei da - mi s-ar putea raspunde - ce 
mare "scofala" ca a aparut Istoria esteticii 
româneşti? şi ce atâta 

"
spectacol" pe seama 

esteticului şi a estetic i i  d in  ograda 
naţionala, într-o vreme când - în perioada 
tranziţiei postdecembriste - s-au înmulţit 
de la o zi la alta vocile contestatare, 
plângareţe şi dispretuitoare la adresa 
valorilor culturii româneşti ,  a unor 
trasaturi specifice ale acestor valori; când 
- s-o spunem direct, la scena deschisa - de 
aproape doua decenii are loc un proces 
insidios de despeciflcizare a valorilor 
spirituale şi nu doar cu privire la arta, 
pedalându-se insistent, în tonalitatea 
bocetelor, pe ideea ca toata cultura 
româneasca ar fi una "mica şi puchinoasa", 
de necomparat, din niciun punct de vedere, 
cu marile culturi europene - nu-i aşa? -

"occidentale". Cine este foarte atent la 
nemarginitele slaviri ale "europenizarii" 

şi "globalizarii" nu cred ca poate fi atât de 
orbit şi de ipocrit sa nu observe ca, odata 
cu îndreptatitele şi binefăcatoarele eforturi 
ale europenizarii noastre, strigatele pe toate 
carari l e  ale "europenizarii" şi  

"globalizarii" ţintesc, nu de putine ori, şi 
avansarea unor deprecieri, rudimentare şi 
nedrepte, la adresa identitilţii spiritualitaţii 
româneşti. 

În acest context de capricioase 
aprecieri şi exaltari ideologice tranzitive, 
estetica şi obiectul ei esteticul, au 

"
patit

o" la rândul lor. Mai ales esteticul ca 
ipostaza imanenta a artisticului. in primii 
ani ai tranziţiei postdecembriste, vocile 
care au încercat sa elimine coeficientul 
estetic din artil - mai ales din literatura -
au avut un caracter tranşant, necrutator. 
Apoi, cam de prin anul 2000 încoace, 
tonalitatea aceasta extrem de dura la adresa 
esteticului artistic s-a mai temperat fiindca 
pur şi simplu a pierdut din audienţa. Dar 
nu de tot. Din nefericire, critici şi eseişti 

tineri talentati au continuat şi continua - e 
drept, tot mai rar - în 

"
rafinate" tonalitaţi 

lexicale, sa vorbeasca, de la "înalţimea" 

unui limbaj financiar de "bursa esteticii şi 
a esteticului" , de "împotrivirea de 
principiu" în faţa estet icului ,  de 
respingerea autonomiei esteticului, ca în 
prezenta unui monstrous bau-bau, sau în 
termeni - de asta data eleganţi şi cal mi - ca 
aceasta autonomie n-ar fi altceva decât o 
"utopie". 

În ce ma priveşte, din 1 990 pâna 
astazi, m-am straduit, neîncetat şi obositor, 
sa argumentez polemic, în studii, carţi, 
eseuri, cronici, ca esteticul în arta - cu 
autonomia lui cu tot - este o imanenţil a 
unei speciflcitilţi şi oricât ar fi de gros 
muntele de blesteme, ori de fineţuri ale 
respingerilor acestei imanenţe, esteticul 
din arta îşi vede mai departe de drumul 
lui. "Mârţoaga galbuie a lui D' Artagnan" 

- cum un talentat şi tânar critic literar a 
insinuat ca este autonomia esteticului ar-

EVENIMENT 

tistic - poseda, inca, o nebanuita capaci
tate de rezistenţii creatoare. Aproape 
amuzant este faptul ca, făra excepţie, toti 
cei care clameaza împotriva esteticului din 
arta, sunt galagioşi la uşa din fa ţi!, spre a-1 
elimina pe acesta şi introduc apoi, esteticul, 
tacit, pe uşa din dos, chiar în propriile lor 
opere. Un gest - poate nu numai amuzant, 
ci şi tulburator - asemanator cuiva care sare 
în mijlocul unei şosele drepte şi începe, 
aşa, din senin, sa-şi care singur un potop 
de palme. De pomana... 

Grlgore SMEU 
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Diploma de Excelenta şi Premiul 
Centrului de Cultura "George Apostu" . . . .  
domnului Ion Caramitru, pentru harul 
actoricesc, viziunea întemeietoare, 
credinţa în valorile perene ale Teatrului şi 
forţa întru promovarea teatrului românesc, 
parte a destinului spiritualitaţii universale. 

Geo este un artist care cunoaşte 
valoarea cuvântului şi m-a surclasat puţin 
cu doua gânduri pe care le aveam şi eu în 
minte a vi le spune. 

Întâi, el 
"

nu s-a filcut ca lucreaza", ci 
doar "arata ca lucreaza". 

Istoric vorbind, expresia pe care am 
folosit-o atunci, nu a fost "fll-te ca lucrezi", 
ci 

"
arata. ca. lucrezi"; asta pentru o mai mare 

limpezime în context. 
Dar a rostit ceva care din punct de 

vedere estetic, domnule profesor Grigore 
Smeu, este, aş indrazni sa spun, orizontul 
meu de lucru, şi anume, a nu vorbi, a folosi 
tacerea ca instrument. 

Cred ca în folosirea cuvântului, în 
rostirea lui, când textul pe care tu ca artist 
al scenei îl spui dupa ce l-ai analizat, l-ai 
învaţat, dupa ce i-ai descoperit virtuţi la 
care poţi sa adaugi propriul tau discurs, 
tentaţia imediata este "sa-I taci", sa nu-l 
mai spui, pentru ca se aduna în jurul lui 
atâtea lucruri imprevizibile, atâtea nuanţe 
care participa la construirea unei metafore 
care trebuie rostita, încât cea mai frumoasa 
atitudine ar fi sa taci . . .  De altfel, şi limba în 
sine e mult mai saraca în a putea exprima 
toate sentimentele pe care omul le are, le 
simte la un moment dat, mai ales când sunt 
fierbinţi, autentice. Câţi nu au paţit-o! 

Toţi suntem tentati sa spunem cuiva . . .  
unei femei, sau o femeie unui barbat... te 
iubesc; dar mai intens este sa nu spui, ci 
doar sa transmiţi acest sentiment prin forta 
gândului şi a privirii . . .  Acolo, în acel spa(iu 
liber dintre cuvinte, mai ales în poezie, 
unde cu maxima economie tipografica se 
exprima un orizont de aşteptare infinit, 
expresivitatea este fara l imi te,  iar 
dicţionarul, un reper sarac. Şi  eu sunt 
pierdut într-un asemenea spaţiu acum, când 
primesc un premiu, despre care Geo a fllcut 
vorbire gâdilând auzul şi fiinţa cu cuvinte 
importante, mari . . .  

Vreau sa trec pe lânga ele şi sa va 
asigur ca tot ce am fllcut în viata, am fllcut 
pornind de la ceea ce se poate numi politica 
bunului-simţ. Nu m-a interesat o cariera 
anume, un rol anume. Mi s-a parut impor
tant sa aştept sa se întâmple lucrurile astea, 
ca în dragoste, când miracolul nu se 
programeaza. 

Teatrul românesc în anii '60-'80 pâna 
în '89 a avut semnale de dincolo de fiinţa; 
ca lucrurile se vor schimba, şi a servit acest 
ideal. Daca ţineţi minte ce se întâmpla în 
salile de teatru la spectacolele importante, 
cu cheie unele, altele rostind replici cele
bre, urcând pc scena caractere celebre, 
atunci realizaţi cum teatrul a întreţinut 
speranta. 

În '89 speranţa a devenit realitate şi, 
iaraşi, va rog, sa va aduceţi aminte şi sa nu 
uitaţi ce s-a întâmplat la alegerile de acum, " 
când artiştii au pierdut locuri le în � 
Parlament. Nu ştiu daca erau cei mai :i1 
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potriviţi pentru acest lucru, dar nu acesta 
este subiectul discursului meu: sa va 
amintiţi câţi artişti au participat la acele 
mişcari. Unul dintre ei se afla aici, lânga 
dumneavoastra. 

Astazi, am vizitat Centrul ,,Apostu" 

şi am avut aceeaşi bucurie pe care am avut-o 
cu ani în urma, când l-am vazut pentru 
prima oara şi când am discutat cu Geo ce 
ar putea fi acest Centru, iar ca ministru, am 
îndrumat resurse aici, am vazut cum a 
crescut, cum s-a dezvoltat, iar acum 
minunatele sculpturi aşezate cu gust, care 
se pastreaza acolo, sunt marturia unui efort 
notabil. 

Va rog sa le vizitaţi cât mai des. 
Veţi înţelege cât de important este sa 

se adune într-un Centru cu nume atât de 
prestigios, opere de arta, iar Bacau! are 
aceasta extraordinara şansa sa întreţin a un 
Centru cu numele celui care, cum spunea 
şi Marin Gherasim, este urmaşul de drept 
al lui Brâncuşi în materia lemnului şi a 
pietrei . . .  

Şi  eu, şi  prietenul meu Johnny 
Raducanu am fost prieteni cu Apostu, l-am 
cunoscut bine. 

El ramâne viu, iar imaginea pe care 
am vazut-o prima oara astazi, portretul lui 
în bronz care strajuieşte intrarea din Centru 
este de o autenticitate extraordinara; aşa 
era Apostu pe care l-am cunoscut noi, la 
maturitatea lui, o forţa a naturii care, din 
nefericire, a trecut în nefiinta atât de 
devreme. 

Pentru aceasta bucurie pe care mi-o 
oferiti şi pentru prezenţa dumneavoastra 
în aceasta sala, va mu lţumesc 
dumneavoastra, domnule Geo Popa şi 
Centrului "George Apostu". 

Ion CARAMITRU 

www.cimec.ro



EVENIMENT 

Cuvânt la decernarea Diplomei de Excelenta 
şi a Premiului Centrului APOSTU 

Cuvântul de prezentare a persoanei şi activi taţii 
melc de pictor pe care 1-a rostit domnul Valentin Ciuca 
a avut darul sa ma coplcşcasca pur şi simplu. Astfel de 
aprecieri nu pot veni deât din partea unui om generos 
şi entuziast pentru ca un astfel de "exerciţiu de 
admiraţie" nu se poate naşte decât dintr-un suflet şi o 
minte îndelung exersate în arta grea de sensuri a 
alteritatii. Îi mulţumesc cu recunoştinţa. 

Întreaga activitate a Centrului Internaţional de 
Cultura şi Arte "George Apostu" sta şi ea sub semnul 
generozitaţii şi devoţiunii faţa de un mare, un foarte 
mare artist, George Apostu caruia incearca sa îi 
perpetueze memoria prin acţiuni culturale de 
anvergura. Tot ce se întâmpla în cadrul acestui Centru 
e menit sa menţina vie flacara culturii într-un timp 
preponderent pragmatic, sa dea un sens substanţial 
ideii de tradiţie culturala şi spirituala, ideii de 
continuitate şi de perpetuare a valorilor. 

Spiritus rector al acestui adevarat aşezamânt de 
cultura, Domnul Geo Popa, împreuna cu întreaga sa 
echipa de colaboratori, exemplifica într-un grad înalt 
ce inseamna întâi de toate sa iubeşti şi sa slujeşti cultura 
ţarii tale. În al doilea rând, arata ce inseamna sa traieşti 
în cultul valorilor, dar şi al prieteniei. În cazul acesta 
special, în cultul valorii şi al prieteniei superioare 
pentru George Apostu, în cultul valorii acestui mare 
sculptor român. 

GeorgeApostu a fost un reper al generaţiei mele. 
Al unei generaţii care numara artişti, oameni de cultura 
de prima marime. Îi numesc, inevitabil, doar pe unii 
dintre ei, timpul şi Jocul nu-mi permite sa-i amintesc 
pe toţi: Horia Bernea, Ilie Boca. Gh. l/iescu-Ci1/ineşti, 
Octav Grigorescu, Paul Neagu, Florin Mitroi, 
Theodor Moraru şi nu i-am numit decât pe o parte 
dintre artişti. Repet, într-o generaţie care a cuprins 
astfel de talente, George Apostu a stralucit prin forţa, 
originalitate, curaj al afirmarii crezului sau artistic. 

George Apostu a fost artistul care în plin "re
alism" socialist, în plina degradare a valorilor, în plina 
minciuna care anexa arta politicului, a avut taria, 
curajul de a merge la sursele autentice ale artei, de a 
cerceta "fenomenul originar'' al sculpturii, de a cerceta 
formele primare, esenţiale ale sculpturii .  

George Apostu a fost unul dintre primii sculptori 
români de dupa Brâncuşi care a degaja! forma sculp
tura! a de balastul inutil şi de anecdotica superflua, 
mergând la esenţele formei în spaţiu, la esenţele 
semnificaţiei, ale ideii. 

Ciclul de sculpturi Tatăl şi fiul, titlu cu rezonanţe 
aş spune biblice, sacre, este exemplar pentru forta 
intrinseca a formelor de a semnifica prin ele însele, 
fara adaosuri livreşti ori filosofarde. Simplitatea 
formelor, relaţia tainica dintre ele vorbeşte în chip 
adânc despre misterul filiaţiei, a filiaţiei spirituale. 

În linie brâncuşiana, dar în spirit şi nu în forme 
sta seria de Fluturi care evoca poetic ideea de zbor, 
dar spre deosebire de imaginea apolinica, incarcata 
de linişte transcendenta aşa cum o întâlnim la Brâncuşi, 
Fluturii lui Apostu transmit un freamat, o mişcare ce 
anima materia de o vie senzorialitate a sculpturii. 

În generaţia mea au ramas notabile viziunile 
inspirate, de anvergura ale uni Horia Bemea - cel din 
ciclul Deal, adevarata imagine emblematica al unui 
loc arhelipal sau din ciclul Hrana cu trimiteri la 
sensurile mistice ale Euharistiei, cele ale unui Ilie Boca 
cu a sa mitologie a satului românesc, a satului 
bucovinean etern, creator al unor imagini de o adânca 
autenticitate, sau imaginea grea de sens - Nodul 
genera(iilor a lui Iliescu Calineşti în care artistul are 
viziunea unei coloane ce se înalţa spre cer, coloana 
formata din doua cance de lemn sudate într-un nod 
indestructibil. 

Am dat doar câteva exemple de imagini inspirate, 
încarcate de sens, adevarate embleme ale spiritualitaţii 
Jocului acesta. 

Eu îmi trag radacinile din cultura şi spiritualitatea 
ortodoxa, din cultura şi spiritualitatea bizantina care 
a rodit în cultura româneasca şi care este vie şi azi în 
oameni. Am încercat şi încerc sa extrag din ea esenta 
într-un limbaj al timpului nostru, într-un limbaj al 
modernitatii. Problema pe care mi-o pun este sa vorbesc 
despre raporturile omului cu sacrul, sa vorbesc despre 
raporturile mele cu sacrul, cu Dumnezeu, în ce masura 
mijloacele artei moderne o mai pot face . . . 

Diploma de Excelenta şi Premiul Centrului 
Apostu pe care le primesc astazi, 5 decembrie 2008, 
ma onoreaza în chipul cel mai înalt şi ma incarca cu o 
mare raspundere pentru viitor. 

În acelaşi timp, consider ca acest premiu 1-a primit 
în chip simbolic întreaga mea generaţie, careia îi sunt 
profund recunoscator, generaţie puternica, tare, cu 
multa personalitate, care nu le lasa şi nu te lasa sa 
aţipeşti în proiect. 

va mulţumesc. 

Marin GHERASIM 
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Vii şi vinuri 

Joi 26 februarie 2009, publicul bacauan 
prezent la Centrul International de Cultura şi Arte 

"GeorgcApostu" Bacau a participat la desfaşurarca 
unui proiect cultural inedit. 

Realizat în colaborare cu Asociatia L 'Ar/ en 
Marche din Paris, aceasta a prilejuit vernisajul 
expozitiei Jlii şi vinuri, lucrari realizate de artişti 
francezi şi români, promotori ai Artei brute şi ai 
Noii figuratii. 

Lucrarile aparţinând artiştilor francezi fac 
parte din colectia personala a profesorului de 
sculptura Luis Marcel, fondator al Galeriei Des 4 
coins, reprezentant al Muzeului L 'Ari en Marc/1e 
din Lapalissc, Franţa. 

Despre expozitie a vorbit Laurentiu Dimişca, 
artist plastic integrat de critica franceza de 
specialitate în fenomenul artei brute. 

Celor prezenti li s-a reamintit cu acest prilej 
ca arta bruta a început cu o expozitie realizata de 
pacientii spitalului londonez "Bethlem Royal 
Hospital". De-a lungul timpului fenomenul a fost 
influentat de "Introducerea în psihanaliza" a lui 
Sigmund Freud în 1 9 1 6 ,  de "Man ifestul 
suprarealismului" din 1 924, de opiniile lui Breton, 
Paulhan, Ratton, Roche şi Tapie din 1 949. "Cahiers 
de I'Art Brut" au aparut la Paris în 1964 iar prin 
stradania lui Andri: Malraux, în 1 969 "Palatul 
ideal" de la Hauterives, proiectat şi realizat' de un 
poştaş diletant, Joseph-Ferdinand Cheval, a fost 
declarat "monument istoric" pentru ca ilustra, 
arhitectural, fenomenul artei brute. 

La reuşita deplina a programului a contribuit 
recitalul de pian la patru mâini, sustinut de Duo 
Capriccio, în componenta Ozana Kalmuski - Zarea, 
Mihaela Spiridon, cu lucrari de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Friederich Kuhlau şi Cari Maria von Weber. 

ArtistNe(s)t 

În perioada 2 - 5 apri l ie  2009, Centrul 
International de Cultura şi Arte "George Apostu" a 
desfaşurat evenimentul cultural ,,ARTJSTNE(S)T 
rezidenţa artisti cii - un model de dezvoltare cultura/il". 

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu 
United Experts şi finantat de Programul Cultural 
Elvetian - program derulat de Fundaţia Pro Helveţia, 
pe baza unui mandat al Agentiei Elveţiene de 
Dezvoltare şi Cooperare/ Departamentul Federal al 
Afacerilor Externe. 

Acesta a constituit întâlnirea de evaluare a 
programului ARTJSTNE(S)T, initiat de Gabriela Tu
dor, unul dintre cele mai importante proiecte de 
cooperare regionala derulat de Programul Cultural 
Elveţian în Romania, în scopul crearii unei retele 
de centre de rezidenta artistica, în conformitate cu 
practicile şi standardele europene. 

Programul de rezidente artist ice 
ARTJSTNE(S) T a fost realizat în parteneriat cu 
Centrul International de Cultura şi Arte "George 
Apostu" Bacau, Centrul European de Cultura Sinaia, 
Centrul de Cultura Arcuş Covasna şi Muzeul 
Naţional "George Enescu", Secţia "Dumitru şi Alice 
Rosetti Tescanu - George Enescu" Tescani, sub 
patronajul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al 

Ambasadei Elveţiei în România. În cadrul aceluiaşi 
program au organ izat rezidente Centrul 
International pentru Arta Contemporana, Galeria 
"Noua" din Bucureşti şi Fundaţia "Menthor" din 
Constanta. 

Pe durata celor trei ani de desfaşurare a 
programului, 2006 - 2009, instituţiile publice de 
cultura si cele trei organizatii neguvernamentale 
au derulat programe de rezidenta cu sprijin financiar 
elveţian, în domeniul dansului contemporan -
Bacau -, artelor vizuale - Sinaia, Bucureşti, 
Constanta - . teatrului - Arcuş Covasna - şi literaturii 
- Tcscani - , la care au participat peste 50 de artişti 
din România, Elvetia, Germania, Franta, Italia, 
Grecia, Statele Unite ale Americii, Luxemburg, 
Ungaria etc. 

La întâlnire au participat echipele celor patru 
centre impl icate în derularea programului 
A RTJSTNE(S) T, Elisa Fuchs - directorul 
Programului Cultural Elvetian, reprezentanti ai 
Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
National, artişti, jurnalişti culturali, reprezentanti 
ai altor organizatii/ institutii publice care deruleaza 
programe de rezidenta în România şi reprezentanti 
media. 

În cadrul întâlnirii de la Centrul Internaţional de Cultura şi Arte 

"George Apostu", organizata In memoriam Gabriela Tudor, au fost 
analizate rezultatele celor trei ani de activitate a programului în 
România şi au avut loc prezentarile centrelor de rezidenţa. 

De asemenea, au fost prezentate doua spectacole de dans 
contemporan organizate de Centrul International de Cultura şi Arte 
"GeorgeApostu" Bacau, «Dan ce a Playful Body>> - coregrafia Andreea 
Novac, interpret Istvan Teglas, respectiv <<Viii a IncognitO>> - coregraf 
şi interpret Salome Schneebeli, Elveţia, concertul «The Joy ofMusic>>, 
sustinut de <<Trio Contraste», organizat de Sectia "Dumitru şi Alice 
Rosetti Tescanu - George Enescu" a Muzeului National "George 
Enescu", precum şi masa rotunda cu tema "Rezidenta artistica - un 
model de dezvoltare culturala». 

www.cimec.ro



Dupa 1989, Bacau!, asemenea celorlalte 
judeţe, s-a confiuntat cu o adevarata furie a 
editarii de publicaţi i periodice, 
asemanatoare, poate, cu cea a înfiinţarii de 
partide politice ori a migrarii noilor 
politicieni dintr-un partid în altul. Instituţii 
diverse - societati culturale, ligi, fundaţii şi 
asociaţii felurite, societăţi comerciale, 
partide politice, sindicale, şcoli şi biserici -
dar şi persoane particulare, au iniţiat, finanţat 
ori editat peste 100 de publicatii periodice. 
Noi am identificat 106. Este probabil însa ca 
numarul publicatiilor periodice aparute pe 
cuprinsul judeţului sa fie mai mare. Din 
pacate, multe dintre ele vor ramâne total 
necunoscute pentru istoria culturala a 
Bacaului, neconstituindu-se colectii în plan 
local ori central (conform Legii depozitului 
legal), iar editorii neconsiderând oportuna 
înregistrarea lor sub ISSN. Cotidiene, 
saptamânale, bisaptamânale, lunare, 
trimestriale, cu aparitie neregulata ori 
ocazională, aceste titluri acoperă un areal de 
preocupari şi interese ale societaţii ultimilor 
1 9  ani .  O împărţire dupa continutul 
informatiilor difuzate ar putea fi revelatoare 
în acest sens: cultura şi ştiinţa ( 12) - şcolare 
(26) - politica ( 16) - cotidiene (7) - diverse 
(24) - religie (5) - sport (5) - oficiale (3) 
umoristice (3) - suplimente (5). E mult? E 
putin? Raspunsul nu poate fi dat decât în 
funcţie de perioada la care ne raportam. Daca 
avem în vedere intervalul dintre anii 1 949 şi 
1 989, atunci numarul publicaţiilor este 
enorm. În cei 40 de ani la Bacau aparea un 
singur cotidian (Steagul Roşu, organ al 
Comitetului Judeţean P.C.R. - continuator 
din 8 ianuarie 1953 al ziarului Luptiltoru/ 
înfiinţat la 1 mai 1 946), o revista de cultura 
(Ateneu, din august 1 964) şi o revista de 
specialitate (Carpica, editata de Muzeul 
Judeţean de Istorie). La acestea se adauga 
alte câteva publicaţii de partid (Zorile 
Socialismului - Momeşti; Steaua Roşie -
Bacau; Muncitorul textilist - Buhuşi; 
Flacăra Moineştiuluf; Oneştiul nou; 
Cauciucul - Oneşti). N-am luat în discutie 
revistele şcolare, în general, publicaţii 
efemere, cu o difuzare restrânsa. De aruncam 

MICRO MONOGRAFIE 

Revista " Vitraliu" 

însa o privire în trecut, întorcându-ne cu peste 
140 de ani în urma când aparea la Bacau 
prima gazeta saptamânala, Diorile, la 2 1  
septembrie 1 867,-în acelaşi an cu instalarea 
primei tipografii de catre fratii Iancu şi Toader 
Tautu, fiii comisului Ionica Tautu - urmata 
de apariţia unei puzderii de gazete, putem 
concluziona ca efervescenta din arealul 
presei este strâns legata de prefacerile oricarei 
societaţi. şi acum ca atunci, lumea şi viaţa 
românească erau în schimbare, lotul era de 
construit, iar fenomenul apariţiei atâtor 
publicaţii periodice reflecta schimbarea, ca 
parte componenta a ei. 

Printre revistele de cultura aparute 
imediat dupa 1989 se numara şi Vitraliu, 
editata de Centrul Internaţional de Cultura 
şi Arte "George Apostu" Bacau. Întemeierea 
Vitraliului, a fost, deopotriva, un demers 
necesar, dar şi un gest temerar, într-o perioada 
neprielnica pentru cultura româna, când 
reflexul multor instituţii culturale a fost sa 
supravieţuiască, acceptând cu greu noile 
provocari. Pe de alta parte, dupa 1 990, se 
putea edita orice pentru un cititor neprotejat 
de instante critice, menite sa pedepseasca 
nonvaloarea sau impostura. 

Revista Vitraliu a luat fiinţa în luna 
februarie 1 992, la scurt timp de la 
deschiderea Centrului Internaţional de 
Cultura şi Arte "George Apostu

"
, institutie 

publica înfiinţată în decembrie 1 990. În 
numarul de debut, directorul Centrului, 
Gheorghe Popa, îşi exprima cu claritate 
intenţiile legate de aceasta noua publicatie, 
atât în articolul editorial, cât şi în interviul 
din interiorul revistei. Tranşant, Domnia Sa 
considera ca Vitraliu trebuie sa fie, 
deopotriva, oglinda performanţelor 
instituţiei editoare, dar şi cadrul nimerit 
pentru întreţinerea unui inspirat şi perma
nent dialog între creatorii aparţinând celor 
mai diverse domenii cultural-artistice. Un 
atare statut, asumat într-o viziune 
integratoare asupra interferentei genurilor de 
creaţie, a stimulat şi potenţat Vitraliu, de la 
apariţia sa ca revista de interes local, până 
astazi, când a dobândit o meritata notorietate. 

Descrierea revistei 

1992 - februarie -apare primul numar al revistei Vitraliu. Culturii. Arte. Informaţii. Editor: 
Centrul International de Cultura şi Arte "G. Apostu" Bacau. Colectivul de redactie: 
Sergiu Adam, Carmen Mihalache Popa, Victor Mitocaru, Stelian Nanianu. Coordonator: 
Gheorghe Popa. 

Format: 30 x 42 cm, 4 pagini. Tiparul: Imprimeria "Bacovia
" 

Bacau. 
1993 - martie - numarul 2. Format: 30 x 42 cm, 4 pagini. 

- trim. IV - numarul 3. Format: 30 x 42 cm, 4 pagini. Apare ca supliment al revistei 
"Rampa şi Ecranul". 

1994 - trim. 1 - numarul 4. Format: 30 x 42 cm, 4 pagini. Apare ca supliment al revistei 
"Rampa şi Ecranul

"
. 

- trim. IV - numerele �- Format: 28 x 38 cm, 8 pagini. 
- trim. IV - numarul ?. Format: 29 x 39 cm, 8 pagini + 2 pagini de publicitate. Tiparul: 
S.C. "Clio" Bacau. 

1995 - numarul 8. Format: 29 x 42 cm, 8 pagini + 4 pagini .  Supliment al Inspectoratului 
pentru Cultura Bacau, dedicat Festivalului International "Zilele Muzici i  
Contemporane", ediţia a IX-a, 24-29 aprilie 1995. 

1996 - numerele 9-10. Format: 28 x 42 cm, 8 pagini + 2 pagini publicitate. 
- numarul ll. Format: 29 x 42 cm, 8 pagini + 4 pagini publicitate + 1 pagina poster: 

portret Tristan Tzara, de Jcan Arp ( 1 9 1 8). 
1998 - numarul 12. Format: 29 x 42 cm, 8 pagini + 2 pagini publicitate. 
1999 - numarul l3. Format: 29 x 42 cm, 1 2  pagini + 4 pagini Supliment '99 + 4 pagini 

publicitate. 
2002 - numarul 14. Format: 30 x 42 cm, 20 de pagini. 

Numar realizat în cadrul Festivalului ,,Zilele Bacaului" 2002, cu sprijinul Consiliului 
Local şi al Primariei Bacau. 

- decembrie - numarul 15. Format: 30 x 42 cm, 24 de pagini. 
Tiparul: Tipografia "Bistriţa

" 
Bacau. 

2003 - martie - numarul 16. Format: 28 x 42 cm, 24 de pagini. 
- septembrie - numarul 17. Format: 30 x 42 cm, 28 de pagini. 
- decembrie - numarul 18. Format: 30 x 42 cm, 28 de pagini. 

2004 - iulie - numarul 19. Format: 30 x 42 cm, 32 de pagini. 
- decembrie - numarul 20. Format: 30 x 42 cm, 32 de pagini. 
Revista se dedica omagierii a 70 de ani de la naşterea sculptorului George Apostu. 

Tiparul: Tipografia 
"
Columna" Bacau. 

2005 - mai - numarul 21. Format: 30 x 42 cm, 36 de pagini. 
Numar dedicat lui George Enescu. 
- decembrie - numarul 22. Format: 30 x 42 cm, 40 de pagini. 

2006 - aprilie - numarul 23. Format: 30 x 42 cm, 48 de pagini. 
Tema revistei este Avangarda secolului XX 
- iunie- numarul 24. Format: 30 x 42 cm, 52 de pagini. 
Revista are ca tema Francofon ia. 
- septembrie - numarul 25. Format: 30 x 42 cm, 52 de pagini. 
Revista celebreazil implinirea a 125 de ani de la naşterea poetului George Bacovia. 
- decembrie - numarul 26. Format: 30 x 42 cm, 52 de pagini. 
Tema acestui numar o constituie valorile spirituale europene. 

2007 - aprilie - numarul 27. Format: 30 x 42 cm, 52 de pagini. 
Se dedica, în exclusivitate, lui Vasile Alecsandri. 

- august - numarul 28. Format: 30 x 42 cm, 52 pagini. 
Sunt restituite prezentului, dimensiunile unei mari personalitati, Iulian Antonescu. 

- noiembrie - numarul 29. Format: 30 x 42 cm, 52 de pagini. 
Revista are ca tema viaţa şi opera savantului Vasile Pârvan, la împlinirea a 1 25 de ani 
de la naştere. 

2008 - aprilie - numarul 30. Format: 30 x 42 cm, 52 de pagini. 
- septembrie - numarul 3l. Format: 30 x 42 cm, 52 de pagini + 4 pagini Supliment cu 

titlul "Parfum de Bacau" (foto şi text). 
Director: Gheorghe Popa; Redactor coordonator: Sergiu Adam; Colectiv redacţional: 

Gheorghe Iorga, Constantin Donea, Ioan Mitrea, Nelu Broşteanu, Mariana Popa, Maria 
Ignat. 
Numerele 30 şi 3 1  se înscriu în programul de sărbătorire a 600 de ani de la prima 

atestare documentard a Bacăului. 

Sintetizând datele de mai sus, Vitraliu a aparut în 3 1  de numere, din care 1 5  duble, 
însumând 802 pagini. Revista are un ritm neregulat de apariţie. În anii 1 997, 2000 şi 2001 ,  
din varii motive, n-a fost tiparit niciun numar. 

Numerele 3 ( 1993) şi 4 ( 1994) apar ca suplimente ale revistei Rampa şi Ecranul. 
Începând cu numarul 3 (trim. IV, 1 993) pe frontispiciu apare consemnat: Periodic al 

Centrului Internaţional de Cultură şi Arte .. George Apasru " Bacău. De la numarul 1 2, 
1998, pe frontispiciu apare consemnat: Periodic al Centrului Cultural Internaţional George 
Apostu" Bacău. Din anul 1993, denumirea instituţiei fusese schimbata, iar acum se opereaza 
schimbarea şi pe frontispiciul revistei. 

Primele aparitii au doar 4 pagini; revista va fi tiparita apoi în 8, 1 2, 20, 24, 28, 32, 36, 40 
şi 48 de pagini. Din iunie 2006, va aparea, constant, în 52 de pagini. 

Tiparirea revistei a început la Imprimeria "Bacovia". Numerele 7- 14  sunt tipărite la 
S.C. "Clio

"
, iar numerele 1 5- 1 9 la Tipografia "Bistriţa". De la numarul 20 tiparul este asigurat 

de Tipografia "Columna". 
Odata cu numarul l5  (2002), revista are ISSN-ul: 1 583-3 1 5 1 .  
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Programul revistei 

În numarul de început al revistei 
(februarie 1 992), Gheorghe Geo Popa, 
directorul Centrului Internaţional de 
Cultura şi Arte "GeorgeApostu" semneaza 
un Argument, în fapt o profesiune de 
credinţa, din care redam: "Vom ramâne noi 
înşine numai prin cultivarea valorilor 
autentice, numai fiind solidari întru 
înfltptuiri le de spirit. Acesta este adevarul 
pe care îl susţinem. În numele lui am 
înfi i nţat a ic i ,  la Bacau, Centrul 
Internaţional de Cultura şi Arte «George 
Apostm> şi acum un periodic caruia i-am 
zis Vitraliu - dorit a ti memoria vie a 
lucrurilor semnificative care se întâmpla 
in acest loc. Ni l-am imaginat, in primul 
rând, ca pe o marturie a faptei, dar şi ca o 
forma de rezistenţa la ignorarea voita, la 
desconsiderari brutale, la nonşalante, 
<<nevi novate» aprecieri meschine 
atotnivelatoare ş i ,  poate, ca un loc pentru 
vindecarea acestora". În interviul publicat 
în acelaşi numar, Gheorghe Geo Popa 
aprofundeaza idei le  din Argument, 
accentuând in tenţ i i l e  şi  dezvaluind 
proiectele institutiei precum şi 
perspectivele pe care, era convins atunci, 
le va avea Centrul. Era dorinţa afirmata a 
managerului. Evident, Gheorghe Popa nu 
putea intui atunci cum va evolua Centrul, 
nu putea gândi toate proiectele ş i  
evenimentele de interes naţ ional  şi  
internaţional in care se va implica, nici 
provocari le  carora va trebui sa  l e  
raspunda, cu  atât mai puţin o putea face 
în ceea ce priveşte revista. Caci ,  
incontestabi l ,  ambele i -au depaşit 
aşteptarile. În ceea ce priveşte revista, ea 
a intrat, fltra indoiala, in istoria culturala, 
prin tematica - de substanta şi actualitate 
- abordata, prin pasiunea şi competenta 
colectivului de redacţie, prestigiul 
colaboratorilor, prin suplete şi evitarea 
inerţii lor. 

Putem opina, ca, fara a abandona 
ţinta propusa initial, şi anume aceea de a 
fi un martor a ceea ce se petrecea la şi in 
jurul Centrului, Vitraliu a reuşit sa devina 
o revista de cultura de interes naţional, 
şi, in acelaşi timp, sa se constituie intr-un 
document primar pentru cercetatorii 
fenomenului cultural. 

Un an mai târziu, Gheorghe Geo Popa 
simte nevoia sa afirme, o data în plus, 
programul reviste i .  Reproducem din 
articolul "0 tribuna deschisa dialogului" 
(nr. 3, 1 993): "0 instituţie este vie atâta 
timp cât se pastreaza intr-un flux perma
nent al faptelor ziditoare. Una dintre 
acestea, Vitraliu, aflata acum pe un nou 
drum al cautari lor intr-o noua formula de 
colaborare se doreşte a fi, în continuare 
acel spaţiu de dialog al ideilor estetice, 
deschis celor impatimiti de frumos, ceior 
care au ce spune şi arata semenilor 
trezindu-le astfel, gustul pentru tot ceea 
ce este menit a însufleţi viaţa spirituala a 
omului." 
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Redacţia revistei 

În perioada 1 992-2008 Vitraliu îl arc 
director pe Gheorghe Geo Popa, care este 
şi directorul Centrului Internaţional de 
Cultura şi Arta "GeorgeApostu", instituţia 
editoare. Redacţia, cu o componenţa 
schimbatoare a numarat, in perioada 
menţionata, 25 de redactori, cei mai mulţi 
dintre ei fiind implicaţi în realizarea doar 
a 1 -2 numere. Astfel ca, alaturi de 
Gheorghe Geo Popa, o prezenţa notabila 
au înregistrat: Victor Eugen Mihai - VEM 
(27 numere - începând cu nr. 5, 1 994), 
Constantin Donea (25 numere - începând 
cu nr. 7, 1 994), Mariana Popa şi Maria 
lgnat ( 1 8  numere - începând cu nr. 1 4, 
2002), Gheorghe Iorga ( 1 6  numere -
începând cu nr. 1 6, 2003), Sergiu Adam 
( I l  numere - începând cu nr. 23, 2006), 
Carmen Mihalache ( 1 0  numere - de la nr. 
1, 1992 - la nr. 1 2, 1 998), Cornel Galben 
( 1 0  numere - de la nr. 14, 1 992 - la nr. 23, 
2006). 

Carmen Mihalache este redactorul 
coordonator (redactor-şef) al revistei 
Vitraliu pentru primele 1 0  numere. 
Semneaza materiale diverse (eseuri, 
comentarii, cronici, breviare, etc.) legate 
de man ifestar i le  şi pro iectele care 
avusesera loc sau urmau sa se organizeze 
la Centru. Dar, mai ales, realizeaza cu 
marcante personal i tati splendide 
interviuri, în care, la intrebari incitante 
se primesc raspunsuri substanţiale. Ca şeflt 
a Secţiei de Arta a Centrului, acorda un 
mare spaţiu creaţiei din domeniul artelor 
plastice, in mod deosebit operei lui 
George Apostu, revista fiind fericit  
ilustrata cu fotografii dupa lucrari ale 
sculptorulu i  din cic lur i le "Chrişti 
rastigniţi", "Tata şi fiu" ori "Fluturi". 

Responsabi l i i  revistei ,  legaţi 
profesional de lumea teatrului (Gheorghe 
Geo Popa - actor şi Carmen Mihalache -
critic de teatru), vor iniţia la Centru 
numeroase ma ni fes tari ce ţin de acest 
domeniu artistic. Şi revista va acorda 
atenţie fenomenului teatral. În numarul 4 
( 1 994) este sarbatorit Radu Beligan la 
împlinirea vârstci de 75 de ani, sunt 
publicate fragmente din piesele 

"Greşeala" de Viorel Sa vin (nr. 5-6, 1 994) 
şi "Beethoven cânta din pistol" de Mircea 
M Ionescu (nr. 9-1 O, 1 996). 

Alegerea graficianului Victor Eugen 
Mihai - VEM, ca secretar de redacţie, a 
asigurat revistei o macheta aerisita şi 
funcţionala, o punere eleganta in pagina 
a textelor şi o editare ingrij ita a 
ilustraţiilor, multe inedite, care, sunt nu 
numai un motiv de încântare vizuala, ci 
se constituie în adevarate documente. 

Prezenţa in redacţie a lui Constantin 
Donea a potentat interesul pentru 
promovarea subiectelor de folclor şi arta 
populara, în timp ce Octavian Voicu a 
deschis Vitraliu spre creaţia tinerelor 
talente bacauane in literatura. 

Un fapt de menţionat îl reprezinta 
ven irea în redactie a profesorului 
Gheorghe Iorga, critic literar şi eminent 
traducator din l i teratura persana, 
fragmente ale operelor traduse aflându-şi 
loc şi in paginile revistei. 

Cu numarul 14 (2002) redactorul-şef 
al revistei este Cornel Galben. Venirea lui 
in aceasta poziţie va fi inceputul unei noi 
faze din parcursul publicaţiei. Între timp 
se produsese şi o stabilizare a redacţiei, 

ceea ce presupunea o clarificarea a 
pozitiilor redactorilor şi o abordare mai 
profesionista a responsabilitatilor, odata 
cu deschiderea spre o arie tematica mai 
larga şi un numar mai mare de 
colaboratori. Revista îşi mareşte numarul 
de pagini la 20, apoi la 24, 32, 36, 40. 
Apar rubrici noi: Breviar, Rcmemora.ri, 
Carti in manuscris, Ecouri, Parfum de 
Bacau, Semnal, Alfabet revuistic (Revista 
revistelor). Conţinutul este vizibil mai 
diversificat îndeosebi prin introducerea 
masiva a textelor literare, cu prioritate a 
cronicilor şi recenzii lor. Revista va acorda 
un spatiu mare autorilor bacauani. Proza 
si poezie, studii, traduceri, Vitraliu devine 
o scena de etalare a mare parte din ce putea 
oferi Bacau! literar în acel moment. Nume 
consacrate, dar şi tineri incepatori, chiar 
liceeni, câştigatori ai unor concursuri de 
poezie .  În paginile revistei incep sa 
semneze un numar din ce în ce mai mare 
de colaboratori, îndeosebi bacauani, iar 
carti le acestora sunt recenzate. 
Concomitent, se poate observa cum 
spatiul destinat consemnarii 
manifestarilor şi proiectelor culturale ale 
Centrului se restrânge. Revista abordeaza 
formula de publicaţie "tematica", 
numerele 20 şi 2 1 ,  fi ind dedicate lui 
George Apostu, respectiv, lui George 
Enescu. 

De la numarul 23 (2006) şi pâna în 
prezent, Vitraliu are ca redactor 
coordonator pe poetul Sergiu Adam. Cu o 
bogata experienta, dobândi ta in cei peste 
40 de ani petrecuti (ca redactor şi redac
tor-şef) la revista Ateneu, Sergiu Adam 
aduna in jurul revistei colaboratori de 
inalta tinuta intelectuala. Alterneaza varii 
genuri l i terare şi publicistice. Publica 
fragmente în avanpremiera din carti 
aşteptate cu interes. Este o noua direcţie 
şi o schimbare a viziunii redacţionale care 
consta dintr-o remarcabila deschidere 
nationala. Temele abordate şi numele 
semnatarilor asigura revistei un cert 
interes naţional spargând bariera 
localismului, în care parea a se cantona. 
Caci ,  priv ind în ansamblu, între 
programele Centrului de anvergura şi cu 
participare nationala şi internationala şi 
conţinutul revistei se simţea in acel mo
ment oarecare discrepanta, ultima parând 
blocata in sfera locala. Acum, revista, 
pentru a doua oara, pare a nu-şi mai ajunge 
sieşi ş i ,  de data aceasta în mod 
spectaculos,  cunoaşte o adevarata 
explozie, transformându-se in mod 
impresionant. Va continua sa adune in 
paginile ei nume celebre şi va continua 
sa fie tematica. Fiecare numar va reuşi 
performanţa de a fi de actualitate şi de a 
întruni un numar semnificativ de studii, 
Vitraliu constituindu-se astfel, intr-o 
veritabila antologie ce tezaurizeaza cele 
mai recente contributii ale domeniului. 

În sfărşit, ramâne sa mai adaugam ca 
realizatorii înscrişi in caseta redactionala 
a Vitra/iului au facut mereu dovada 
preocuparilor de a cultiva spiritul critic, 
constructiv, in expresie noua, moderna. 
În aceeaşi masura in care s-au straduit sa 
nu politizeze revista. 
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Tematica revistei. Colaboratori. 

Pentru a redacta acest capitol, am 
decis sa privim revista Vitraliu din doua 
ipostaze: 

- ca pc o publicatie menita sa ilustreze 
şi sa sustina manifestarile şi proiectele 
culturale ale instituţiei editoare, Centrul 
"George Apostu"; 

- ca pe o fereastra deschisa catre marile 
valori ale culturii naţionale şi europene. 

Aşadar, sa le luam pe rând. 
Înnobilându-se cu numele lui George 

Apostu - "cel mai vrednic urmaş a lui 
Brâncuşi", potrivit lui Ionel Jianu - Centrul 
şi-a asumat, dintru inceput, o seama de 
proiecte vizând variate domenii ale artelor 
vizuale. Între acestea, de mare rezonanţa 
şi anvergura s-a dovedit a fi Salonul 
Internaţional de sculptura, desfaşurat, de
a lungul a 8 editii, in perioada 199 1 - 1 998, 
fiind pentru Vitraliu un subiect predilect. 

Acest proiect - asemanator taberelor 
de arta monumentala - a urmarit, in mod 
explicit, realizarea in parcul Centrului a 
unui muzeu in aer liber. 

Din numarul 1 2, 1998 al Vitraliului 
aflam ca la ediţia a VII-a (desfaşurata intre 
24 august şi 1 3  septembrie 1 997) au 
participat 3 artişti din ţara - Marcel Stanciu 
(Baia Mare), Dumitru Şerban (Arad) şi 
Ilarion Voinea (Cluj Napoca) -, dar şi 
sculptori din strainatate: Gershon Himan 
(Israel), Jerzy Mizcra (Polonia), Luis 
Melky Perrone (Franta), Ion Grccu (Repu
blica Moldova). 

Prezent la finalizarea Simpozionului, 
crit icul de arta Constantin Prut 
concluziona: "Cred în gândul crearii unui 
muzeu in aer liber aici, la Centrul de 
Cultura «George Apostu>>. E o idee 
generoasa care a existat şi alta data, la 
Magura, girata tot de numele celui care a 
fost George Apostu, un artist care ştia sa 
trezeasca energii şi entuziasme. El a reuşit 
sa adune, in jurul sau, la Magura, o 
mulţime de confraţi şi sa ridice acolo cel 
mai amplu muzeu in aer liber din Europa. 
Dupa cum ne dam seama, plimbându-ne 
printre lucrarile de aici, din parcul Centrului 
<<George Apostu», se naşte, intr-adevar, şi 
la Bacau un important muzeu de sculptura 
contemporana europeana in aer liber. Si 
mai cred ca sculptorii care au lucrat in acest 
an, la Simpozionul organizat aici, inscriu 
o pagina insemnata in istoria acestei 
colecţ i i .  Remarc, in primul rând, 
diversitatea stilistica a lucrarilor şi faptul 
ca, de la incercarea de a se inscrie in 
ecuaţia formala a ambi anţei, de l a  
prelungirea unor preocupari figurative sau 
abstracte din atelierele lor, s-a ajuns la 
«fixarea>> a ceva în memoria acestor 
locuri". 

Muzeul in aer liber vizitat de un 
numeros public, aduna intr-o valoroasa 
colecţie 46 de lucrari de mari dimensiuni, 
de marmura, piatra şi lemn, creatii a 26 
sculptori din România şi a 20 de sculptori 
straini din Anglia, Franţa, Israel, Turcia, 
Polonia, Slovacia, Germania, Spania, 
Serbia, Republica Moldova. 

Un alt proiect iniţiat de Gheorghe 
Geo Popa a fost instituirea Marelui 
Premiu "George Apostu". Conferirea 
acestei însemnate distincţii unor marcante 

personalitati ale spiritualitaţii româneşti 
s-a dorit a fi un prilej de a-i sarbatori şi 
apropia de realizarile ş i  aspirat i i le 
Centrului .  Acordat începând din anul 
1 992, cu ajutorul revistei Vitraliu, ne 
reamintim ca printre laurcatii Marelui 
Premiu se numara: actorul Radu Bcligan, 
compozitorul Ştefan Niculescu, pictorul 
Horia Bernea, scriitorul Octavian Paler, 
muzicianul Valentin Gheorghiu,  
esteticianul Marin Aiftinca. 

În Vitraliu (nr. 4, 1 994), Radu Beligan 
marturiseşte: "Premiul «George Apostu>>, 
care mi-a fost oferit intr-un moment de 
cumpana a vieţii melc, inseamna o inalta 
cinste pentru mine, el având deja un 
prestigiu international. E, totodata, un 
imbold pentru activitatea mea viitoare. Îi 
sunt, de asemenea, foarte recunoscator 
Centrului International de Cultura şi Arte 
«GeorgeApostu>> pentru aceasta distincţie. 
li multumesc unui vechi prieten, coleg şi 
colaborator, Geo Popa, care, luând in 
primire acest spatiu cu o destinaţie 
anacronica a izbutit sa faca unul dintre cele 
mai stupefiante locuri culturale din 
România. Eu personal nu am mai întâlnit 
un asemenea loc in care interferenţa artelor 
sa fie pusa in valoare cu atâta inteligenţa 
şi armonie. La Geo a izbucnit o adevarata 
vocaţie de animator cultural care dubleaza 
talentul unui actor stralucit". ("Sunt obosit 
de emoţie" - interviu realizat de Carmen 
Mihalachc ). 

De asemenea, decupam câteva rânduri 
din Discursul de recepţie rostit de un alt 
laureat al Marelui Premiu, scriitorul 
Octavian Paler: "Doamnelor, domnilor, 
acum dupa ce am vazut cum arata o 
solemnitate la Centrul Cultural «George 
Apostu>> din Bacau, va promit ca la 
vi itoarea edit ie voi veni intr-o ţinuta 
corespunzatoare (scriitorul fiind singurul 
din cei prezenţi care avea o t inuta 
neprotocolara, n.n.). Ma simt realmente 
onorat ca ma aflu aici. Sunt uimit ca intr-o 
vreme de dizgraţie a culturii exista, inca 
mai exista, visatori idealişti, animatorii 
Centrului de Cultura «George Apostm>, 
care se consacra. cu atâta pasiune culturii". 
("Fara cultura am fi fara suflet, am fi fara 
viitor" ( Vitraliu, nr. 1 2, 1998). 

Si pictorul Horia Bernea are cuvinte 
de preţuire: "Gândurile, sentimentele mele 
cele mai bune acestui Centru viu şi, sper, 
plin de perspective ce poarta numele 
prietenului  George Apostu, mare 
personalitate a artei contemporane, 
obligata contra naturii sale la un exil ce 
s-a dovedit dramatic" ( Vitraliu, nr. 1 3, 
1 999). 

Decernarea anuala a Marelui Premiu 
"George Apostu" s-a constituit, la fiecare 
ediţie, drept o sarbatoare admirabila in 
agenda vieţii cultural-artistice de azi. 

Înca din 1 997, la Centrul Internaţional 
de Cultura şi Arte "George Apostu", anul 
cultural debuteaza cu desfaşurarea 
proiectului "Zilele 1. L. Caragiale", 
programat mereu in jurul datei de na�tere 
a scriitorului - 30 ianuarie. Cu un program 
bogat şi divers (spectacole, colocvii, 
expozitii de pictura, recitaluri, lansari de 
noi apariţii editoriale, etc.), la Bacau, 
omagierea marelui dramaturg se inscrie 
drept un remarcabil eveniment. Criticul de 

teatru Natalia Stancu, prezenta la o ediţie 
a acestei importante intâmplari culturale, 
declara pentru Vitraliu nr. 26: ,.În 2006, 
organizatorii cunoscutei manifestari 
consacrate lui Caragiale, de la Craiova, par 
a fi intrat intr-un con de umbra, iar urmaşii 
republicanilor de la Ploieşti par a fi avut 
«cestiuni mai arzatoare la ordinea zilei>> 
decât evocarea destinului operei ilustrului 
scriitor nascut la Haimanale. Cât despre 
autoritatile de la Bucureşti, ce sa mai 
vorbim, acestea au plimbat, nu doar la 
figurat, ci chiar la propriu, «statuia>> -
mutând-o din fata Naţionalului in Piata 
Maria Rosetti. La 1 54 de ani de la naşterea 
autorului «Scrisorii pierdute>> (şi la 84 de 
ani de la moartea acestuia), gazda cea mai 
generoasa şi inspirata a "Zilelor 1. L. 
Caragiale" a fost, fara indoiala, Centrul 
Internaţional de Cultura şi Arte George 
Apostu. Manifestarea conceputa de Geo 
Popa, directorul prestigioasei instituţii 
bacauane a dublat componenţa traditionala 
cu una artistica, de pregnanta modernitate 
şi noutate". 

Menţionam ca revista Vitraliu a 
consemnat, la momentul potrivit, afişele 
acestui proiect, cu deosebire, spectacolele 
teatrale, precum: "Conu Leonida faţa cu 
reactiunea" , "Napasta" şi "0 noapte 
furtunoasa" de 1. L. Caragiale (regia Florin 
Zamfirescu, respectiv, Dionisie Vitcu şi 
Dumitru Lazar Fulga), "insemnarile unui 
nebun" de N. V Gogol (regia Ion Sabdaru), 
ori experimentele scenicc: "Criza teribila, 
monşer . . .  " cu texte de 1. L. Caragiale (regia 
Alexa Visarion), Cabaret 2005 -
"Arhivarul clipei" (cu Maria Teslaru şi 
Eusebiu Ştefanescu), "Titirca, inima 
buna", dupa piesa cu acelaşi nume, de 
George Genoiu (regia Geo Popa) etc. 

Ca o modalitate de stimulare a 
creativitatii contemporane, începând din 
anul 2005, la Centrul "George Apostu" a 
fost implementat proiectul de rezidenţa 
artistica ArtlstNe(s)t in domeniul dansului 
contemporan. Aceasta noua formula de 
cooperare şi dezvoltare culturala in plan 
regional ne-a fost adusa in atenţie, nu o 
data, de revista Vitraliu prin remarcabil ele 
eseuri semnate de doamna Nicoleta Popa
Bianariu, ori prin consemnarea de opinii 
ale organizatorilor şi participanţilor. 
Transcriem doua dintre acestea. "Ma bucur 
ca Bacau) se desch ide dansului 
contemporan. Existenta acestei rezidente 
va impulsiona secţiile de coregrafie din 
cadrul liceelor de arta, care duc lipsa de 
profesori de dans contemporan. Dansul 
contemporan este o arta extrem de 
dezvoltata in lume - considera coregraful 
Cosmin Manolescu, consultant artistic al 
programului -, o arta care nu are nevoie sa 
fie tradusa. Este nevoie ca dansul sa plece 
din Bucureşti, sa mearga şi in Moldova, in 
Ardeal". Iar Gheorghe Geo Popa, directorul 
Centrului ,  un manager cu vocaţia 
intemeietorului, marturiseşte: "Suntem la 
inceput, acest program de rezidenta este 
şansa ca Bacaul sa devina un reper in 
dansul contemporan. Trebuie sa ieşim din 
hainele noastre strâmte, trebuie sa 
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deschidem larg ochii, trebuie sa incercam 
ceea ce n-am mai încercat pâna acum. Cu 
încredere, credinţa şi speranţa, vom reuşi !" 
( Vitraliu, nr. 26, 2006). 

Anul cultural, la Centrul "George 
Apostu", se încheie, întotdeauna, în ajunul 
solst iţ iului  de iarna, cu sarbatorirea 
patronului spiritual. ,,Aniversarea zilei de 
naştere (20 decembrie) a marelui artist plas
tic - citam din Vitraliu nr. 23, 2006 - rămâne 
un bun prilej de a starui asupra unei vieţi 
tumultoase şi a unei distinse opere, cu 
puţine repere în creaţia contemporana, care 
aduna laolalta tradiţia şi modernitatea, 
îngemanându-le". Manifestarile se petrec 
la Bacau, dar şi la Stanişeşti, satul natal al 
sarbatoritului. De pilda, în decembrie 
2005, Gheorghe Popa, directorul 
Centrului, daruia şcolii din Stanişeşti o 
ampla expoziţie de fotografii având ca 
subiect opera lui GeorgeApostu (fotografii 
realizate de Mihai Oroveanu), se prezenta, 
în premiera, filmul documentar 

"
Stanişeştii 

lui George Apostu" (realizator Vasile 
Manastireanu), emo�onante momente de 
evocare erau susţinute de scriitorii C. D. 
Zeletin şi  Ştefan Munteanu, de Alexandra 
Titu şi Constantin Prut, reputaţi critici de 
arta. 

În m ai sus amint i tul  numar al  
Vitraliu/ui, Constantin Donea publica 
fragmente din amintirile lui Ion Pavel din 
Stanişeşti, legate de prietenul sau 

"
Gelica" 

(cum era numit sculptorul de consateni), 
un interesant document de istorie orala. 
Sunt adunate în revista, totodata, o seama 
de consideraţii ale lui  George Apostu 
asupra creaţiei artistice, cu deosebire 
asupra relaţiei dintre desen şi sculptura: 

· 
"

Desenul este primordial. E cel mai 
voluptuos moment din v i aţa mea.  
Sculptura nu-i  deloc placere; o placere 
este desenul. Desenul este un rafinament, 
un mare cadou pe care ţi-I faci.  

· Neputând desena ca un ilustrator de 
carte, am nevoie de emotivitate. Pagina 
devine un câmp, devine o sculptura, un 
peisaj, ceva ce trebuie umplut nu cu linii, 
cu forme. I se da volum paginii. Si atunci 
modelul este un pretext şi pagina un 
adevar. 

· La marii desenatori nu se vede nici 
începutul, nici sfârşitul. Pe traseul unui 
desen, ca la Leonardo, la Michelangelo se 
vede emotivitatea. Desenul unui mare art
ist nu este niciodata egal. Într-un mare 
desen, în câteva secunde se paseaza toata 
emotivitatea, toata starea fizica, toata 
neputinţa, tot impulsul. De aceea linia e 
mai groasa., mai subţire, mai netenninata.. 
Când incertitudinea este desavârşita se 
moaie linia, când certitudinea este ferma 
se apasa. ca într-o forma., ca într-un lemn, 
se sparge albul hârtiei. 

· Desenul dupa natura mi-a adaugat 
vibraţia, senzualitatea, am împrumutat de 
la corpul uman, pentru sculptura abstracta, 
toate elementele, toata porozitatea, toata 
vibraţia . . .  

· S e  spune ca e u  cioplesc c u  toporul. 
Niciodata! Când am reuşit, când am iubit 
o lucrare, cred ca am trecut peste acelaşi 
centimetru de douazeci de ori, cu mâna, 
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cu gândul, cu tesla, cu peria, cu glaspapirul, 
cu raşpelul . . .  Nimic nu este abandonat, şi 
asta vine de la natura umana pe care am 
vrut sa i-o împrumut materiei, de la vibraţie, 
de la culoarea umana, de la gest, de la ta etil. 

Desenul este visul ,  este regina 
artelor". 

Pentru mai buna cunoaştere a vieţii şi 
operei lui GeorgeApostu, personalitate tu
telara a Centrului, dar şi a realizarilor 
acestei instituţii, a fost iniţiat un program 
coerent de activitati specifice. Despre o 
atare manifestare relateaza Mariana Popa, 
şefa Secţiei de Arta, în rubrica Varia din 
Vitraliu (nr. 1 7, 2003): 

"
În fiecare an, ziua 

de 23 aprilie este pentru Centrul de Cultura 
«George Apostu» prilej de sarbatorire a 

patronului spiritual, Sfântul Gheorghe, şi 
de comemorare a marelui artist, sculptorul 
George Apostu. Aceasta întâlnire de suflet 
denumita sugestiv Ziua Centrului Apostu, 

la care sunt invitaţi şi participa artişti, 
prieteni ai sculptorului, critici de arta, 
oameni de cultura, se adreseaza publicului 
larg, cu precadere celui tânar, sensibil şi 
receptiv la fenomenul artistic şi cultural. 
În acest sens, programul manifestarilor 
cultural-artistice a debutat şi  anul acesta, 
dupa slujba de pomenire, cu vernisajul 
expozitiei de pictura religioasa pe lemn şi 
sticla 

"
Icoana, suflet şi credinţa". Din 

aceeaşi sursa aflam ca autorii sunt tineri 
plast ic ieni ,  elevi ai Liceului de Arta 

"
George Apostu" din Bacau, vernisajul 

fiind urmat de un spectacol muzical
coregrafie al ansamblului de balet şi de un 
concert al corului 

"
Animosi", formatii ale 

aceluiaşi liceu". 

Acelaşi numar al  revistei are în 
atenţie ş i  un alt pro i e c t  cultural de 
amploare: 

"
La Centrul de Cultura 

"
George 

Apostu", între 28-30 mai 2003, s - a  
desfaşurat Festivalul internaţional de 
video film documentar «ETHNOS>>, având 
ca organizatori Centrul Naţi onal al 
Creaţiei Populare Bucureşti, Direcţia 
Judeţeana pentru Cultura, Culte ş i  
Patrimoniu Cultural Naţional, institutia 
gazda şi  Centrul Judetean al Creatiei 
Populare Bacau. Manifestarea - aflata anul 
acesta la a IX-a editie - a înscris în concurs 
23 de filme, semnate de realizatori din 
România, Republica Moldova, Olanda şi 
Bulgaria la care s-au adaugat 3 filme 
(produse de TV Bucureşti, TVR Timişoara 
şi OWH TV Studio Chişinau) proiectate în 
afara concursului. Amintim ca, în festival, 
Bacau! a fost reprezentat de Cine Foto Art 
(un laborator de creaţie în domeniul artelor 
vizuale, recent înfiinţat pe lânga Casa de 
Cultura «Vasi l e  Alecsandri>>), care şi-a 
propus sa restituie un obicei de primavara, 
întâlnit în satul bacauan Prăjeşti, sub 
numele de <<Matahalile>>. 

Şi în actuala ediţie, cea mai mare parte 
a fi lmelor ne-au trimis spre fabuloase 
orizonturi de viaţa arhaica, luându-şi ca 
subiecte ritualuri stravechi legate de Moşii 
de Florii, Caloianul, Paresimile, ori pe cele 
practicate de Câşlegi, de sarbatoarea 
Sfântului Gheorghe şi a Rusalii lor. O tema 
comuna pentru câteva filme a constituit-o 
fol c l orul muzical,  prezentat fie din 
perspectiva i n strumentelor muzicale 
tradiţionale, fie a doua vestite formaţii 
(tara fu! din localitatea Zmau - Iaşi şi fanfara 
din satul Zece Prăjini), ori a unui <<remake>> 
privind stralucita cariera artistica a Angelei 
Moldovan. De asemenea, au atras atenţia 
filmele consacrate obiceiurilor pastrate de 
românii din Serbia, prezentarii elementelor 
de civiliza�e romaneasca aflate în Muzeul 
din Novi-Sad, sau a creatoarei Maria Balan, 
care a contribuit decisiv la impunerea în 
lume a <<şcolii de pictura naiva>> din Uzdin." 

Revista ne înfllţişeaza Festivalul ca 
pe un proiect menit sa atraga atenţia asupra 
valorilor culturii populare ameninţate sa 
dispara sub presiunea dizolvarii tradiţiei. 

în colaborare cu Academia Româna, 
d i n  1 992, Centrul 

"
George Apostu" 

organizeaza Simpozionul Naţional de 

Estetică - o manifestare de inalta ţinuta la 
care participa reputaţi esteticieni, profesori 
un iversitari,  cercet3:tori, precum ş i  
numeroşi studenţi de l a  cele  doua 
universitati băcauane. O buna parte dintre 
comunicarile susţinute în Simpozion sunt 
preluate în paginile Vitraliului, dar ş i  
consideraţ i i l e  parti cipanţi lor. Într-un 
interviu, prof. univ. dr. Marin Aiftinca 
afirma: 

"
sunt extrem de puţini cei care se 

ocupa de estetica, de cercetare, de creaţie 
în domeniul acesta şi din cauza aceasta 
aproape ca nici în universitati nu se da 
atenţia  cuvenita esteticii,  ca sa nu mai 
vorbesc de celelalte aspecte sau domenii 
ale culturii, unde, practic, nu se face nimic. 
Nu vreau sa se simta cineva dintre colegii 
mei, sau dintre alţii mai tineri, ofensat la 
aceasta afirmaţie, dar acesta este adevarul. 
La Bacau avem însa privilegiul sa fim 
martorii şi  protagoniştii în acelaşi timp, a 
unui eveniment deosebit, când, în fiecare 
an, cei interesaţi de domeniul esteticii ,  
care, aşa cum spunea Hegel, este intinsa 
împaraţie a frumosului, se întâlnesc aici şi 
îşi prezinta comunicarile, au loc discuţii 
fertile pe diverse teme ale esteticii  şi nu 
numai atât". (A consemnat Cornel Galben, 
în Vitraliu, nr. 1 5, 2002). 

lata şi câteva teme abordate de-a 
lungul celor 16 edi�i: 

"
Cultura estetica la 

sfârşitul secolului  XX" (ediţ ia  I), 

"
Esteticianul Tudor Vianu" (ediţia III), 

"Zilele Lucian Blaga" (ediţia V), "Ipostaze 
spirituale ale esteticului" (ediţia VI) ,  
"Estet icul  în  faţa provocarilor 
contemporane" ( e d i ţ i a  VII), 

"
Z i ua 

mondiala a filozofiei" (ediţia XU), "Sensul 
artei" (ediţia XIU). 

Vitraliu are în atenţie şi alte 
manifestari legate de artele vizuale, fie ca 
Centrul 

"
George Apostu" este iniţiatorul 

lor, ori doar partener în organizarea şi 
desfllşurarea acestora, precum: Salonul de 
Primavara al Artei Naive, Simpozionul 
Internaţional al  Artei Naive 

"
Victor 

Parhon", Expoziţia-concurs 
"

Saloanele 
Moldovei" şi un i m portant program 
expoziţional. 

Salonul de Primăvară al Artei Na

ive, lansat prin anii '80 de catre Centrul 
Judeţean al Creaţiei Populare Bacau, din 
1 99 1  are pe antet si Centrul de Cultura 

"
George Apostu". La rubrica 

"
Eveniment", 

Vitraliu (nr. 19,  iulie 2004), consemneaza: 

"
Actuala ediţie (a XIII-a), a confirmat 

aşteptarile organizatorilor, deopotriva, prin 
valoarea excepţionala a expoziţiei, ca şi 
prin interesul manifestat de participanţi, 
alaturi de bacauani, etalându-şi lucrarile 
35 de pictori naivi din ţara (Aiud, Baia 
Mare, Braila, Bucureşti, Galaţi, Iaşi, Leşu 
llvei, Târgu Lapuş, Reşiţa, Vaslui) dar şi 
d i n  Republ i c a  Serbia şi Muntenegru 
(Uzdin,  Covacica,  Padina, Zaicear, 
Zrenianin), ori din Republica Macedonia 
(Skopje). Salonul s-a deschis vineri, 1 2  
martie a . c . ,  la  Galer i i l e  d e  arta din 
Complexul Muzeal al  Centru l u i  de 
Cultura <<GeorgeApostu», spaţiu inaugurat 
cu acest prilej (dupa ample lucrari de 
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modernizare), in prezenta domnului aca
demician Razvan Theodorescu, Ministrul 
Culturii şi Cultelor". 

Pentru potentarea activitatii 

"pictorilor de duminica", Centrul "George 
Apostu" a lansat, in anul 2002, 
Simpozionul Internaţional al Artei Na
Ive "VIctor Parhon", proiect pe care îl 

prezentam reproducând un citat sugestiv 
din Vitraliu (nr. 1 7, 2003): "Actuala ediţie 
a Simpozionului - initiat ca tabara de 
creatie şi de intâlniri culturale - a urmarit 
continuarea şi intarirea schimburilor 
culturale internationale, descoperirea şi 
stimularea creativitatii tinerelor talente in 
pictura naiva, precum şi promovarea pe 
plan internaţional a numelor deja 
consacrate. În acest an au participat artişti 
naivi din comunitaţile sârbeşti, slovace şi 
româneşti d in  Republ ica Serbia ş i  
Muntenegru (Adam Mezin, Steluţa Giura, 
Ştefan Varga, lano Jolnai, Rados Paunovic, 
Svircev Dragan), Republica Macedonia 
(Violeta Gorgesca), şi România (Denisa 
Mihai la - Timişoara, Valer Galan - Bistriţa 
Nasaud, Ionelia Caramalau - Galaţi, Ion 
Marie - Bacau, Catinca Popescu - Bacau, 
Constantina Voicu - Bacau, Salomeia 
Andronic - Racaciuni, Virginia Bârsan -
Bacau). Pe perioada desfaşurar i i  
Simpozionului au fost organizate colocvii, 
gale de film etno-folcloric, recitaluri, 
excursii la obiective istorice şi culturale 
din Bacau, împrejurimi şi din nordul 
Moldovei. Cu acest prilej s-a realizat 
Catalogul de arta al Simpozionului, care îi 
reuneşte in paginile sale pe toti participantii 
la cele patru editii. Pe 5 septembrie 2003, 
cu ocazia inchiderii actualei ediţii, au avut 
loc o serie de manifestari culturale şi 
artistice, care au inclus: vemisajul expozitiei 
Simpozionului, lansarea numarului 17 al 
revistei de cultura Vitraliu a Centrului 
International de Cultura şi Arte <<George 
Apostu>>, precum şi un spectacol susţinut 
de Ansamblul folcloric Busuiocul din 
Bacau". 

Ampla manifestare in i tiata în 
dimensiune bilaterala România - Repub
l ica  Moldova, E x poziţia - concurs 

"Saloanele Moldovei" a avut, la fiecare 
ediţie, in Centru, un organizator implicat 
in toate demersurile care se impun. Vitraliu 
(nr. 22, 2005), ne aminteşte ca "Saloanele 
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Moldovei" s-au nascut "pe vremea 
reverii lor horticole, aceea in care podurile 
(de peste Prut, n.n.) se construiau din flori" 
(Pavel Şuşara). Le-a fost definita şi 
semnificaţia: "Saloanele Moldovei fac 
parte dintre manifestarile cu implicaţii 
multiple şi care s-au dovedit capabile 
sa-şi atinga in timp obiectivele propuse. 
Aceste obiective depaşesc strategiile pur 
culturale, pentru a opera şi în zona 
strategi i lor polit ice. În acest sens, 
manifestarea vizeaza in mod expl ic i t  
integrarea culturala a Basarabiei intr-un 
context naţional, în aceeaşi masura in care 
urmareşte deschiderea culturii româneşti 
înspre valorile artei universale". 

Anual, Centrul de Cultura "George 
Apostu" şi-a asumat organizarea, la 
galeriile proprii, a unui numar însemnat 
de expoziţii de pictura, grafica, sculptura 
ori arte decorative. Rasfoind colecţia 
revistei Vitraliu, extragem câteva exemple: 
- Expoziţie de ceramica, China, 1 99 1 ;  
- Expoziţ ie d e  pictura-grafica, Dan 
Hatmanu, 1 99 1 ;  
- Expozitie d e  gravura din Venezuela, 
1 992; 
- Expozitie de lapiserie, China, 1 994; 
- Expozitie de desen şi sculptura mica din 
Slovacia, 1995; 
- Expoziţie de pictura Liviu Suhar, 1 995; 
- Expozitie "Poetica vizuala", Josep Sou, 
Spania, 1996; 
- Expozitie de pictura "Neintâmplatoarele 
atingeri", Ion Salişteanu, 1996; 
- Expoziţie fato-grafica Gemes Pcter, 
Ungaria, 1 996; 
- Expoziţie de pictura Horia Bernea, 1 997; 
- Expoziţie de sculptura şi desen Geta 
Caragiu, 1998; 
- Expoziţie pictura-sculptura Marcel 
Lupşe, Miron Luca, Maxim Dumitraş, 
1 998; 
- Expoziţii de pictura Ilie Boca, 1 999, 
2000, 2004; 
- Expoziţie de gravura Gabriela Locci, 
Italia, 2001 ;  
- Expozitie de grafica Toshio Yoshizumi 
şi Kohsei, Japonia, 2002; 

Expozit ie de grafica "Opţiuni 
caligrafice", Valeriu Pantelimon, 2005. 

Dupa cum se poate constata, sunt 
expoziţii personale şi de grup, datorate 
unor plasticieni de notorietate, români ori 
straini, constituite ca manifestari artistice 
de sine statatoare sau fiind complementare 
unor evenimente culturale cu caracter 
sincretic. 

În continuare ne vom referi la tematica 
Vitraliului atunci când îşi largeşte 
orizontul şi ia in dezbatere o seama de 
valori ale culturii româneşti ori europene. 
În asemenea cazuri revista pregateştc 
numere speciale, rezervate in exclusivitate 
lemei propuse. 

În seria numerelor tematice, primul 
este numarul Il ( 1 996) dedicat in 
întregime avangardismului şi lui Tristan 
Tzara, de la a carui naştere se împlineau 
100 de ani. Studii şi articole semnate de 
Marcel Raymond, Pierre Cabanne şi Pierre 
Restany, Constantin Prut, Alexandra Ti tu, 
poezii în româna şi franceza de Tristan 
Tzara (in traducerea lui Vasile Robciuc) 
dau o imagine cuprinzatoare asupra 
fenomenului Avangardei .  La acestea se 
adauga un fragment din lucrarea "Tristan 

Tzara: Hic et nunc", de Gheorghe Firea, 
care va constitui studiul introductiv al 
volumului Cheia Orizontului 1 La ele de 
/ 'horizon, 2006. 

Numerele 21-22, 2005 sunt dedicate 
lui George Enescu, la comemorarea a 50 
de ani de la moarte. Anul 2005 fi ind 
consacrat ca ,,Anul George Enescu", aceste 
numere cuprind numeroase pagini dedicate 
marelui muzician al carui nume se leaga şi 
de Tescani i  Bacaului .  Numarul 2 1  
cuprinde studii ş i  articole despre George 
Enescu semnate de: Vasile Tomescu, C. D. 
Zeletin (fragment din volumul "Principesa 
Elena Bibescu"), Viorel Munteanu, Ilinca 
Dumitrescu, Elena Bulai, Nicolae Brânduş, 
Dumitru Avachian, Viorel Cosma, Vasile 
Putreanu. Numarul este i lustrat în 
intregime cu facsimile şi fotografii George 
Enescu. În numarul 22 aflam articole 
semnate de C. D. Zeletin, DumitruAvakian, 
Ecaterina Stan, Ozana Kalmuski-Zarea, 
Elena Bulai. 

Numarul 23, 2006. Tema: Avangarda. 
Este al do i lea  numar dedicat 

Avangardei de la începutul secolului 
XX, abordând fenomenul pe multiple 
p lanur i :  l i teratura, artele plast ice,  
muzica. Poezia "Il fait soir" de Tristan 
Tzara şi un fragment din traducerea lui 
Tristan Tzara, în limba franceza, a piesei 
"Faust" de Christopher Marlowe 
(prezentat şi tradus în româneşte de Vasile 
Robciuc) completeaza tabloul. Între cei 
care comenteaza fenomenul se afla: Ion 
Pop, Ovidiu Morar, Cornel Ungureanu, 
Magda Cârneci, Constantin Ciopraga, 
Nicolae Tzone, Ioan Holban, Mircea A. 
Diaconu, Alexandra Titu, Gruie Piticar, 
Constantin Prut, Valentina Sandu Dediu, 
Valentin Ciuca, Bogdan Ulmu. Acestora li 
se adauga alte prezente remarcabile şi vom 
consemna aici pe Elvira Sorohan, Eugen 
Negrici, Magda Ursache, Lucian Vasiliu, 
Nicolae Manolescu, Gabriela Adameşteanu. 
Revista contine şi reproduceri dupa desene 
semnate de L. Kassac, Marcel Iancu, Jules 
Perahim, Constantin Nisipeanu, M. H. 
Maxy, Victor Brauner, Francis Picabia, Ri
chard Boix, Tristan Tzara, Ilarie Voronca, 
Max Ernst, Hans Arp, Kurt Schwitters, 
Marcel Duchamp, Sophie, Taieuber, Jules 
Perahim. 

Numarul 24, iunie 2006, este dedicat 
Anului internaţional al francofonie i .  
Revista Vitraliu conţine articole şi studii 
semnate de Ion Pop, Lucian Vasiliu, Ionel 
Savitescu, Eugen Uricaru, Alexandru 
Calinescu, Ioan Hol ban, Micaela Ghiţescu, 
Constantin Ciopraga, Dan Bogdan Hanu, 
Mihai Zamfir, Valentin Ciuca, Alexandra 
Titu, Elena Murariu, Marilena Donea, 
Doru Ciucescu, Vasile Robciuc. Din sumar 
mai semnalam un portret al lui Leopold 
Sedar Senghor ( 1 906-2001 ), trei pagini de 
poezii, traduse in româneşte de Radu 
Cârneci, ale poetului senegalez de expresie 
franceza, fost preşedinte al Senegalului, 
autor al conceptului de negritudine, 
s ingurul strain  primit in Academia 
Franceza, care a susţinut ideea francofoniei 
inca din 1946. 

Numarul 25, 2006 marcheaza 
implinirea a 1 25 de ani de la naşterea 
poetului George Bacovia. Fie ca sunt studii 
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de întindere (Constantin Ciopraga), fie 
notatii fulgurante de scriitor (George 
Balaita şi Eugen Uricaru), cele 45 pagini 
despre George Bacovia (din cele 52, câte 
are acest numar) cuprind studii, referinte 
şi comentarii privind viata şi opera 
poetului. Semneaza Constantin Ciopraga, 
Ileana Malancioiu ,  George Balai ta, 
Grigore Codrescu, Irina Petraş, Liviu Ioan 
Stoiciu, Theodor Codreanu, Mircea 
Dinutz, Cassian Maria Spiridon, 
Constantin Coroiu, Grigore Ilisei, Gruie 
Piticar, C. D. Zeletin, Mircea Coloşcnco, 
Elvira Sorohan, Constantin Calin, C. Th. 
Ciobanu, Gruia Novac, Ioan Holban, 
Adrian Jicu, Emil Nicolae, Doru Kalmuski, 
Lacramioara Popescu, Cristian 
Theodorescu. Revista aduna, pe 5 pagini, 
poezii dedicate lui George Bacovia de 
Lucian Vasiliu, Emil Nicolae, Dan Bogdan 
Hanu, Echim Vancea, Gh. Pârja, Sergiu 
Adam, Gellu Dorian, Ion Beldeanu, Mihail 
Sabin, Agatha Grigorescu-Bacovia, Ion 
Hurjui, Ovidiu Genaru, Sorin Postelnicu 
şi Dan Petruşca. 

Interesanta contributia actorului 
·bacauan Sorin Postelnicu (stabi l i t  în 
Gennania dupa 1990), care reconstituie 
atmosfera vremi i  si avatarur i le  
spectacolului sau, "Clavirele plâng în 
oraş", pe versurile poetului, prezentat la 
primul Festival literar-artistic "George 
Bacovia", octombrie 197 1 ,  apoi în mai 
multe oraşe din tara. 

Cu o luna înaintea intrarii României 
în UE, revista Vitraliu dedica numarul 26, 
2006 acestui eveniment, lansând şi o 
interesanta dezbatere la care au participat 
personalitati ale vietii spirituale româneşti. 
Aşadar, la întrebarea "Cum apreciati 
fenomenul cultural românesc în contextul 
european al culturilor şi cum vedeţi 
evoluţia acestuia dupa aderarea României 
la UE?" au raspuns: Razvan Theodorescu, 
Elvira Sorohan, Alexandru Calinescu, 
Constantin Ciopraga, Eugen Uricaru, Dan 
C. Mihailescu, Constantin Trandafir, Al. 
Husar, Irina Petraş, Ion Pop, Grigore Smeu. 
În acelaşi context se pliaza şi opiniile 
Magdei Ursache privind viata literara şi, 
implicit, culturala de la noi, ale lui Ioan 
Holban şi Grigore Codrescu. Oferim, în 
continuare, câteva opinii care ilustreaza 
cum era perceput fenomenul în acel mo
ment şi care era starea de spirit a 
intelectualilor amintiti fata de un fenomen 
care nu poate fi doar politic şi economic, 
ci, mai ales, cultural. Iata-le: Constantin 
Clopraga: "Vom participa negreşit, cu 
disponibi l i taţi le noastre, la cultura 
europeana. Principiul vaselor comunicante 
(cu referire la cultura), ramâne, mai presus 
de toate, un argument cu valoare 
normativa; ne mişeam în identitarul 
matricea!; privim cu atâta atentie mentalul 
celorlalţi. Un câmp stilistic definitoriu, 
câmp constituit de-a lungul multor secole 
- cum este al nostru - nu se lasa alterat de 
conjunctural". Alexandru Calinescu: 

"Intram în Europa cu Pleşu şi Becali, cu 
Liiceanu şi Vaii Vijelie, cu Cartarescu şi 
Oana Zavoranu, cu Patapievici şi Irinel 
Columbeanu. Trebuie mai întâi sa 
ierarhizam, la noi acasa valorile şi apoi sa 
fim, fara ostentatie, fara grandilocventa şi 

fara crispare, adevarati europeni". Elvlra 
Soroh a n :  "Starea actuala a culturii 
româneşti e un uimitor de expresiv reflex 
a starii generale a natiunii şi a tari i .  
Discordie, lipsa de discurs unitar, care sa 
se poata constitui, cât de cât, într-un canon, 
lipsa de stil, goana bezmetica dupa ce se 
vinde, pofta vicioasa (semn de incultura) 
de a declara, fara discemamânt ca este 
<<expirat>> (tennen de magazin alimentar) 
tot ce s-a clasicizat". Dan C. Mlhailescu: 

"În autoevaluare, pe noi ne-au vicia! 
deopotriva deceniul şase şi propaganda 
bolşcvica şi deceniu l  megalomaniei 
ceauşiste, astfel încât actionam astazi 
aproape maniheist: ori prin sechelele 
protocron ismului ,  ori prin elanurile 
autodisolutivc ale corectitudinii politice 
globalizante care diabolizeaza orice vine 
în atingere cu concepte precum: national, 
tradit ie ,  patrioti sm, conservarea 
patrimoniului, speci fie etnic etc. Aşa se 
face ca în România este greu de rcinvestit 
semnificativ tema aportului cultural 
national la contextul european al culturilor. 
Dar operatia trebuie neaparat facuta, şi nu 
emotional, ci  la rece, documentat, cu 
seriozitate, profesionist, comparatist". Ion 
Pop: "Schimbând ce e de schimbat, pe 
spatii mai mari ,  fenomenul cultural 
românesc va fi îndemnat, cu efecte - speram 
- mai evidente, sa se exprime cât mai «spe
cific>>: este l impede, însa, ca acesta va 
trebui sa atinga - cum se spune cu un clişeu 
- şi universalul, sa poata interesa şi sa aiba 
ecou într-o lume largita, cu probleme, 
intrebari şi raspunsuri majore, care 
preocupa o cât mai mare parte a umanitatii 
de azi". 

Numarul 27, apr i l ie  2007 este 
dedicat lui Vasile Alecsandri, nascut la 
Bacau, în anul 1 8 2 1 .  Articole, studii, 
comentarii, opinii despre Vasile Alecsandri 
semneaza: Irina Petraş, Ioan Hol ban, Indira 
Spataru, Lucian Vasi l iu ,  Cornel 
Ungureanu, Magda Ursache, Ştefan Oprea, 
Grigore Ilisei, Eugen Uricaru, George 
Balaita, Gruie Piticar, Mircea Dinutz, 
Florin Faifer, Elvira Sorohan, Constantin 
Trandafir, Ioan Danila, Doru Kalmuski, 
Constantin Ciopraga, Cristian Livescu, 
Natalia Stancu, Mircea Coloşenco, Liviu 
Papuc, Marilena Donea. Numarul mai 
contine "Cântccul gintei latine" în limbile 
româna şi latina (p. 2, 52), precum şi poezii 
dedicate lui Vasile Alecsandri, de: Ioan Es. 
Pop, Adrian Popescu, Dan Petruşca, Radu 
Câmeci. Pagina de titlu este ilustrata cu 
fotografia statuii lui Vasile Alecsandri 
(sculptor Mircea Spataru), lucrare de arta 
monumentala în bronz, amplasata în fata 
Casei de Cultura din Bacau, unanim 
apreciata de criticii de arta care au vizitat 
oraşul. 

Numarul 28, august 2007, se dedica 
lui Iulian Antonescu la 75 de ani de la 
naştere. Arheolog, istoric, muzeograf, de 
numele sau se leaga infiintarea retelei de 
muzee din regiunea Bacau, dar şi a multor 
altor muzee din tara (printre care Muzeul 
Uniri i  d in  Alba Iul i a) ,  precum ş i  
deschiderea a numeroase şantiere 
arhiologice. Dupa moartea sa ( la 24 
ianuarie 1991 ), au aparut multe volume, 
articole şi studii în reviste de specialitate, 
s-au initiat simpozioane şi alte manifestari 
dedicate lui Iulian Antonescu. La Bacau i 
s-a conferit titlul de Cetatean de Onoare 

post-mortem. Articolele din Vitraliu dedi
cate lui Iulian Antonescu sunt semnate de 
Alexandru Zub, Ioan Mitrea, Grigore Ilisei, 
Panait 1 .  Panait, Eugen Uricaru, Florin 
Constantiniu, Eugenia Antonescu, Gellu 
Maksutovici, Elena Artimon, Constantin 
Cal in,  Dumitru Vacariu, Gheorghe 
Bunghez, Hennan Sterling, Nicolae Dragoş, 
Valentin Ciuca, Radu Cârneci, Victor 
Mitocaru, Viorel Capitanu. Li se adauga 
grupaje de poezii din lirica medievala, 
traduse de Iulian Antonescu. 

Numarul 29, noiembrie 2007. Tema: 
Viata şi opera savantului Vasile Pârvan . În 
acest numar semneaza documentate 
articole Eugen Uricaru, Alexandru Zub, 
Constantin Ciopraga, Ioan Agrigoroaiei, 
Oltea Raşcanu-Gramaticu, Grigore Ilisei, 
Stefan Munteanu, Nelu Zugravu, Victor 
Mitocaru, Alexandru Suceveanu, 
Constantin Coroiu, Alexandru Artimon, 
Valeriu Traian, Ovidiu Pecican, Traian 
Nicola, Ioan Mitrea, Ioan Holban. Pagina 
de titlu este ilustrata cu fotografia statuii 
Vas i le  Pârvan, opera a sculptorului 
Alexandru Gheorghita, lucrare monumen
tala în bronz, amplasata în fata Muzeului 
de istorie "Iulian Antonescu" din Bacau 
în anul 1988. 

Numerele 30-3 1, 2008, marcheaza 
împlinirea a 600 de ani de la prima atestare 
documentara a oraşului Bacau. Ambele 
numere contin studii de istorie, proze 
memoriale, gânduri despre Bacau, despre 
oamenii şi institutiile sale. Semneaza: Ioan 
Mitrea, Grigore Ilisei, Alexandru Artimon, 
Dumitru Zaharia, Eugen Uricaru, Sergiu 
Adam, George Balaita, Ioan Danila, Gruia 
Novac, Ioan Holban, Livia L i l i ana 
Sibişteanu, Stefan Oprea, Constantin Calin 
(numarul 30); Eugen Uricaru, Cristian 
Thcodorcscu, Claudia Voiculescu, Ozana 
Kalmuski-Zarca, Mircea Coloşenco, Doru 
Ciucescu, Marilena Donea, Dumitru 
Zaharia, Eugen Vennan, Cornel Galben, 
Ovidiu Genaru (numarul 3 1  ). Paginile de 
titlu sunt ilustrate cu fotografi ile statuilor 
lui Alexandru cel Bun (sculptor Mircea 
Spataru) şi Stefan cel Mare (sculptor Mihai 
Marcu), mari voievozi nemijlocit legaţi de 
istoria Bacaului. 

Încheiem aceasta incercare de a schita 
o micromonografie a revistei Vitraliu, 

citându-1 pe esteticianul Marin Aiftinca: 
"0 imagine elocventa a spiritelor 
consonante, prin gândire şi creatie, cu 
Centrul «George Apostu>> o constituie şi 
eleganta, sobra şi, înJeosebi, consistenta 
revista Vitraliu, editata aici. O valoroasa 
echipa redactionala, condusa de Geo Popa, 
şi din care fac parte Sergiu Adam (redactor 
coordonator), Victor Eugen Mihai-VEM 
(secretar general de redactie), Gheorghe 
Iorga, Constantin Donea, Mariana Popa, 
Maria lgnat - redactori (alaturi de care se 
afla, în prezent Ioan Mitrea şi Nelu 
Broşteanu - n.n.), ofera periodic cititorilor 
o publicaţie ca o sarbatoare a spiritului" 
(Vitraliu, nr. 27, 2007). 

Proiectie culturala a locului, însa 
deschisa afirmarii valorilor din întreg 
arealul national, consideram ca Vitraliu 

merita sa ocupe, între revistele de gen, un 
loc mult mai vizibil. 

Marllena DONEA 
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Cu "  Vitraliu", la aniversare 

Aflata in al XVI-lea an de la apari�e, revista Vitraliu şi-a 
conturat un profil impunator şi o structura tematica generoasa 
in care îşi pot gasi delectarea spirituala varii categorii de 
cititori: eruditul şi iubitorul de literatura, spiritul ludic şi 
profilul academic, expertul intr-un domeniu al artelor şi 
contemplativul, spiritul reflexiv şi cititorul de poezie. Am 
reluat lectura la ultimul numar aparut, gândindu-ma ca acest 
"periodic al Centrului Cultural International "George 
Apostu", cu cele 52 de pagini ale sale, echivaleaza, de fapt, 
cu o carte de dimensiuni obişnuite - spre doua sute de pagini, 
densa şi plina de surprize ... 

Disponibilitaţile sale - evidente mereu, inclusiv in acest 
numar din septembrie 2008 - se intemeiaza pe deschiderile 
ce şi le-a asumat: bifi-ons precum Ianus, Vitraliu priveşte, 
simultan, inspre trecut, dar şi spre viitor; spiritul sau, sincretic 
dintotdeauna, ofera adapost muzelor fllra discriminari, încât 
Poezia şi Artele vizuale, Muzica şi Teatrul, Coregrafia şi 
Istoria îşi trimit reflexele lor cu distincţie şi rafinament; 
Vitraliu ţine treaza, pentru bacauani, flacara ce lumineaza 
dintotdeauna viaţa comunitatii, spiritele inalte ale acesteia 
(Ştefan Muşatin, Alecsandri, Enescu, Pârvan, Bacovia,Apostu 
- patronul spiritual al Centrului şi ceilalţi) care alcatuiesc o 
splendida mitologie a locului; luciditatea ce o da cultura 
genereaza, ca totdeauna acel Saeculum ce spulbera fruntariile 
care ar sta viii manifestarea libera a Spiritului uman. 

Aşadar profilul bifrons, sincretismul, mitologia locului 
şi spiritul veacului se materializeaza in paginile Vitraliului. 

* * *  

În asemenea condiţii, orice cititor al revistei simte 
impulsul de a revedea primul numar, cel din februarie 1992, 
care era inclus in corpul revistei Ateneu de atunci şi cuprindea 
patru pagini. 

Pe prima dintre acestea, troneaza imaginea fotografica 
a unui George Apostu scruta tor, gata de lucru, puţin intrigat 
parca de fotograful ce ii rapeşte din timp; apoi doua texte 
succinte, programatice, în care vi breaza emotia şi 
solemnitatea gestului intemeietor; Geo Popa - omul -
instituţie, recunoscând ca e "un gest temerar a scoate o noua 
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impresiile unui cititor implicat demult 
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publicaţie", necesara insa pentru a fi "memoria vie" în 

"cultivarea valorilor autentice"; alaturi Constantin Donea, 
consilier-şef al Inspectoratului pentru Cultura, ce intrezareşte 
"vocaţia europeana a culturii şi artei româneşti"; vibreaza 
apoi secvenţe - confesiuni ale lui George Apostu despre 
sculptura monumentala, E.M. Cioran, Eugen Ionescu şi 
Jean-Pierre Maurel despre Chriştii rilstigniţi ai lui Apostu, 
simţul sacru al acestuia şi "inspiraţia din neolitic". 

Atrag atenţia, in continuare, un interviu cu Geo Popa, 
directorul Centrului, privind noul proiect, un mesaj din 
partea Asociaţiei ,,Les amis de George Apostu ", infiinţata la 
Paris in 1 987, o cronica dramatica scrisa de Carmen 
Mihalache la spectacolul O rugilciune de prisos, de George 
Astaloş, un comentariu al lui Carol !sac pentru "prima 
întâlnire neprotocolara a criticilor de teatru

" 
( 1991 )  percutant 

şi inteligent, un Breviar pe 1 99 1  şi un Calendar pentru 1992, 
un interviu bogat in sugestii şi amintiri ale sculptorului 
Alexandru Gheorghiţa (nascut la Fântânele - Bacau) redactate 
de Sergiu Adam, din care cititorul afla ca unele lucrari de la 
Tabara de sculptura in piatra din Cartierul Balta Alba, 
Bucureşti, au ajuns, in anul 1970, la "Spitalul de Nebuni" 

din Bucureşti (Spitalul nr. 9). 
De la Carrnen Mihalache înţelegem ce era "primul 

model analogic vivant teatru-sculptura" iniţiat de poetul 
Guy Pariseau şi balerina Margareta Ziwa la Edmonton
Canada in 1 989. 

În sfărşit, în cadrul unor Însemnilri nemţene apar 
semnificaţii ale unor subiecte ce fusesera tabu ori falsificate 
pâna in ajun: simbolistica lui Moş Craciun, Tratatul 
minoritatilor din 1920, apele "tulburi ale Prutului", toate 
scrise cu sinceritate, dar inca retractil şi stângaci dupa lungile 
interdicţii. Ceva nou şi puternic se simţea insa in aer . . .  

Facem un salt in timp de şaisprezece ani pâna la numarul 
31 al periodicului Vitraliu pentru a întâlni avatarurilcle de 
azi ale generoaselor proiecte. 

Acest ultim numar este, in mare parte, cartea de vizita a 
Bacaului, numar tematic, la şase veacuri de atestare a urbei 
noastre prin sigiliul lui Alexandru cel Bun. 

Spicuim pentru cele patru repere pe care le distingeam 
mai sus. în context, Mircea Radu Iacoban ne atrage atenţia şi 
spre aniversarea Iaşiului, tot de 600 de ani, cu bucuriile şi 
dezamagirile conationalilor de acolo. Rezon, dar ne convine 
sa fim comparaţi cu vechea capitala a Moldovei (istorice, 
domnule Voronin1). Profesorul nostru şi al atâtora, acad. 
Constantin Ciopraga, ofera o succesiune de micro-eseuri in 
care, cu erudiţia si rafinamentu-i recunoscute, încânta cititorul 
pe meandrele receptarii estetice şi ale creaţiei Despre gust: 

REPERE 

Milştile actorului; Despre conversaţie; Uitare pozitivi!; 
Medelenism; Timp muzical; Eterna intoarcere; Suflul 
literaturii etc. Iata doar câteva delectante enunţuri ce suna 
aforistic şi vibrant: "Fericiţi modernii din zilele noastre, 
deschişi spre o universala comprehensiune!"; "Fiecare dintre 
noi poarta cel putin o masca"; "Timpul muzical, 
transsubiectiv, suprima frontierele, încât clipa se confunda 
cu eternul"; "Literatura e, in cele din urma, o suma imensa de 
experienţe umane" ş.a. 

Artele vizuale - pictura, sculptura, caricatura - sunt 
prezente prin Ilie Boca, Gheorghe Zamescu, Constantin 
Ciosu şi prin reproduceri şi analize ale unor condeie 
prestigioase ca Valentin Ciuca, Constantin Prut şi alţii. O 
frumoasa surpriza este traducerea unor fragmente din cartea 
lui Ionel Jianu, celebrul critic de arta ( 1 905- 1995), Les 
Artistes Roumains en Occident, traducere aparţinând lui 
Mircea Coloşenco, ce cuprinde o exceptionala prezentare a 
personalitatii lui George Apostu şi o stralucita exegeza a 
operei sculptorului considerat un urrnaş inzestrat al lui 
Brâncuşi. Ionel Jianu contureaza astfel figura creatoare a 
sculptorului bacauan: "GeorgeApostu este un artist innascut. 
El are instinctul sculpturii .  Practica taierea directa in lemn, 
in piatra şi lucreaza toate sculpturile singur cum procedau 
altadata strarnoşii lui ţaranii. ( . . .  ) GeorgeApostu a incetat din 
viaţa, in floarea vârstei, la 52 de ani, la 13 octombrie 1986 la 
Paris". 

Liviu Danceanu face o cuprinzatoare incur.;iune asupra 
celor douazeci şi una de ediţii  ale Zilelor muzicii 
contemporane, relevând acumulari, orientări tematice şi 
stilistice, analizând un "festival in fascicule mnezice" 

intr-un limbaj care il situeaza printre cei mai buni muzicologi 
pe care-i avem. 

Teatrul este reprezentat prin evocarea facuta de Nicolae 
Cârlan eternului dramaturg nedreptatit Ion Luca, de la care 
mai avem şi textul inedit al dramei in trei acte Du mitra (Fata 
din flori). 

* * *  

Adevarul este ca acest ultim numar al periodicului 
Vitraliu contureaza o monografie sui-generis a Bacaului in 
resorturile şi dimensiunile lui profunde şi intime, repunând 
in circulaţie valorile istorice autentice, cele ale bacauanilor 
prin timp, rezultate din creativitatea in ştiinţe şi in arte, 
personalitati pe nedrept prea puţin cunoscute, manifestari 
culturale ce au marcat comunitatea de pe Bistriţa de-a lungul 
veacurilor: academicieni din arealul bacauan, "momente 
astrale" 

ale invatamântului universitar bacauan, primele 
publicaţii (ziare şi periodice) bacauane, manifestari ale unor 
personalitati de talie nationala pe aceste meleaguri etc. 

Istoria Bacaului prinde viaţa prin destine, tablouri de 
epoca şi situaţii consemnate de arhive - unele optimiste şi 
pline de speranţa, altele ingrijoraioare sau sceptice, in texte 
ce se intreaba Cine suntem, cine vom fi? (Eugen Uricaru), 
altele gasesc resurse luminoase prin Restituiri esenţiale 
(Ozana Kalmuski-Zarea), evoca Tragedia biiciluanilor 
inainte şi dupil 23 August 1944 (Dumitru Zaharia). 
Deschiderile spre lumea larga, spre alte culturi, dar şi spre 
viitor sunt reprezentate de inspirate analize ale unor valori 
ale poeticii persane (sec. XI-XII-XIII) prin Gheorghe Iorga, 
ori de interpretari ale poemului coregrafie Extended Spaces 
in care poetica dansului contemporan exprima anume stari 
de spirit, ori exploreaza un bogat registru al afectului şi al 
imaginarului (Nicoleta Popa Blanariu). 

Credem ca funcţia de "memorie vie" pe care Vitraliu 
şi-o asuma in 1992 pentru Centrul "George Apostu" (aflat 
acum la vârsta "majoratului"), improspatând calea spre 
izvoare şi inceputuri, refacând unitatea primordiala a 
componentelor spirituale ale creativitatii umane şi jalonând 
fenomenele de creştere şi de cristalizare ale comunitatii 
bacauane, se vad bine punând alaturi cele doua ipostaze ale 
revistei Vitraliu - din 1992 şi din 2008; o garanteaza insaşi 
echipa redactionala, colaboratorii, precum şi sustinatorii. 

La mulţi ani, Vitraliu! 

Grlgore CODRESCU 
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Agape şi Capricii · nostalgii iconoclasta 

Centrul International de Cultura şi 
Arte George Apostu s-a remarcat chiar 
de la început prin vigoarea unei viziuni 
integratoare unde toate artele s-au aflat 
într-un febril şi statornic dialog, 
polarizând energii artistice exemplare 
într-un permanent colocviu al valorilor. 
Centrul de la Bacau îmi apare acum, în 
plina razmerita, guturala şi insurgenta, 
ca un factor coalizanl al normalitatii, atâta 
câta mai poate fi identificata într-o 
societate aflata într-o· turmentata 
tranziţie spre nicaieri. Inspirat şi lucid, 
Geo Popa, directorul Centrului, face din 
fiecare eveniment o dezbatere 
plurivocala despre starea naţiunii  
frumosului ca element coagulant pe 
fondul lipsei de oferte sociale demne de 
luat în seama. Concertele, spectacolele 
de poezie şi teatru, Simpozionul 
Naţional de Estetica realizat în colaborare 
cu Secţia de filosofie a Academiei 
Române, expoziţ i i le  de carte şi 
ceremonia acordarii Premiilor Centrului, 
vemisajele, remarcabila revista. Vitraliu, 
toate au menirea de a aduna intelectualii 
autentici, detaşaţi de discutabile opţiuni 
pol itice, şi devin argumentele cu 
rezonanta nationala în favoarea apararii 
valorilor autentice şi respingerea 
surogatelor artistice livrate, prin media, 
drept expresia autenlicei modemitati. 

Discutii le pertinente pc tema 
autonomiei esteticului, animate de 
spiritul diversitatii, scutite de orgoliul 
exhaustivului, au adus sensibile 
contributii  în sensul l i mpezirii 
conceptului şi nuantarii unor aprecieri 
prea tranşante. Argumentele de natura 
filosofica, logica, estetica, ilustrate cu 
pasaje muzicale, lansarile de carte cu 
profil fi losofic sau de arta ale 
participantilor sau lecturile de poezie au 
beneficiat şi de suportul incitant al unei 
monumentale expozi t i i  datorata 
pictorului Mihai Chiuaru. 

Devenita temporar o veritabila 
incinta sacra, initiatica, Galeria Centrului 
Apostu i -a  permis pictorului Mihai 
30 

Chiuaru etalarea disponibilitatilor sale 
de pictor modem, apt sa gloseze, deloc 
paradoxal, pe leme desprinse din 
imaginarul precreştin şi,  apoi, ale fastului 
moment bizantin cu trimitere directa la 
ecourile acestuia în spatiul iconografiei 
noastre medievale. Trebuie remarcat 
faptul ca pictorul are doua niveluri de 
exprimare distincte şi complementare. În 
ipostaza de meşter chemat sa picleze 
boltile şi murii interiori ai unor biserici 
ortodoxe rezoneaza cu vechile canaane 
impuse de autoritatea erm inii lor 
bizantine şi alhonite, talmacindu-lc în 
l i tera şi, mai ales, în spiritul lor. 
Determinat sa se tina aproape de 
asemenea modele normative, face totuşi 
din fiecare icoana o teologie a frumusetii 
şi  o pledoarie, prin talent, pentru 
sacralizare şi spiritualitate. Spatiul de 
manevra stilistica şi inventivitate fiind 
inevitabil limitat, este de presupus ca 
orizontul creatiei de şevalet îi apare ca o 
veritabila compensaţie. 

Dispon ibil itaţilc creative se 
situeaza cel mai adesea prin adiacenta, 
cel puţin aparent, într-un fel de 
antinomie, sporita de nevoia unei 
veritabile eliberari de constrângeri 
formale. Coborât de pe schele, pictorul 
îşi ia revanşa glosând, total dezinhibat 
de canaane, pe teme dintre cele mai di
verse. În intimitatea atelierului pictorul 
se viseaza fie în proximitatea lui Platon 
ale carui banchete intelectuale permiteau 
exprimarea libera a celor mai substanţiale 
concepte privind societatea şi politica, 
condiţia morala şi estetica a umanului 
din perspectiva triadei Binele, Frumosul 
şi Adevarul. dar şi a Ideii. De aici şi 
disponibilitatea artistului de a face 
trecerea din orizontul prccreştin la 
viziuni originale privind tema agapelor 
creştine. Ideea de Agapd tine de obiceiul 
acelor întâlniri ale crcştinilor unde 
ospaţul avea şi o importanta componenta 
ritualica. Spiritualitatea acestor agape a 
devenit un element estential în 
desfaşurarea lor, unde rugaciunea în 
comun şi binccuvântarea aveau sensul 

unei ofrande aduse divinitaţii din 
perspectiva creştina. Mihai Chiuaru 
trateaza subiectul cu o asemenea 
dezinvoltura, încât el pare doar un prilej 
pentru exprimarea unei forme de libertate 
interioara şi, adesea, lasa impresia unei 
veritabile atitudini iconoclaste. 
Sacralitatea modemilor s-a mai nuanţat 
şi chiar diminuat sensibil de când s-a 
decretat ca Dumnezeu a murit! De aici, 
desigur, adecvarea la soluţiile plastice 
ale unui limbaj unde l ibertatea face 
jocurile fanteziei imaginative. 

Personajele adunate în jurul unei 
ipotetice mese lasa impresia unui posibil 
haos ale carui vagi repere se pierd în 
aleatoriul compoziţiei şi în 
spontaneitatea cu care asociaza formele 
într-un derizoriu carnaval. Tema 
agapelor ramâne, deci, doar un reper 
livresc, suficient însa pentru o veritabila 
dezbatere în plan estetic. Legile clasice 
ale compoziţiei cedeaza în favoarea unei 
arhitecturi surprinzatoare, dinamice, cu 
rare repere de coeziune şi coerenta în plan 
formal. Discursul şi libertatea lui contin 
elemente de surpriza optjca provocate de 
inventivitatea artistului şi de sugestiile 
difuze în ansamblul tabloului. Siluetele 
unor prezente feminine, devastatoare 
prin despletirea formelor şi expresie 
aproape valpurgica, anima suprafata în 
aşa fel, încât ritmul interior este agitat 
pâna la explozie. În astfel de cazuri, 
pictorul de biserici este cu totul alta 
persoana 

Dintr-o perspectiva strict personala, 
consider ca zecile de ipostaze ale 

Capriciilor, remarcabile analize etico
estetice, vadesc arta impecabila a 
desenatorului şi calitatile unui spirit 
neliniştit. Ele lasa impresia ca artistul a 
intentionat veritabile pamflete grafice, 
incitante şi sugestive pentru con fi
gurarea profilului omului modem, silit 
sa asiste la intratabilul proces cotidian 
de alienare. Cu valoare simbolica de per
manenta Apocalipsa, Capriciile lui 
Chiuaru au simptomatologia delirului şi 
sensul unui disperat strigat în pustiu, de 
invocare a orizontului expresionist situat 
între James Ensor şi Edward Munch. 
Desigur, şi al lui Bacovia, cu deosebirea 
ca strigatul poetului se produce în 
adâncul propriei fiinte. 

Obiectele, casetele cu imagini puse 
la dispoziţia publicului ca un fel de 
amintire-memento, de avertisment lucid, 
confera ansamblului expoziţional o 
gravitate de ton şi de atitudine morala. 
Agapele lui  Chiuaru se sfârşesc 
întotdeaua printr-o incomoda tacere 
zgomotoasa, rezultata din faptul ca toţi 
vorbesc şi nu mai asculta nimeni ... 

Valentin CIUCĂ 
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Alexandru ARTIMON 

Arheologia medievala în ţara noastra, 
practicata pe principii şi metode moderne, 
are o o vârsta care abia a trecut cu puţin de 
jumatate de secol. Daca V. Pârvan, în urma 
cu ceva mai bine de un secol, contura primul 
program de cercetare moderna în arheologia 
româneasca, punând astfel bazele trainice 
ale şcolii moderne de arheologie la noi, abia 
pe Ia jumatatea secolului trecut 1. Nestor, 
distins discipol al magistrului V. Pârvan, pe 
linia unei continui tati şi permanente înnoiri 
în cercetarea arheologica, a pus bazele 
arheologiei medievale, la  noi,  prin 
şantierul-şcoala de la Suceava. Aici, în 
primul rând, sub îndrumarea marelui 
arheolog 1. Nestor s-a format prima generatie 
de arheologi medievişti, în adevaratul sens 
al noţiunii de "arheologie medievala bazata 
pe metode moderne". 

În a doua jumatate a secolului al XX-lea, 
arheologia medievala, în tara noastra, s-a 
dezvoltat mult, numarul specialiştilor de 
mare competenta a crescut, amploarea 
cercetarilor şi studiilor de specialitate a 
sporit de la un deceniu la altul. S-a format, 
treptat, o a doua generaţie de arheologi 
medievişti din care face parte şi Alexandru 
Artimon, cel care a slujit cu credinţa, cu o 
pasiune şi tenacitate deosebita muzeografia 
şi arheologia medievala din Moldova, 
vreme de aproape jumatate de secol. 

Am scris în câteva rânduri despre Al. 
Artimon, în fapt despre cercetarile sale de 
arheologie, vizând îndeosebi geneza şi 
evoluţia oraşelor medievale româneşti, în 
special din zona sud-vestica a Moldovei. 
Urma sa spun şi apoi sa scriu câteva cuvinte 
cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la 
naşterea sa, sarbatoare pe care o pregatea şi 
aştepta cu înfrigurare pentru ziua de 1 4  
septembrie 2008. Dar timpul n-a mai avut 
rabdare. S-a întâmplat ca, în dimineaţa zilei 
de 8 septembrie, ziua Naşterii Maicii  
Domnului, în vreme ce ma aflam în biserica 
din satul meu natal, Caciuleşti-Neamţ, sa 
primesc, telefonic, trista veste a încetarii din 
viata, câteva ore mai înainte, a colegului şi 
prietenului meu. Tragica întâmplare ma 
obliga ca, de acum înainte, când vorbesc 
despre Al. Artimon, sa folosesc doar timpul 
trecut al verbului "a fi". 

Încep prin a marturisi ca l-am cunoscut 
pe AI. Artimon cu peste jumatate de secol în 
urma; am dialogat cu el vreme de exact 50 
de ani, din septembrie 1 958, când am 
devenit colegi de facultate, pâna în 
septembrie 2008. Am fost colegi de an, de 
grupa, de camin, de "viata studenteasca" în 
general. Ne-am reîntâlnit, dupa câţiva ani 
de la absolvire la Bacau. Am lucrat câteva 
decenii în acelaşi muzeu, am colaborat, cu 
onestitate şi benefic pentru amândoi pe 
unele şantiere arheologice, am scris 
împreuna câteva articole şi o monografie, 
aşa încât pot spune ca ne-am cunoscut bine. 
Am avut un dialog permanent cu schimburi 
de idei în profesie valoroase. Am avut uneori 
idei contradictorii, dar productive, din care 
am câştiga! amândoi spre beneficiul  
activitatii noastre în slujba lui  Clio. 

A l .  Artimon venea din nordul 
Moldovei. A vazut lumina la 14 septembrie 

1938 în satul Coşula, comuna Copalau, din 
judeţul Botoşani .  Cu studii secundare 
serioase la vestitul liceu ,,A. T. Laurian" din 
Botoşani, dupa ce a fost un timp profesor 
suplinitor, între 1958-1963 a urmat cursurile 
Facultatii de Istorie-Filozofie din cadrul 
Universitatii ,,AJ.I.Cuza" din laşi. Dintre 
profesorii care ne-au marcat deopotriva 
evoluţia îi amintesc pe Mircea Petrescu 
Dimbovita, academicianul nonagenar de azi, 
şi pe regretaţii Nicolae Gostar, Constantin 
Cihodaru, Ilie Gramada, Vasile Neamtu şi 
Gheorghe Platon, care ne-au orientat şi 
stimulat pasiunea spre cercetare în general, 
iar primii doi spre arheologie în special. 
Sandu Artimon a fost un sudent sârguincios, 
dornic sa-şi îmbogaţeasca mereu orizontul 
cultural-ştiinţific, deseori nemultumit de cât 
ştie, modest, cooperant şi respectuos faţa 
de profesori şi colegi, cu un comportament 
în limitele normalului, fara excese. La 
sfârşitul facultatii era un tânar intelectual 
format, dar îndeosebi promitator. 

Dupa absolvirea facultatii, a funcţionat 
un timp, între 1 963 şi 1967, ca director la 
Muzeul de Istorie din Tg.-Neamţ, unitate 
marunta, cu doar trei angajaţi ,  fara 
posibilitati de susţinere a unor cercetari 
arheologice de amploare, aşa cum ar fi dorit. 
Trei ani, între 1967 şi 1 969, a lucrat ca şef 
de secţie la Muzeul de Istorie din Suceava, 
unitate muzeistica cu prestigioase tradiţii, 
unde avea mari posibilitati de implicare în 

cercetarea arheologica, fapt care s-a şi 
întâmplat. 

Din aceasta vreme dateaza unele dintre 
primele sale rezultate remarcabile, cum ar fi 
cele de la Volovaţ, unde a dezvelit un 
interesant Iacaş de cult, datând din secolul 
al XIV-lea, descoperire de mare importanţa 
pentru perioada de geneza a statalitaţii 
româneşti la  est de Carpati, care I-au 
propulsat pe Sandu Artimon în rândul 
arheologilor medievişti cunoscuţi din ţara 
noastra. 

Dar adevarata consacrare, ca 
muzeograf şi  cercetator al  genezei oraşelor 
medievale româneşti de la est de Carpaţi, 
avea sa aiba loc la Bacau. La îndemnul lui 
Iulian Antonescu, un deschizator de drumuri 
în muzeografia şi arheologia bacauana, a 
venit la muzeul bacauan, unde a avut un 
câmp larg şi posibilitati de cercetare, atenţia 
sa îndreptându-se, cu precadere, spre 
cercetarea genezei şi evoluţiei oraşelor 
medievale: Bacau, Adjud şi Trotuş. 

În cadrul muzeului bacauan (azi 
Complexul muzeal "lulian Antonescu"), a 
fost muzeograf principal, un timp şef de 
secţie, iar între anii 1992 şi 1999, director 
adjunct. A lucrat în cadrul muzeului şi dupa 
pensioanarea survenita în 200 1 ,  fara 
beneficii materiale, pâna în ultima zi a vietii 
sale. În paralel a fost angajat expert 
arheolog la Directia Judeteana Bacau pentru 
Cultura Culte şi Patrimoniu Cultural 
National. A folosit toate posturile ocupate 
şi pozitiile dobândite pe merit în scopul 
continuarii şi dezvoltarii cercetarilor 
arheologice precum ş i  valorificarii 
ştiinţifice a rezultatelor acestor cercetari. 

Om care ştia ce vrea în viaţa, şi-a 
imbogatit permanent i n formatia de 
specialitate, era la curent cu rezultatele şi 
evoluţia cercetarilor în arheologia medi
evala, a frecventat câteva cursuri de 
perfec tionare, îndeosebi în domeniul 
muzeografiei, a participat timp de peste 
patru decenii la sesiunile ştiinţifice anuale 
de rapoarte arheologice, la numeroase 
sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi colocvii, 
la nivel naţional şi zonal. 

MEMORIAM 

A efectuat cercetari în peste 20 de situri 
arheologice, a valorificat ştiinţific câteva 
tezaure monetare, a avut şi preocupari pentru 
recuperarea unor informaţii din izvoarele 
scrise medievale etc. Opera sa ştiinţifica s-a 
concretizat în 8 carti de autor şi coautor, în 
peste 75 de articole, studii şi rapoarte 
arheologice, tipari te în prestigioase reviste 
de speciali tate sau reviste de cultura 
importante precum revista de cultura 
"Ateneu", "Sinteze" şi "Vitraliu" - periodic 
al Centrului Internaţional de Cultura şi Arte 
" George Apostu". 

Fiecare dintre cart i le, studii le ş i  
articolele scrise de A l .  Artimon are 
importanţa sa. Dar lucrarile care I-au 
consacrat şi I-au facut un nume de 
notorietate în arheologia medievala ramân 
cele trei monografii realizate dupa o lunga 
perioada de acumulare, de cercetare cu 
şpaclul în mâna, şi de maturizare ştinţifica 
a autorului, pe care le menţionam îp ordinea 
apariţiei: BacAu - reşedinţA voievodal! 
( 1 996, realizata în colaborare), Civilizaţia 
medievalA urbana din secolele XIV-XVII 
(Bacau - Tg.-Trotuş - Adjud), (tiparita în 
1 998) şi Oraşul medieval Trotuş in 
secolele XIV-XVII. Geneza şi evoluţie 
(aparuta în 2003). 

Lucrarea tiparita în 1 998, cu un titlu 
aproape neschimbat, Civilizaţia medievala 
urbana dln SV Moldovei în secolele XIV
XVII, a fost sustinuta ca teza de doctorat, în 
ziua de 1 mai 1 999, la Universitatea ,,Al. 1. 
Cuza" din Iaşi, având drept conducator 
ştiinţific pe distinsul medievist prof. univ. 
dr. Victor Spinei, membru corespondent al 
Academiei Române. 

Contribuţi i le  ştiinţifice ale dr. Al.  
Artimon au sporit substanţial cunoaşterea 
genezei şi evoluţiei oraşelor medievale din 
sud-vestul Moldovei. Nimeni dintre cei care 
se ocupa azi şi în viitor de o asemenea prob
lematica nu poate ignora preocuparile şi 
rezultatele muncii arheologului dr. Al. 
Artimon. Dovada a importantei cercetarilor 
sale este faptul ca articolele, studiile şi 
monografii le sale sunt mereu citite şi citate 
în lucrari de specialitate. 

Contemporanii I-au apreciat şi stimat 
pe dr. Al. Artimon, trecut în lumea celor 
drepti la 8 septembrie 2008. L-au distins cu 
titluri, diplome şi ordine naţionale, între 
care menţionam doar titlul de cetatean de 
onoare al comunei Tg.-Trotuş (2003), Di
ploma de merit a Ministerului Culturii şi 
Cultelor (2003) şi Ordinul "Meritul Cul
tural" în grad de Cavaler (2004). Dar cea 
mai mare recunoştinţa din partea noastra, a 
celor de azi şi a celor de mâine, este sa-i 
pastram o vie amintire, sa-i preţuim munca, 
tenacitatea-i exemplara manifestate pâna în 
ultima zi a vieţii, şi sa-i continuam opera. 

Ioan MITREA 
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Esentialmente, Grigorie Vieru este poetul începuturilor 
de lume, când fiinta este aurolara, netisurata şi ncculpabilizata. 
Ea apare dintr-un mâl primar, tiind inconjurata de o aura roua 
şi lacrima. Produce, de aceea, o scnza�c de jilavcala sufleteasca, 
de natura rimbaudiana. 

Neoromantic prin structura, el îşi înmoaie versul în astfel 
de ape primordiale, în substanta plasmatica a originilor - de 
unde prezenta constanta a unui fior, a unui tremur. Este, 
bineînţeles, un tremur esen�al. Omul lui Vieru este omul adamic 
de la începutul lumii care cade în istorie sau omul cristic 

"rastignit" de o istorie vitrega. Neoromantismul sau, polarizat 
de bucurii elementare şi de suferintâ, este potentat de o tenta 
expresionista, de un patetism mesianic, caci faptura sa traieşte 
la pragul fi"agezimii, vulnerabilitatii primare, dar şi la punctul 
de sus al chemarii, al gestului justitiar şi reparator. 

Resimtind acut teroarea istoriei, poetul basarabean tine 
sa evite înstrainarea prin întoarcerea frecventa la izvoare, la 
matricea românismului, sa refaca Întregul dezmembrat. 

Lirismul pur, de esenta baladesca, muzicala se 
converteşte adesea, prin unnare, în clamoare mesianica, în 
îndemn etic şi chiar în imprecatie satirica. 

Sursa poeziei ramâne mereu trilirea cu toata 
complexitatea ei spectrala - naivitate copilareasca, bucurie, 
nelinişte, durere, suferinţa - iar acest trilirism organic se 
transfera lesne, în temeiul experienţei dobândi te, în moralism 
şi mesianism. Copilul firii este impus sa se erijeze în postura 
de om activ al cetatii, de pedagog social şi etic. S-ar putea 
spune ca poezia viereana este în esenţa o carte de citire a 
vieţii, fondul ei didactic tiind când direct, aluziv, turnat în 
transparente parabolice, când delicat, retoric, povaţuitor. El se 
bizuie însa, fara exceptii, pe bunul simţ organic. 

Este sesizabila o tendinta structuranta gnomica, de fapt 
o textualizare mai complexa în care conflueaza elementele 
de filosofie populara şi cele - bineinteles - de învaţatura 
creştina cu "poezierea

" 
antonpannesca fara desfaşurarea 

mozaicala, barochista a autorului Poveştii vorbei şi cu 
sentinţa moderna, argheziana, flira culoarea violenta a 
autorului Cuvintelor potrivite. Paremiologicul, pareneticul 
(uşor religios) se întâlnesc cu aforisticul de tip modem, 
imprimat în fulguraţia morala, filosofica sau pur poetica, 
metaforica. Învataturile, "pildele", scurtele apologuri (de tip 
oriental sau "balcanic") sunt rostite hieratic sub semnul dicta
torial al bunului-simţ moral sau, ca sa zicem aşa, bunului-simţ 
estetic, frumosului natural. Ele pot lua forma de poveste a 
vorbei, adica versifica ta: 

"
Tu jiule si/ nu te superi./ Cii-fi dau 

mereu povefe,/ Nu-i rea povara niciodatil,/ Nici chiar la 
biltrânefe./1 Prin rouil Patriei cea dulce - Întâiul fii cifrare,/ 
Ci! cel sculat mai dimineafil,/ Acela e mai mare.I!Trilieşte-fi 
clipa În picioare/Cum bradul şi-o trilieşte./ Ca râul cel de 
munte-aleargil şi zboaril vultureşte./De aur să nu-mbraci 
vreodată/ Cununi strălucitoare,! De n-ai purtat întâi pe 

frunte/ Cununa de sudoare./ Cel care pe pământ adoarme/ 
Cu braţele robace,/ Nu are teama c-o sa cazill Atunci când 
se intoarce. " (Cinstirea proverbe/ar). Ultimul catren e chiar 
versificarea unui cunoscut proverb popular: "Cel care 
doarme pe pământ n-are teamă să cadă atunci când se 
intoarce ". Exista însa şi o alta fonna de textualizare a 
.. proverbe/ar" prin scurte ,.poeme din biltrâni ": .,Soarele 
nu poate răsări fi!rii pământ ", ,.Muzica este răzbunarea 
frumuseţii pe urâţenie ", . ,Sunt iarbă, mai simplu nu pol fi ", 
.. Sufletul rănit moare mărginit", .. Mirarea e un dar. ca şi 
ochii frumoşi", ,.Răbdarea este mândri a ascunsă", .. Nu mi-aţi 
sport cerul din fereastră odată cu geamul", .. Tot lemnul cu 
glasul şi focul său ", .. Nu am mai scumpă amintire de la 
mine decât propia-mi umbri!", .. Nu există singurătate in 
care n-ar mai fi cineva ". Astfel de fonnule aforistice sunt 
adevarate poeme într-un singur vers, sunt concetti cu textul 
ascuns într-o singura spusa-cheie, sunt textualizari dintr-o 
singura încondeiere, un dicteu automat sentenţios incaput 
într-o zi cere spontana. Totul se desflişoara în cadrul restrâns 
al unui ludic elegant, nespectaculos, de bun simţ. 

Pentru poezia lui Vi�ru este definitoriu cultul natura/ului, 
surprins ca ax al universului sau de Nichita Stanescu: "Grigorie 
Vieru este un mare şi adevarat poet. El transfigureaza natura 
gândirii în natura naturii. Ne împrimavarcaza cu o toamna de 
aur. Cartea lui de inima pulseaza şi îmi influenteaza versul 
plin de dor, de curata şi pura limpezime" (Nichita Stanescu, 
postfata la voi Rădăcina de foc, Bucureşti, 1988). Asupra 
caracterului firesc, sustras fonnulei alambicate şi sofisticate, 
atragca atenţia cititorului şi Marin Sorescu: .. In peisajul cam 
sofisticat al liricii contemporane, uneori prea compusă şi 
prea cerebrală, versul său ţâşneşte în luminii, proaspăt, cu 
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forfil de gheizer" (Marin Sorcscu, Grigorie Vieru şi lirica 
esenrelor, prefata la voi. Izvorul şi clipa, Bucureşti, 1981, p. 9). 

Precizând esenta tipologica a liricii sale, specificitatea 
sa ontologica, am putea spune - în ciuda atinnatiei de altfel 
exacte a lui Al. Cistelecan despre " diagrama onesti/ a 
tradiţionalismului atât iu privinţa scriiturii, cdt şi a 
pachetului Iernatic " şi de rama sentimentaloida şi 
samanatorista în care sunt puse acordurile şi figurile - cheie 
(vezi Dicţionarul esenţial al scriitorilor români, Bucureşti, 
2000, p. 884) - ca avem de a face cu un tradiţionalism modem 
care atinge luminile şi umbrele fiinţei în unitatea lor 
hcideggcriana inextricabila. Caci trairile nu sunt monocorde, 
ci tintesc complexitatea, preaplinul, magnetismul brownian 
al mişcarilor contradictorii, tic şi sub chipul elementaritaţii 
complexe a dorului. Turbulcnta dramatica nu lipseşte, aşa 
cum remarca de altfel şi criticul mai sus citat, numai ca ele se 
suavizeaza şi se hieralizeaza sub puterea sensului director al 
sacralizarii, se îmblânzesc în atmosfera generala a beatitudinii 
domestice, materne. Inflexiunile calde ale unei comunicari 
simpatetice poet-mama-natura, (pamânt, cer, Dumnezeu) 
învaluie totul într-o atmosfera de eden, de bunatate zeiasca, 
de bucurie beethoveniana beatificatoare: ,.Patria asta e o 
pâine caldi!.l Vâlllul ăsta e un vin domnesc./ Şi pelinul -
busuioc sălbatici 1 Vine ziua aurindu-mi pâinea/ Vine seara 
aromîndu-mi vinul./Vine mama indulcindu-migându/". Totuşi, 
elegiacul sconnoneşte cenuşii le triste�i atât de profund, încât 
suferinta şi chiar negativitatea demonica a lumii îşi arata 
fondul .. galben", bolnav, existenţial - bacovian. Rama tradi
tionalist - samanatorista e sparta, aşadar, de nişte accente 
simboliste: o ceata calda apare în imaginarul erotic, toamna 
vine ca un stărşit de lume, cerul iubirii apare ca un "  cer hilituit ", 
la moartea mamei sale poetul are senzatia ca .. mi-i plină fiinţa 
de jale/ Ca trupul milrii de sare", ca .. întregul nu mai e întreg". 

Complexitatea sentimentului ramâne constant o 
complexitate armonizata şi repusa în întreg ca cea a dorului: 
.. M-am amestecat cu via fa/ Ca noaptea cu dimineafa./ IM-am 
amestecat cu dorul! Ca sângele cu izvorul./ 1 M-am amestecat 
cu tine/ Ca ce-aşteaptă cu ce vine " (Cu via fa, cu dorul). 

Unitatea se reconstituie şi se pune sub semnul armoniei 
nu doar cu ajutorul unor astfel de definiri hieratice, gnomice, 
ci şi prin punerea sub imperiul sacrului şi miticului a trairilor 
tensionate de domeniul dragostei: .. În mine s-a întunecat/ Un 
cer de aud El geme injunghiat/ Ca un laud 1 În mine un taur 
geme/ Ca un corn de rubin./ 1 Mi-I silrutil pe gene/ În zori un 
copil,! Sujlarea-i înviind-o/ Ca un mit/ Ah, iubire, tu sfănt-o:/ 
Cer hăitui! " (Iubind). Farmecul poeziei consta din 
îmblânzi rea cu bunatatea şi nevinovaţia copilului a "taurului" 
rascolit în sufletul poetului, taurul sinonimizând "cerul de 
aur'' care s-a întunecat. 

" Cerul hilituit " al iubirii apare totuşi ca un cer srant 
(prin sarutul mitic al copilului). Peste tot apare un astfel de 
gest îmblânzitor şi armonizator, datorat conştiinţei "mioritice" 

a întregului. Izvorul, tema constanta la Vieru, este figura a 
începutului. Tainica apariţie şi curgere, pe care şi-o asigura el 
însuşi, în virtutea faptului ca este izvor, va ti des invocata: el 
strajuie fiinta mamei, teiul lui Eminescu creşte singur, la fel ca 
izvorul (,,Poate cii leii rilsar tainic şi cresc singuri,fi!ril sil-i 
pună cineva> Ca izvorul '}, versul din sufletul sau poetul şi-1 
doreşte sa ţâşneasca tot atât de nestingherit. 

Vieru, Poet al izvorului ,  este expresia unei natura 
naturans, a unei naturi ce se creeaza pe ea însaşi, un veşnic 
proces de reluare ciclica, de aceea este poetul eternei 
reîntoarceri, al liparelor arhetipale. Ideile marete îmbatrânesc 
şi se sting în fata acestei respiraţii universale a primordialului. 
Cel ce ramâne în preajma trecerii şi în ciuda trecerii este izvorul, 
"veşnic tândr şi bun ": "S-au micşorat a/unii./ Cineva sus pe 
coastă/ Spalil fara lunii/ Cu lacrima noastril.l Ah, idee 
milreaţil,/ Îmbătrâni-vei şi lui/ Toate se schimba in viaţă,/ 
Numai izvorul nu./ Veşnic tânilr şi bun/ Sunil sub dealuri 
strilbune./ 1 Bunii seara ", îi spun./ .. Bună ziua ", imi spune ". 

Suferinţa este aureolata de bunatate; e o bunatate 
dumnezeiasca, fiindca asupra lucrurilor, asupra trairilor înseşi 
se aşaza valul suferintei. În singuratatea poetului, ca în 
singuratatca mamei, patrunde un universal plânse! al humei, 
aducând aminte de bacovianul plâns al materiei "E-atâta 
tăcere/ în casa mumei,! Că se-aude În jur murmurând/ 
Plânsetul humei ". Eugen Simion vorbea anume despre aceasta 
contopire organica a bunataţii şi suferintei: " Vieru mi se pare, 
intr-adevăr. un poet al buniltăţii şi, dupil o vorbă a lui Noica, 
un poet al singurillilfii bucuroase. Chiar şi atunci când poartă 
o sabie in mână, sabia lui este de miresme. Ca În cântecul lui 
Tudor Gheorghe, În drumul spre moarte omul este purtat de 
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un car cu roate de flori şi jalea se Împiedică sistematic de 
inefabilele lumii " (Eugen Simion, Scriitori români de azi, ill, 
Chişinau, 1998, p. 1 93). 

Poetul nu se închipuie decât ca organ al naturii, reacţiile 
sale psihologice fiind rcac�i vegetative, deci pur emoţionale. 
Sentimentalismul este firesc, cantabilitatca vine şi ca în mod 
natural ca o exteriorizare a fondului muzical al sufletului. Este 
ilustrata astfel rilkeeana identitate între cântec şi fiintare, 
identitate fixata şi în versul nostru popular: .. Cu cât cânt, cu 
atâta sunt". Este evident faptul ca face parte din stirpea lui 
Orfeu. 

Spiritul organicist al poetului se învedereaza în marea 
tema care îl consacra: cea a Mamei şi a maternitilţii. Din 
numeroasele poezii, toate dispuse ciclic şi fonnând de fapt un 
singur poem, filiatia poet - mama apare ca o axis mundi, ca o 
raţiune de a fi a universului. Micul univers familial, casnic 
devine copia prototipala a marelui univers cosmic. Mama, la 
rândul ei, devine în lumina acestui principiu al universalitatii. 
Muma, iar sufletul mamei - un protosuflet, în care încap toale 
neliniştile lumii. 

Efectul sentimental al elementarului legamânt cu mama 
şi maternitatea este depasit considerabil printr-o potcntare 
existen�ala, spectrul conotativ sporind prin accentuarea valorii 
supreme a matemitaţii. Mare poet al acestui mare simbol şi 
mari teme, Grigore Vieru urca întreaga scara ontologica, punând 
totul în lumina .,ingândurilrii", .,nelinişlii ", suferintei, a 
idealitaţii spirituale şi morale, a matemitaţii mitice a 
universului ca atare. Identitatea fenomenologica dintre 
mişcarile mamei şi cele cosmice nasc versuri de valoare 
antologica: .. Uşoară, maică uşoară,/ C-ai putea sil mergi 
că/când! Pe seminţele ce zboarii/ Între ceruri şi pilmânt./ 1 În 
priviri C"unfel de leamil,/ Fericită totuşi eşti -1 Iarba ştie cum 
te cheamă,/ Steaua ştie ce gândeşti " (Făptura mamei). Mama 
este, în contextul proiectarii pe unitatea mioritica cu Totul, 
faptura spiritualizata, emblematica, sacralizata prin absolvirea 
de materiali tate, prin iconizarea hieratica. Prezenta ei fizica în 
sfera aproapelui, a universului mic, obţine printr-un astfel de 
transfer în tarâmul sacrului, dimensiuni de mit. Se con topesc 
în acest mit faptura concreta a .. milmucili " din preajma care 
face cald şi placut în casa, .. milicuţa biltrânill cu brâu/ de 
lânil" din balada, invocata şi ca într-o situaţie limita, ca şi 
Mama divina, Magna Mater din cunoscutele plasmuiri mitice, 
ca Mumele ( .. Mutter ") lui Goethe, toate servind drept 
arhetipuri ale esentei lumii. 

Misterul mamei şi matemita�i este legat, la Vieru, de 
misterul copilului şi copilariei. Copilul apare şi el ca faptura 
idealizata care cunoaşte o împlinire umana, imaginara, iar 
copilaria - ca o vârsta de aur care nu cunoaşte nici o fisura 
ontologica. Copilul, ca homo ludens, este un om deplin. Spaţiul 
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jocului, dupa Huizinga, este un spaţiu sacru. Similitudinile 
celor doua spaţii - matern şi infantil - se învedereaza sub semnul 
începutului absolut şi al organicismului, ele fiind medii natu
rale. Ca şi Federico Garcia Lorca, Vieru e convins ca micul 
cetatean percepe realitatile dintre lucruri mai bine decât însaşi 
Minerva, jocul sau fiind de .. o frumuseţe stelară". 

Dupa Freud, copilul este figura emblematica a sacrului, 
tandretii şi puritatii, în ciuda pomirii biologice accentuate: 
.. Copilul este considerat o fiinţă pură, inocentii, şi oricine îl 
descrie astfel este acuzat de a săvârşi un sacrilegiu, de a se 
deda la un atentat nelegiuit impotriva sentimentelor celor 
mai tandre şi mai sacre ale umanităţii. Copiii sunt singurii 
care nu se lasă Înşelaţi de aceste convenţii, ei işi pun in valoare, 
cu toată naivitatea, drepturile lor biologice şi dovedesc in 
fiecare clipă cii, pentru dânşii, calea spre puritate rămâne 
inci! de parcurs ". (Sigmund Freud, Introducere in psihanalizil. 
Prelegeri de psihanaliză. Psihopatologia vieţii cotidiene, 
Bucureşti, 1 980, p. 268). 

Copilaria simbolizeaza preistoria dubla: . . .. . mai intâi 
preistoria individuali!, copililria. apoi, in milsura in care 
individul reproduce pe scurt, În cursul copililriei sale, 
intreaga dezvoltare a speciei umane, preistoriafilogeneticil" 
(p. 192). Prin vis ne întoarcem la copilarie, sinonima cu viaţa 
refulata a inconştientului. 

Pentru Gaston Bachelard, copilaria este un simbol al 
simbolurilor, "adevărat arhetip, arhetipul fericirii simple " 
(G. Bachelard, Poetique de la reverie, p. 1 06). 

Încercarea psihanalizei de a ascunde în cadrul 
inconştientului copilului e zadamicita. Copilaria ar fi, dupa 
acelaşi Bachelard, fluviul Lethe din care am fi baut pentru a 
ne dizolva în Totul anterior şi viitor. Daca am vrea sa exprimam 
aceasta în limbaj platonician, am spune ca atunci "Copililria 
este suveranul Bine concret. autoriza/, eficace ". 

Prin anamneza ajungem mereu la Puer aeternes, la 
Copilarie, întoarcere de care amintesc Kereni şi Jung. Într-o 
viaţa umila care nu are certitudinea credinţei, se impun 
anumite imagini, cultul anumitor chipuri (la cel al pruncului 
Isus; la Vieru al Caprei cu trei iezi), efectul copilariei îl depaşeşte 
pe acela al cosmologicei reconcilieri cu lumea, al compensatiei 
sentimentale care pune inima la un adapost securizat, şi chiar 
al unui Bine Suveran. Prin graţia poetului, devenim .,purul. 
simplu subiect al verbului «a se minuna» " (E. Van Der 
Commen, citat de catre Bachelard; asupra simbolismului 
copilariei a se vedea şi rezumatul lui Gilbert Durand în 
Aventurile imaginii, Bucureşti, 1 999, p. 77-80). 

Apelul la copilarie inseamna hierofanie şi escatologie 
totodata, caci "intram în simbolistica atunci când avem 
moartea în urma şi copilaria înainte". 

La Grigore Vieru, idealitatea copilariei (şi copilaririi) e 
subliniata şi de destinul poetului însuşi care a fost privat în 
fond de o copilarie adevarata. Frustrarea impulsioneaza 
exorcizarea valorilor copilariei. 

Grigore Vieru este semnatarul unora dintre cele mai bune 
poezii pentru copii din contextul întregii literaturi române. 

E învederata capacitatea de a surprinde logica copilului, 
felul lui prin excelenta metafizic de a vedea lumea: .. Iese iarba 
luminoasă,/ Rândunica vine acasă.! Calde soarele-n câmpie/ 
Ca un ou de ciocârlie " (Primăvara). .. Mama ne mângâie,! 
Soarele luceşte./ Soarele e unul,! Mama una este " (Mama); 
.,Bate toamna nucile,l Aureştefiunzele,l indulceşte merele . ../ 
Ce eşti trist, mili greiere> "  (Toamna). 

Într-o lume agitata ca a noastra, pusa sub semnul 
cumpenei între Dumnezeu şi Satan, Grigore Vieru şi-a propus 
sa vina - din ce în ce mai staruitor - cu ceva care s-o 

"cumpaneasca", s-o îmbuneze: cântecul şi zicerea aforistica 
monomica, adica proverbul. În epocile când omul nu are timp 
pentru reflectii şi este orbit de atâtea neclaritaţi, acestea par a 
fi mijloacele cele mai eficiente şi mai (post)modeme. Caci 
Grigore Vieru îşi scrie cartea (singura carte, cum îi place sa 
spuna), pe baza cartilor lumii. E o intertextualitate, daca vreti, 
topita în textul distilat de poet şi care se naşte organic prin 
condensare ca roua. E o poezie şi o poetica a elementaritaţii 
(lumina matinala, de amiaza sau de seara, apa şi isomorfismele 
ei - roua, lacrima, ploaia, ninsoarea, bruma, pamântul tot cu 
derivatele lui - huma, lutul): . ,Merg pe pământ/ şi sunt ca 
vioara/ Toate imi par că sunt/ Prima oaril". 

Nostalgia acestei stări ,,dintâi '', a lumii, care e invocata 
prin formele ei arhetipale (puritate, candoare şi întreg spectrul 
sufletesc şi moral al copilariei, sfintenie), este accentuata de 
dramaticele conliuntari cu un ,,secol grilbit", automatizat, 
salbaticii, scos de sub zodia bunataţii primordiale. Data fiind 
o asemenea situaţie existentiala, poetul se împarte între 
,,nemânie" şi mânie (ciuda româneasca ), între ruga şi blestem, 
toate intonate însa în muzicalitate strânsa, conform adagiului 
programatic al lui Tagore: .. Tot ce-i dur şi tol ce-i amar in 
viaţa mea/ Se va topi În farmecul muzicii". 

Aceasta oscilare între ruga creştineasca şi ciuda mai dura 
nu modifica esenţial tonalitatea colocviala a discursului, 
poetul afişând acelaşi aer familial în adresari le imprecative. 

Blaga spunea într-un mic studiu: .. Cântecu/ şi proverbul 
au deopotrivil un «ce» greu definibil, aproape cu neputinţil 
de realizat unui creator cult. anemiat de indoielile rejle:.r:iei: 
un firesc ce Înduplecă inima şi inteligenţa cea mai 
incoruptibilil, o grafie a intâmpliltoru/ui, ceva mai presus de 
bine şi de rilu când e cântec, ceva mai presus de adevdr şi 
neadevilr când e proverb " (Lucian Blaga, Zilri şi etape, 
Bucureşti, 1990, p. 251 - 252). 

Grigore Vieru depaşeşle praful de morali laţi atât de con
traindicate discursului mitopo(i)etic, caci semnificaţia morala 
se preschimba la el - prin muzicalitate îndeosebi, dar şi prin 
concentrare de sensuri - într-o semnificatie existentiala mai 
generala. Esenţele adunate din textul realului imediat, dar şi 
din intertextualitatea paremiologica populara �i livresca se 
focalizeaza într-o chintensenta a vieţii înţelese vierean ca un 
dialog neconcesiv între viaţa şi moarte, între bine (bunatate) 
şi rau (rautate), între copilarie (copilaria lumii) şi batrâneţe 
(batrâneţea lumii contemporane), între sacru şi profan. E de 
fapt un monolog al poetului ingenuu, înveşmânta! în toga 
austera a înţeleptului socratic, despre valoarea şi valorile vieţii 
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şi despre ce o valorizeaza (în sens etic �i spiritual). Astfel 
apologurile (micile invataturi morale) îl transforma într-un 
apologet al vieţii cu tot patosul afirmativ caracteristic ce 
presupune etimologic un entuziasm sincer - zeiesc (zeiesc -
ancestral, zeiesc - rustic, zeiesc - ceresc) şi cu tot complexul 
ritualic de practici magice. Gama larga a apologiei vie�i şi 
viului (organicului, firescului, normalului) cuprinde aceasta 
întoarcere la origini şi repunerea în drepturi a originarului, 
iertarea creştina a fllcatorilor de rau ("Toate le ierţi,/ Doamne 
de Sus,! Cu blândeţe milreaţil,l Chiar şi pe cei/ Care te-au 
dus/ În Siberii de gheaţil! " - Reaprinde-ţi candela), dar şi o 
acţiune mai dura, înciudata (ziceam) de resacralizare a vietii �i 
realului degradat, dezorganizat prin elementara chemare la 
intrare în templu sau mai complexa invocare a ,,învierii şi a 
bunei vestiti ": ., Intri! in templu, om al durerii,// Nu-i o ruşine 
sil intri in bisericii,! E-o mşine liniştea serii/ A o prefoce-n 
cazarmă istericăl (. .) Bate frumos un clopot, Bate un clopot/ 
al invierii şi-al bunei vest iri/ 1 Vine din cer un şopot.l Vine un 
şopotl şi mii ridicil din mari pustiiri! " (La Milnilstirea 
Cilpriana). 

Menirea sfânta a poeziei e una cu adevarat sranta, adica 
de (re)sacralizare a lumii, de readucere a zeului Pan, aşa cum 
credea şi Lucian Blaga. Ni se prezinta, astfel, o scara valorica 
distincta, în care sunt clar reprezentate valorile supreme ce �n 
de sacru, valorile morale fireşti ce ţin de un imperativ 
categoric (procedeaza, faptuieşte în spiritul binelui ş i  
fiumosului) şi nonvalorile ce ţin de profan şi  degradare. 

Poetul se consacra în fond exorcizari i, alungarii 
Diavolului din viaţa noastra, separarii apelor de uscat, a binelui 
de rau. Este o condi�e tragica, unind-o, simbolic, pe cea critica 
cu cea orfica: .. Penllu cii a vilzut, ochiul meu a murit./ lAcrima: 
piatrilfimerarăl Pe mormântul ochiului meu./ Va veni alt cer! 
În altii lume - se va deschide - 1 Ochiul meu, dând piatra la o 
parte" (Între Orfeu şi Hristos). Obţinerea pragului de sus al 
valorizarii sub semnul focului, luminii şi aurului poate avea 
loc numai prin arderea catre tol ce-i stănt (Steaua mamei). 

Hedonist, moderat de nevoia de a cinsti sacrul, Vieru are 
conştiinţa acuta a reînnoirii acţiunilor sale de alungare a 
Diavolului, caci ..faptele " acestuia proli fereaza: .. Aceştia 
suntem noi:! Buni cât se cuvine/ În mijlocul răului.! Rili -
niciodatil./ Se miri! noaptea/ Cii a cloci/ sub eal intuneric,! 
Dar au ieşit/ Pui de luminii. " 

Astfel, printr-o ridicare la generalul ontologic (or fiinţa 
poetului e frageda, tremurânda, vioara ce vibreaza, trestie 
pascaliana ce se frânge uşor, fllptura luminata, dar şi speriata 
de stele) predica se transforma în parabola, relevând 
modernitatea de esenţa a poeziei. Ceea ce se întâmpla în 
proverb (le alegem pe cele privind condiţia şi natura 
românului: .. Românul işi cheltuieşte viaţa dovedindu-şi 
dreptate"; ,,Românul nici pe-al silu pământ nea umblat 
deajuns, nu ca să calce moşia altora "; ,,Setea românului de a 
lovi şi rilsturna pe fratele său este uneori mai aprigil decât 
dragostea beţivanului pentru bute/că"; ,,La români limba 
este porcii mai aproape de dinţi decât /a alţii "; "Unii români 
pleacă la Paris de se ceartil şi se bat cii /i-i ruşine in ţarii la 
ei . . .  "; "Cu bunii/a/ea românească rilmâifllril posei!"). 

Cu Grigore Vieru, , .poezia se Întoarce la formele radioase 
ale lumii " (Dan Botta). Inrudirea organica cu scrisul popular 
care cunoaşte, dupa observaţia subtila a lui Botta, "imanenta 
unui ritm interior'', asigura realizarea unor principii esenţiale: 
ideile primordiale, mitul primordial. 

Grigore Vieru, nascut la 14 februarie 1935 în satul Pererita, 
judeţul Hotin (azi judeţul Edineţ), a devenit o figura em
blematica a poeziei române de azi şi "o personalitate puternică, 
de istorie contemporană" (Zoe Dumilrescu-Buşulenga). 
Redevenind, în 1990, cetatean al României, este inclus în 
contextul literar general românesc prin numeroase carti editate 
şi prin alegerea, în 1 3  noiembrie 1990, ca membru de onoare al 
Academiei Române (mai târziu şi ca membru corespondent). În 
1992 a fost propus, de aceeaşi Academic, la Premiul Nobel 
pentru pace. Poeziile şi cântecele scrise de el şi cânta te, printre 
altii, de Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, articolele sale 
publicistice ardenle au impulsiona! procesul de renaştere a 
românilor basarabeni şi i-au acreditat postura de "bard naţional", 
ceea ce i-a determinat pe critici sa-I apropie de tânarul Goga. 

Poezia sa, adunata în volumele de sinteza precum Scrieri 
alese (Chişinau, 1984), Rildilcina de foc (Bucureşti, 1988), 
Curilţirea fântânii (Galati, 1 993); Văd şi mărturisesc 
(Chişinau, 1996), Strigat-am cii/re tine (Chişinau, 1999), este 
"o poezie slujitoare Întrn edificarea vieţii in tot ce este ea 
minune şi bunii/ale şi lumină" (Ioan Alexandru). 

Mihai CIMPOI 
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Un festival in fascicule mnezice (11) 

Modelul clasic 

21-29 mal 2001, ediţia a XV-a. Aşa cum exista o po
etica a spaţiului, tot aşa se afla şi un sound propriu unei 
anumite zone cntice; un sound care (înca!) de-limitieaza o 
creaţie nationala şi marcheaza destinul acesteia. Fara îndoiala 
ca s-au dus timpurile unor congruente stilistice şi atitudinale 
în interiorul şcolilor nationale; ca însaşi sintagma - şcoala 
nationala - a devenit caduca şi inoperanta în condiţiile în 
care spiritele s-au încins într-atât, încât compozitorii 
compatrioţi dospesc aluaturi sonore framântate fie dupa retete 
personale (în cel mai fericit caz), fie adoptând soluţii şi 
prescriptii de prin lume adunate. Nu-i mai puţin adevarat 
însa ca un opus major se recunoaşte şi se identifica prin 
relationarea la o şcoala sau alta. Şi cred ca nu sunt multe 
şanse de a confunda o lucrare (importanta, desigur), nascuta 
din sound-u] etnic, cu o alta crescuta, sa zicem, pe un altoi 
venetic, în acelaşi fel cum nu ne putem înşela în privinţa 
apartenentei româneşti a unui opus creat pe solul traditiei 
aferente, oricât de distilata şi deghizata ar fi aceasta. O 
apartenenţa inevitabila şi recognoscibila, ce reprezinta un 
soi de aura - dar şi de masura - a specificitatii .  Iar daca în 
biologie, de pilda, se vorbeşte despre o specificitate "de 
specie" pentru caractere strict distincte, ori în medicina de 
un "simptom patogomonic", specific bolilor care au cauze 
comune, întotdeauna aceleaşi, în componistica româneasca, 
specificitatea este demascata de maniera parlando-rubato, 
meditativa şi reflexiva, ca stare şi mod de organizare a 
evenimentelor sonore (a sintaxei, adica), ori de cultivarea 
naturalitaţii sunetului, ca tactica de orânduire spectrala a 
obiectelor sonore (cu alte cuvinte, a vocabularului). Fireşte 
ca nu toata muzica româneasca a ultimelor decenii se 
raporteaza la aceasta specificitate. Consideram totuşi ca 
opusurile cele mai cunoscute şi recunoscute se pot revendica 
din ea. Aşa cum muzica portugheza se revendica din 
ncmarginirea şi versalitatea fratelui-ocean, deopotriva 
ocrotitor şi amenin(lltor, iar muzica italiana din cantabilitatea 
şi spontaneitatea razelor unui soare mediteraneean. Despre 
specificitate marturiseşte festivalul bacauan: ca actualitate a 
acreditarii şi virtualitate a dialogului. 

in atmosfera tulbure şi amenintatoare a anilor '50, 
intra în amfiteatrele Facultatii de Filologie (nume 
schimbat al Facullaţii de Litere care suna dubios şi 
burghez), un asistent care prin ţinuta liniştita şi grava, 
prin afabilitatea uşor retinuta pentru ca relaţiile sa nu 
iasa din perimetrul civilitaţii, parea descins de la 
universitatile şi academiile straine, unde predecesorii 
sai obişnuiau sa-şi faca studiile. Nimic nu lasa sa se 
vada ca asistentul de atunci, profesorul şi academicianul 
de mai târziu Constantin Ciopraga, fusese nevoit sa-şi 
întrerupa anii de formaţie dupa terminarea facultatii şi 
un stagiu la Paris, sa traverseze experienţa teribila a 
razboiului şi a prizonieratului. Prezenţa sa masiva în 
publicaţii ieşene (a fost şi redactor la "Iaşul literar

"
), 

publicaţiile centrale, ca în cele mai excentrice, caci 
profesorul nu refuza nici cele mai umile solicitari, a 
ilustrat o larga disponibilitate: comentarea fenomenului 
literar curent, în mod special îndreptarea spre terenul 
mai ferm al istoriografiei literare, critica de arta plastica 
- veche şi constanta slabiciune -, reflecţiile carturarului 
şi ale moralistului, beletristica. 

Peste diversificarea preferinţelor, s-a manifestat de 
la început, când se puneau temeliile edificiului critic, 
îndreptarea spre scriitorii "Vieţii Româneşti", ecou 
posibil al unei nostalgii care trimite la o epoca, o 
spiritualitate, la o ambianta culturala. Monografiile 
solide care s-au succedat ( C. Hogaş, G. Topârceanu, 
H.P Bengescu, Mihail Sadoveanu), pe lânga calitaţile 
analitic interpretativc, sugereaza şi posibil itatea 
racordarii lor la atributele unei colectivitati. Toate acestea 
vor conduce la apariţia unei opere fundamentale, unice 
în cultura noastra, Personalitatea literaturii române. 
Este o privire asupra întregii literaturi române din punctul 
de vedere al specificului, mai ales al specificului 
naţional. Cu aceasta, am intrat în problema-cheie a 

"
Vieţii româneşti", a mentorului ei, G. Ibraileanu, a carui 

opera o continua din acest unghi, fiindca exista şi 
sensibile diferenţe. Constantin Ciopraga a preluat locul 
şi rolul lui Ibraileanu în cultura Iaşilor şi în cultura 
nationala în perioada cu care suntem contemporani. 

Orice critic de prestigiu se regaseşte, profesional, 
în obiectul studiat. Clasicismul structural, raţionalizarea 
lirismului, estomparea sau dcdramatizarea tragi eului, iata 
câteva din trasaturile pe care criticul nu întâmplator le 
remarca în cursul organic al literaturii române. Trebuie 
sa ne gândim şi la ecoul carţii în epoca, atunci când mai 
persistau ramasitele proletcultiste şi se instaura un 
naţionalism protocronic, deşi n-ar strica s-o recitim şi 
astazi când citim afirmaţii tranşante despre sublimul, 
dar şi despre ticaloşia noastra, sau aflam ca suntem fie 
nereligioşi, fie creştini de pe vremea lui Burebista. Carţile 
care au urmat au adâncit traseele stabilite în 
PersonaUtatea literaturii române, re]evând ,.tiparele 
originare" la Sadoveanu, descoperind clasicismul (ca 
stil) pâna şi în cele mai romantice motive eminesciene. 
Titlurile sunt numeroase, s-au succedat cu aceeaşi 
regularitate nedezmintita. Şi acum are sub tipar o carte 
consacrata poeziei actuale la Editura Academiei. 

Profesorul are acelaşi stil precum cercetatorul. Deşi 
impecabil ca vorbitor liber în conferinţe, vemisaje de 
expoziţii, prezentari de carţi, la curs avea totdeauna 
prelegerea în faţa, nu pentru a o citi, ci pentru a nu scapa 
nimic esenţial din ceea ce trebuia comunicat. A ocolit 
teatralitatea care te pândeşte în faţa unui auditoriu. 
Surpriza, carturarul riguros şi doct apare în postura de 
poet fantezist şi ironic, amuzându-se cu spectacolul 
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demontarii lumii în piesele componente şi al refacerii ei 
dupa o logica insolita. Populata de personaje fantomatice 
şi bizare, poezia propune o aventura în paradox a unui 
intelectual care, dupa ce a citit toate carţile, viseaza la 
ingenuitatea şi armonia primara ale lumii. 

Rareori exemplaritatea unei opere este dublata de 
exemplaritatea biografiei. Constantin Ciopraga ofera 
modelul unei "valori fixe", sintagma norocoasa 
descoperita de un talentatjumalist, în fericita consonanta 
dintre valorile promovate în opera şi cele traite de eul 
empiric. Calmul şi armonia din familie le-a extins în 
sfera sociala unde a înţeles totdeauna sa gaseasca 
legaturile unificatoare peste divergenţe şi resentimente. 
Oriunde a întrezarit ca scântciaza o posibila valoare s-a 
îndreptat cu simpatic şi înţelegere, încurajându-i pe 
debutanti şi pe truditorii mai vârstnici în arta scrisului. 
Ma gândesc la Tudor Vianu, care a scris despre 

"înţelepciunea şi politeţea" eroilor sadovenieni, 
înţelepciunea fiind o vârsta a spiritului . Daca s-a 
întâmplat vreodata sa fii într-o cumpana, facea tot ce 
puteau sa faca inteligenţa şi capacitatea sa umana, iar 
când acestea erau depaşite, îndrepta privirea spre înalt şi 
lasa sa hotarasca Cel de Sus. Era credincios cu convingere, 
dar şi cu discreţia care nu 1-a parasit niciodata. 

Fiecare dintre noi arata aşa cum este, dar şi aşa cum 
vrea. Omul şi-a compus o masca impenetrabila, impunând 
o distanţa care e a decenţei, nu a orgoliului. Generos, 
gata oricând sa-şi ajute colegii, avea în rezerva un teritoriu 
la care nu se putea accede. Dernnitaţile le-a onorat cu 
întreaga competenţa, dar şi cu un scepticism care lasa sa 
se înţeleaga ca exista lucruri mai importante. in 
momentele de destindere petrecute cu prietenii şi colegii 
într-o atmosfera de cordialitate, observai spre sfârşit ca o 
nelinişte se insinueaza în acel interior nepatruns şi 
profesorul se grabeşte sa se întoarca acolo unde îi era 
vocaţia: la masa de lucru. De acolo privea lumea 
neabsorbit de evenimente şi nesurprins de ele- cum scrie 
G. Calinescu în Sensul clasicismului şi "în momentul 
chiar când le traieştc, le contempla cu un ochi strain, cu 
un «calm>> propriu clasicului". Acolo s-a creat 

"
durabilitatea" şi 

"
csenţialitatea" operei. 

Nu ştiu ce factor intern sau extern (Destinul, 
Dumnezeu sau zeii) a facut ca misterioasele procese din 
interiorul corpului sa se opreasca undeva şi profesorul 
sa arate mereu la o maturitate creatoare, fara degradarile 
impuse, vai !, de vârsta. Este tot o victorie a spiritului 
asupra materiei, Constantin Ciopraga este cel mai 
longeviv dintre criticii români de prim ordin. Stărşitul 
1-a surprins cu şantierul în lucru, carturar care mai avea 
multe de spus despre literatura, existenţa şi sensurile ei. 
Nu-l vom mai întâlni pe profesor prin interioarele 
academice, pe strazile Iaşilor şi ale altor burguri 
moldovene, trecând nu pe lânga nişte cladiri, ci pe lânga 
aşezaminte unde vedea fantomele oamenilor iluştri care 
traisera în ele şi ni le arata cu harul povestirii şi al evocarii. 
Acolo unde ne vom duce cu toţii îi vom citi doar numele. 
Constantin Ciopraga a plecat în alte sfere, unde îi este 
locul, alaturi de marii barbati care nu mor niciodata. 

Liviu LEONTE 

4-7 Iunie 2002, ediţia a XVI. Se pare ca e greu sa 
tradezi tiparde, cutumele. Mai ales când e vorba de politica 
repertoriala a orchestrelor noastre simfonice.Ar fi, cred, salutar 
un efort de primenire a opusurilor restituite, efort 
materializabil în scoaterea la lumina din sertarurile întu
necoase, vorba lui Eminescu, unde zacea prafuit "archaeus", a 
unor partituri nicicând ori extrem de rar executate. Fapt 
aproape imposibil de consemnat in programele curente, acolo 
unde, daca prima piesa (cu funcţie, în general, de apogiatura) 
înca mai poate fi uneori inedita sau, în orice caz, mai puţin 
frecventa, cea de a doua lucrare, invariabil concertanta, precum 
şi ultima (cu rol de power play) sunt reluate, cu mici 
variaţiuni, în fiecare stagiune, constituind un fond de "pro
tocol" din care se înfrupta deopotriva dirijori şi directori, 
solişti şi secretari muzicali. Îndeobşte soliştii instrumentişti 
sunt cei mai conservatori, rulând un repertoriu pc cât de 
tradiţional, pe atât de convenţional, însuşit înca din anii de 
formare şi împartaşit cu tenacitate pc întreg parcursul unei 
cariere mai mull sau mai puţin prodigioase. Exista însa şi 
posibile exceptii .  Una dintre ele este, iata, "Saptamâna 
muzicii contempporane" ce sta sub semnul luptei cu inerţia. 
Şi, mai ales, cu stanta comoditate. 

10-13 Iunie 2003, ediţia a XVII-a. Nu de putine ori 
ignoranţa musteşte de curaj. Mai ales ca nu costa nimic şi 
livreaza comoditaţi la îndemâna oricui. Exista un curaj al 
ignorantei, dar şi o ignoran(ll a curajului: ipostaze absolvite 
de ipocrizie, ce cu greu se pot simula. Nefiind comode, 
festivaluri le de muzica noua sunt ignorate cu destul curaj ori 
sunt încurajate cu multa ignoranţa. Extrema ştiin(ll aduna 
specialişti într-o rezervaţie (naturala şi artificiala, deopotriva), 
împrejmuita de haturi şi vizita ta din când în când de rataciti 
sau de curioşi. Extrema neştiinţa, dimpotriva, împraştie 
publicul virtual în toate colţurile bântuite de fantomele 
divertismentului, provocând mare înghesuiala acolo unde 
informaţia e în suferinţa, iar redundanţa - din belşug. Desigur, 
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Un festival in fascicule mnezice (11) 

la un festival de muzica noua (în care predomina primele 
audiţii) te duci însoţit de un anume risc: este ca şi cum urei 
un munte pentru a vedea de sus rasaritul de soare, iar când ai 
ajuns, poţi avea surpriza unui cer înnorat; chiar daca ai ratat 
rasaritul, ai parcurs, totuşi, drumul. Un drum ca al celui mai 
fiumos imn, care se naşte dm imnurile neizbutite, pentru ca 
daca nimeni nu exerseaza compunând imnuri, nu se va ivi 
niciodata unul liumos. Recomandari, acrcditari, confirmari 
şi infirmari, iluzii şi deziluzii, sperante şi temeri impun 

festivalurilor de muzica contemporana greutatea propriilor 
lor tentaţii, dar şi povara unui prezent pc care trebuie sa-I 
gândeasca şi sa-I modulezc, ignorând în buna masura 
proviziile agonisite şi încurajând caldura transformarilor, 
mersul înainte, ţinând cont de faptul ca, daca trecutul este 
ireparabil,  iar prezentul ne sta vraişte la dispozitie, 
perspectiva nu este doar un loc lesnicios unde sa-ţi depozitezi 
dorintele, ci chiar o invitaţie la rectificarea acestor dorinte. 
Ramâne pentru cel ce asista la evenimentele unui festival 
placerea de a opta pentru un anume stil ,  direcţie 
componistica, opus ori versiune restitutiva. Sa ai curajul sa 

ştii cu ce te conliunţi e mai mult sau mai putin bine. Sa ai 
ignoranta de a nu şti este însa cumplit. 

l3-l7 1unle 2004, ediţia a XVIII-a. Când la sfârşit de 

veac 14, Francisco Landino era încoronat la Venetia de catre 
însuşi regele Ciprului, în prezenta lui Petrarca, muzica sa
vanta, categoric, se bucura de preţuirea contemporanilor. Mai 
mult, la o prima auditie a lui Beethoven, bunaoara, se 
înghesuiau cu mic, cu mare torente de spectatori reprezentând 
toate straturile sociale, de la nobili la servitoare. Şi chiar 
atunci când era admonestat ori suduit Stravinsky cu al sau 

Sacre du Printemps, când asentimentele se ciocneau cu 
resentimentele faţa de trufandalele din arta sunetelor, cel 
putin exista un purcoi de curioşi capabil sa intre şi în foc 
pentru a vedea daca vreascurile sunt într-adevar umede. Pe 
scurt, lumea era bântui tA de o curiozitate ca o rana ce deriva 
din ignoranţa, se înradacina în minte şi nu se vindeca decât 
auzind şi cunoscând. Din simptom al unei necesitati şi din 
aspect dinamic al asimilarii, interesul pentru muzica savanta 
contemporana s-a transformat într-un stângaci improvizator 
ce nu are un sistem propriu de orientare, recurgând doar la 
expediente. Sau, mai rau, a devenit o poarta inchisa la care 

nu se prea mai învredniceşte sa bata careva. Aşa se face ca, 
într-un fel, aproape nimeni nu mai are azi nevoie de muzica 
savanta. Urmaşii entuziaştilor din vremea lui Landino, a 
zeloşilor contemporani cu Beethoven ori ai curioşilor din 
salile în care se reprezentau baietele lui Stravinsky sunt, 
iata, straniii martiri fllra credinţa, ce urca pe eşafod tllra pasare 
şi mor pentru ceva în care nu mai cred. E limpede ca muzica 
savanta ascunde, probabil, slabiciuni şi patimi din cauza 
carora pentru prima oara în istoria ei milenara este avortalll 
de catre public (oricât de restrâns, de elitist ar fi acesta). 
Omului îi este cel mai groaza de singuratate. De aceea, primul 

lui gând este sa aiba un partaş al soartei sale. La fel şi muzica 
savantA are azi, mai mult ca oricând, nevoie de partener. Nu 
de alta, dar inca se mai poate considera divortatA. Când se va 
simti vaduva, va fi, probabil, prea târziu. Iar ,,Zilele muzicii 
contempoprane" lucreaza asiduu împotriva acestei din urma 
(şi ultime !) stari de agregare. Un festival ca un partener loial, 
ne dorim şi speram. Pâna la capat. 

4-7 mai 2005, ediţia a XIX-a. Muzica savanta a ars 
aidoma flacarii ce lumineaza caile acelora care privesc pe 

unde merg, dar nu ştiu foarte bine încotro se duc. Abia în 
prezenta focului arta muzicala a început sa-şi clarifice 
necesitatea apei. Pâna atunci doar a judecat-o. Or, cum nu 
exista ceva prea bun intr-o necesitate care te arunca în flacari, 
putem concede ca destinul muzicii savante s-a situat sub 
semnul unui rau augur originar ce a deschis şi netezit calea 
spre destramare. Se vede ca muzica savantA a fost mai tot 
timpul obsedata de foc, ca şi cum I-ar fi purtat mereu cu ea 

însa.o;i, iar focul întreţinut şi calculat mistuie cel mai profund. 
Ca sa nu mai vorbim de acei cori fei ai artei sunetelor care au 
tinut o fa.clie într-o mâna şi un cutit în cealalta, ba mai cântau 
nişte psalmi pentru a putea acoperi ţipetele celor înjunghiaţi. 

Padurea este o minunata orchestra. Literatura muzicala sa

vanta este o padure în care s-au exilat energii şi rosturi 
creatoare, pasiuni ardcnte, ambiţii deşarte. Istoria muzicii 

este concertul unei întregi literaturi sonore ce încape într-o 
orga al carei geamat amesteca în tuburile ci pamânturile cu 
cerurile. Tuburi ce inca ard de nerabdare sa mai vibreze. 
Pamânt şi ceruri ce viseaza sa arda ca sa lumineze. Am putea 
rezuma evoluţia fenomenului sonor la un şir de incendii 
gratie carora se poate acredita ideea ca în muzica savantA 

stilul este însa.o;i schimbarea de paradigma estetica, precum 

şi ordinea şi mişcarea pe care compozitorii le imprima 
creaţiilor lor, asa cum arderea crengilor şi coroanelor a 
reprezentat un proces de ordin germinativ (ca transmiterea 
unor dispozitii ereditare), dar şi ceea ce a fllcut sa traiasca si, 
totodatA, sa moara într-un opus sonor. 

25-28 septembrie 2006, ediţia a XX-a. Când aisbergul, 
inevitabil, odatA şi odatA se va topi, cei care vor bea din apa-i 
proaspatA şi rece vor avea prilejul sa constate ca: ,,Z(ilele) 
M(uzicii) C( ontemporane )" a adus pentru prima oara într-un 
cadru organiat muzica noua din lume la noi; ZMC a impus 
atât local, cât şi global multe noi de opusuri, compozitori şi 
interpreti români; ZMC a încercat sa formeze un public 

interesat şi bine informat în domeniul muzicii noi. N-a prea 
reuşit, caci fara prezenţa permanenta a muzicii savante 
contemporane în viata celllţii, cu greu se poate umple, de-a 
lungul a doar câteva zile, un gol întins pe un an întreg.; 
ZMC a dezvoltat o emulaţie printre solişti, dirijori, 
ansambluri camerale, ale caror prestatii au fost deseori 
memorabile; ZMC a atras atenţia ca exista inca o arta 
autentica şi ca lumea nu poate fi doar o prada uşoara în fata 
divertismentului agresiv; ZMC s-a menţinut cu orice pret 
timp de douazeci de ani. Deşi, în buna masura ignorat, acest 

festival a reprezentat normal muzica românească într-o 
societate copios suferinda. O normalitate ce s-a zbatut sa 

supravietuiasca şi graţie unor oameni cu inimi cât bulgarii 
de aur: Ovidiu Balan, Constantin Donea, Vasile Pruteanu, 
Ilie Boca, Olga Chirştiuc, Ozana Kalmuski-Zarea, Pavel 
Ionescu, Lenuta Haulica, Marius Niţa. 

l-4 octombrie 2007, ediţia a XXI-a. Notiunea de 
festival este sinonima cu aceea de sarbatoare. În cazul nostru: 
o petrecere a muzicii. Un festin care, chiar daca oscileaza 
între cochelllrie şi provocare, se cade sa dcgaje semnificaţii 
şi funcţii clare, explicite, precum şi o insemnatate bine 
stabilitA. În plus, un festival, prin caracterul sau ocazional, 

nu trebuie sa reprezinte doar un act de convenienţa culturala, 
un factor de semnalizare şi un agent de stimulare a memoriei 
artistice colective, ci şi un indicator de lectura a creatiei 
consacrate ori a celei consacrabile şi, pâna la un anumit punct, 
o cale de acces către substanta şi, de ce nu, narativilatea unui 
proiect local sau global. Grosso modo, în funcţie de motivaţia, 
menirea, inertia, dar şi de şansa lor, festivalurile muzicale se 
grupeaza în trei categorii: a) festivaluri miscclancc, cum sunt, 

bunaoara, cele de la Lucerna sau Bregenz, particularizate de 
coabitarea unor varii table de materii, stiluri, tehnici, atitudini 
de pretutindeni şi dintotdeauna; b) festivaluri de tip profil, 
cum sunt, de pilda, cele de muzica noua ori, dimpotriva, cele 
de muzica veche (renascentistA sau baroca), dar şi cele dedi
cate unor cori fei ai artei sunetelor (Festivalul "Wagner" de la 
Beyreuth ori Festivalul "Mozart" de la Salzburg), unei 
orientAri estetice ori semantice sau pur şi simplu unei idei 
abstracte, ordonatoare (Festivalul "Nuova Consonanza", 
Roma); c) festivaluri circumstanţiale, cum sunt cele 
întemeiate pe ambiţiile şi generozitatea (atât de arbitrare, 
uneori) câte unui sponsor sau mccena, care pun mai putin 
pret pe cuprinsul reuniunii şi mai multA osârdie pe rosturile 
filantropice ori pe lovitura de imagine ce presupune o 
demonstratie de forta şi control într-un context deopotriva 
sensibil si manipulabil. Fatalmente, festivalul bacauan 

"
Zilele Muzicii Contemporane" se înscrie în categoria 

manifestarilor de tip profil. Cel puţin din perspectiva 
titulaturii şi denotatiilor initiale. Restul ne-am gândit ca nu 
poate fi decât dialog. Fie el esential, referenţial, exotic sau 
cordial. 

l-5 octombrie 2008, ediţia a XXII-a. Sfârşirea muzicii, 
moartea ei se produce, o ştie orice meloman, thra impactul 
duhorii şi fllra perspectiva hoitului. Nici macar nu simţim 
uscarea, ofilirea, deshidratarea ori dezagregarea melodiei şi 
a ritmului. Nimic pestilenţial, cadaveric sau putrid. Aceasta 

pentru ca nu suntem în stare de a contacta un opus sonor 
decât prin intermediul auzului. Nicidecum prin miros, vaz, 

gust sau pipait. Decesul muzicii inseamna trecerea de la sunet 
la non-sunet, de la vibratie la repaus. Muzica, aidoma 
zgomotclor, moare în tAcere. Numai ca, în timp ce zgomotele 
cad în uitare, muzica urca în amintire, ca şi cum ne-ar 
marturisi ceva din Edenul originar. Sfărşirea muzicii: o 
poveste care, dupa ce e rostita, atârna de firul vieţii, precum 
margaritarclc, sumedenie de vise. Vise înaripate, inflacarate. 
Muzica nareaza şi atunci când e muta. Povestea despre 
melodic şi ritm, culoare şi armonie se deapana şi în linişte. 
Oare sa nu amuteasca muzica niciodata '! 

Liviu DĂNCEANU 
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POESIS 

7. 
încuiata-i uşa 
ponilor înalte 
dreptatea şi pâinea 
prin munca cerşesc 
asta-i saracia 
asta-i datoria 
şi credinţa-o care 
orbii tot izbesc 
asta-i ţara mea 
din interior 
din indepartare 
cu viteza mare 
Frica bate-o vântul 
care flutura 
steagul românesc 

9. 

8. 
al poştei 
câmp îngropat 
sub Fostele grajduri 
ale primariei - nicicând 
nu va fi Fost sapat 
pe adâncimea departarilor. 
din zarea lor ar fi urmat 
s-apara Cavalerul. 
- în ipostaza-i prea-curata, 
el ar fi reuşit sa lege 
Farâmiţata albie. 
ar fi unit şi-acele 
maluri dezbinate 
şi-adânc surpate 
prin graiul lor, ne-cugetat. 
şi acesta-i graiul, 
în-toate-neincrezator 
cu furie, ce-a astupat 
şi tainicul izvor: 
al Frumuse(ii-înstelate 
prin compasiune. 
şi-al Binelui - în cele 
patru vânturi cuvântat, 
pre limba denumita 
Socratica Dreptatii. 

trecutul se depune 
în catiFea-ngropat. 
se-nalţa muntele uitat. 
chiar daca jos, la poale, 
poporul nu s-a adunat 
şi râde în casuţe. 
fiarele plânse la col ţi 
şi la gheare, înalţa 
rugaciuni de suduire. 
şi propovaduiesc 
pe urmele de-opinca tare. 
mai pârjolesc şi-a ţarii 
palida câmpie, 
pe care-o strajuiesc. 
- în fruntea armatelor 
pacificatoare, 
Cavalerul urca 
spre Casa Poporului. 
mai coboara şi la cei 
bine-ameţiţi -
de parca s-ar legana 
puntea unei corabii, 
sub întreaga ţara. 
şi ţara-ntreaga 
îşi da la iveala 
Stravechea Inruşinare: 
cea de stapânire. 
şi cea de sluţire. 
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10. 
se-ntinde mlaştina. 
adâncu-i se ridica. 
printre-nnegrite resturi 
patruleaza înruşinarea. 
- sub masca zbârcita 
ea defineşte vecia. 
şi cu pliscul ieşit 
la bataie din gura. 
şi cu braţul prelung 
şi terminat cu mâna 
Foarte judecatoare -
ea aminteşte cum este, 
când nu-i scapare. 

Frumoasa-i 
prin smochinire 
Înruşinarea: 
de sufletul sau. 
şi Foarte morala 
îi este lipsa 
de conştiinţa. 
ea acuza binele 
ca se bucura. 
şi iarta raul 
care din ochi 
Face-o oglinda. 
în probe - muta 
capul masculin, 
pe umeri de Femeie. 
- şi-ngalbenita 
odata cu poza, luna 
prezice al ţarii 
viitor - organizat. 
în cadrul şcolii 
de virusologie, 
sub Piteşti. 
re-scrisa-acolo 
istoria-nnoptata, 
ca ziua nationala 
se va fi strâns, 
cu nod - poporului, 
pe gâtu-ntins. 
tumata sa-i fie 
viaţa - şi-n toate, 
o taina-melodie, 
pâna sub temelia 
zisa vertical. 
şi-acele radacini 
ce-mbraţişeaza 
ospiciul-cu-zidiri, 
strabat şi palida 
lumina, şi-acel 
vazduh amar. 
şi-ntreaga tara, 
de-nRuşinare: 
prin suflet 
sângereaza. 

Gheorghe CHIJIMUŞ 

12. 
venit-a vremea 
sa fie deshumat Ahile 
de sub movila dobrogeana. 
care s-a-ntins 
peste întreaga ţara. 
- aşa, literaturizat 
în cadrul spitalului 
cuprins de neguri -
a mia oara, eroul 
a revendicat. 

14. 

13. 
poporu 1 serbeaza 
exact pozitia 
pe care nu o ia. 
şi suna din goarna verbului 
golit de Faptuire: 
a nu lupta 
a nu sfinţi 
a nu sufla în veci -
despre finalul tragic, 
al comediei. 

sincronizat cu sensul 
operei dumnezeieşti -
poporul ar fi deconspira! 
şi moartea. ar fi unit 
şi viaţa de sus 
cu viaţa de jos. 
şi ar fi biruit poporul, 
şi pe bolta româna. 
- aşa, ca niciodata 
ar fi reuşit 
sa o elibereze 
din tarâna: cu moartea 
peste moarte 
ar fi calcat poporul. 
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Victor MUNTEANU 

Epoca 

Literatura incepe cu cei pc care nu-i voi citi niciodata 
din lipsa de timp. 
În limba româna nu se poate muri triumfal. 

Cei pc care nu i-am citit vor îngreuna viitorul, 
iar la baza scrisului vor sta 
cei despre care nici nu mi-am inchipuit ca exista. 

Adevarata literatura sta in afara celor 24 de ore: 
ca este ceea ce a ramas 
dupa ce am uitat tot din ce am citit! 

Cântec din lauta 
Fereşte-ma de raul pe care nu vreau sa-I fac 
de vorba scapata din hotarele firii 

ce ma arata cu degetul 
de bataliile pierdute intre pereţii numelui meu. 

Pune frâna cuvântului ce ma scoate pe drum 
şi ma izbeşte de oameni, de pasari, de umbre 
cuvântul ce se furişeaza din strafundul sinelui 

ca un câine flamând. 

Pune paza gurii din care ies vorbele-n hai ta 
sa ma vânda ca pe un sclav la jumatate de preţ. 

Trage, Doamne, clopotul prin casa launtrului meu 
sa se scuture sufletul de toata rugina. 

Fara drept de apel 

Azi mi s-a dat ultimul termen: 

tot ce-am cladit intr-o viaţa s-a prabuşit! 
Caci am judecat ceea ce nu este al meu 
şi cu vorba am ucis şi cu gândul. 

Dar unde ajunge ţi patul ce mi se afunda in suflet? 

Doamne, 
in ce colţ al sinelui meu te-ai ascuns 
de nu te vad decât prin durere? 

Purtator de umbra am devenit şi de frica. 
Din trufie 

am căzut cu inima-n drum! 

� Târziu 
"' 
' � În locul cuvântului "moarte" am plantat un cireş 

it pentru a ţine amaraciunea in fructe. 
< Din zilele lui m-am hranit ca dintr-o privire ce minte 
� impingând timpul la o alta adresa. 
z 
'r În locul cuvântului "moarte" am plantat un cireş 

� ce-a crescut pâna la marginea vremii.  
... 
E Azi ma feresc de mine insumi incet j pentru a ocoli un adevar ce ma paşte. 
u 
.. 
� . ] Paşi pe alee 
� 
:O Îl caut pe cel ce mi-a semnat viaţa cu un urlet de lup 

şi-a fugit din zilele mele. 

Sunt cât se poate de singur şi caut un om 
cu privirea ce smulge cuvântul din teaca, 
un om ce şi-a uitat în mine tacerea 
şi-acum vreau sa şi-o ia înapoi. 

POESIS 

Scadenta 

Tot mai dator devii cu fiecare zi cheltuita 
tot mai bun de plata la capatul zilei, 
la inventar - şansele pe care le-ai risipit 

ratacind prin parerea de sine. 

Vica, vremea nu mai sta la cheremul sperantelor tale: 
ca o sulita-nfipta-n numele tau va fi 
clipa in care va trebui sa dai socoteala! 

Libertate platita postum 
Toate merg pe traseul ce li s-a dat: 

asfinţitul asculta de ziua ce-a obosit, 
câinele de grija stapânului, 
departarile asculta de aştrii pe care-i masoara. 

Pâna şi piatra pe care-o arunci 
asculta de direcţia ei. 

Niciun glonte n-ajunge unde vrea el. 

Numai mie nu mi-ai pus frâie la inima, 
Doamne! 

Gata 
Nimeni nu mai are nevoie de tine. 
Nu te mai obliga nimeni sa scrii 
nici sa traieşti. 
De-acum poti sa-ţi pui viaţa in cui. 

Chiriaş al unei singure nopţi 
aştepţi in patul de reanimare. 
în gând 
un porumbel îţi ciuguleşte din palme. 

Cu sau fara tine 
zorii vor vorbi tot in aceeaşi limba a mierlei 
trenul va sosi pentru toţi din aceeaşi direcţie. 

Nu e nimic de adaugat 
doar poate 
un semn cu mâna 
o paranteza discreta 

în care 
sa te isca Ieşi 

cu tot ceea ce nu-ţi aminteşti. 

Popas la umbra cuvântului 
Ai crezut ca te ai doar pe tine 
ca te ştii şi te chemi 

şi îţi eşti adapost la furtuna. 

Dar tu n-ai fost niciodata al tau• 

Nu exista tu însuţi, nici eul launtric, 
cine vorbeşte in limba sinelui 

in limba stâncii vorbeşte! 

Tu nu vezi cum timpul iese din forma ce-o duce 
doar pentru a gusta din bucuria durerii de cruce? 
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EVENIMENT 

Prin programul ArtistNe(s)t, pe care 1-a 
desfaşurat timp de trei ani (2006 - 2009), în 
domeniul dansului contemporan, Centrul 
Internaţional de Cultura şi Arte "George 
Apostu" din Bacau a contribuit - cu sprijinul 
financiar al Programului Cultural Elveţian 
în România, coordonat de Gabriel a Tudor 
la crearea unei reţele nationale a centrelor 
de rezidenţa pentru artişti. (Conectata, 
desigur, la mişcarea artistica internationala.) 
Din aceasta mai fac parte Centrul Cultural 

"
Arcuş" (pentru teatru), Centrul Cultural 

European de la Sinaia (arte vizuale), Centrul 
de Cultura "Rosetti Tescanu - George 
Enescu" de la Tescani (li teratura). Cu 
patetism hâtru, îmblânzit cu haz de necaz, 
am auzit spunându-se ca toate acestea au 
fost - vor avea norocul sa ramâna? - nu atât 
centre de rezidenţa, cât nişte centre de 
rezistenţa pentru artişti. În tradiţia -
revizuita, adaptata şi pe duca - a 
meccnatului . Într-un fel sau altul, au 
recunoscut-o mai toţi artiştii gazdui ti, câte 
o luna, la Centrul "George Apostu". 

N-aş spune ca prezentarile rezidenţilor 
de la 

"
Apostu" au facut întotdeauna sala 

neîncapatoare sau ca ei au confirmat Fara 
excep�e nişte aşteptari. Oricum, ceea ce ne-au 
oferit la sfârşit de stagiu a fost, declarat, un 
proiect în lucru. Ceea ce a însemnat, pentru 
unii spectatori, frustrarea de a nu asista la 
dezvelirea monumentului, ci  numai a 
şantierului din jurul lui. Pentru alţii, o 
indiscreţie satisfacuta. În alte cazuri, nu 
chiar puţine, bruscarea unor obişnuinţe de 
privitor şi dificultatea! posibilitatea de a 
înţelege ce este şi ce vrea - de la noi şi de la 
el însuşi - dansul contemporan. Ca alti 
spectatori cu care am stat de vorba, am avut 
şi eu, uneori, impresia ca work in progress 
înseamna - pentru unii performeri - prea 
multa bâjbâiala în/ cu public. Nu o data, 
balanţa a osci lat între autentici tate, 
creativitate spontana ş i  improvizaţie 
nerelevanta. Însa au fost şi compoziţii 
remarcabile, finisate ulterior şi readuse la 
Bacau, mai ales în cele doua ediţii ale 
festivalului de Dans contemporan, din 2007 
şi 2008. 

Dincolo de orice (pre )judecata de 
valoare, programul ArtistNe(s)t, indiferent 
de centrul lui de desfaşurare - la Sinaia, 
Tescani, Arcuş ori Bacau - are un merit ma
jor. Aduce publicul în prezent: îi ofera cadrul 
familiarizarii cu o alternativa de limbaj ar
tistic. Altfel, vom constata ca artistul şi 
publicul vorbesc împreuna - la expoziţii, 
spectacole, prezentari de carte -, dar (se) 
înţeleg separat: niciunul pc celalalt. Unul 
"contemporan", altul ramas în belle epoque 
sau interbelic. La fel de important e ca un 
asemenea program s-a desfaşurat în afara 
Bucureştiului. Exagerând - dar nu prea mult 
-, riscam altfel sa nu existe public pentru 
arta contemporana decât în capitala. 

De-a lungul celor trei de ani în care s-a 
derulat programul ArtistNe(s)t (2006 -
2009), artişti din mai multe tari au dezvoltat, 
în spaţiul de rezidenta de la Centrul "George 
Apostu", proiecte de crea�e coregrafica. Le-au 
înfaţişat publicului, în diverse stadii de 
elaborare, cu ocazia prezentari lor in formale 
de la finalul fiecarui stagiu. În programul 
ArtistNe(s)t de la Bacau, a fost selecţionat 
un numar apreciabil de astfel de propuneri. 
În iunie 2006, Maya Lipsker (Israel, cu 
proiectul In Three Dimensions) şi Andreea 
Capitanescu (România, Interior exterior) 
În octombrie 2006, Salome Schneebeli 
(Elveţia, Jurnal dansat) şi Florin Fieroiu 
(România, Nimic. Precis). În martie 2007, 
Carmen Cotofana (România, Ready Modern 
Made), Florin Fieroiu (România, Nimic. 
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Precis), Adrian Stoian (România, Cross
roads of 1/lusions). În iunie 2007, coregrafa 
Yanira Castro (SUA, Dark Horsel Black 
Forest), însoţita de doi dansatori din pro
pria companie, Heather Olson şi Joseph 
Poulson. De asemeni, Bernard Baumgarten 
din Luxemburg, cu o compoziţie (Broken 
Car) interpretata de Mihaela Dancs şi Adrian 
Stoian. În octombrie 2007, Mariela Nestora 
din Grec ia,  cu o piesa - Crowded -
interpretata de actori de la Teatrul Munici
pal "Bacovia" şi de elevi ai Liceului de Arta 
din Bacau, îndrumaţi de profesoara Simona 
Baicu. Tot în octombrie 2007,Anja Hempel 
(Franţa! Germania), cu Abonament lunar, o 
transpunere a proiectului solo Carte orange. 
În mai 2008, Adrian Stoian şi artistul vizual 
Andrei Iancu (România, Omul cenuşiu). Tot 
atunci, s-a aflat în rezidenta Anne-Mareike 
Hess din Luxemburg, cu un proiect -
Extended Spaces - la care au colaborat 
dansatoarea Ccline Brăunig şi muzicianul 
Mare Lohr. În fine, în octombrie 2008, 
Andreea Novac din România, cu Dance a 
playfu/1 body, în interpretarea lui Istvan 
Teglas. În aceeaşi perioada, lvy Baldwin din 
Statele Unite, cu o coregrafie - Bear Crown, 
pc muzica de Ccaikovski şi Justin Jones -
interpretata de ea însaşi, împreuna cu un 
grup de dansatori: Anna Carapetyan, 
Lawrence Cassella, Mindy Nclson şi Katie 
Workum. În octombrie 2007 şi în octombrie
noiembrie 2008, programul de rezidenta 
ArtistNe(s)t a fost dublat de organizarea 
unui eveniment cu participare inter
nationala, Dans Contemporan - BaciJu. O 
buna parte a artiştilor rezidenţi au revenit 
ca participanţi la acest eveniment: Andreea 
Capitanescu, Carmen Cotofana, Mihaela 
Dancs, lvy Baldwin, Florin Ficroiu, Bem ard 
Baumgarten, Adrian Stoian, Istvan Tcglas. 
Li s-au alaturat Cosmin Manolescu, Vava 
Stefanescu, Attila Bordas şi, în noiembrie 
2008, Razvan Mazilu, Monica Petrica, 
Marius Urzica, împreuna cu toti ceilalti 
interpreti - tineri şi foarte buni - din Urban 
Kiss. Fara a fi neaparat un spectacol de dans 
contemporan, Urban Kiss a încheiat ediţia 
din 2008 a Dans contemporan - BaciJu. O 
alegere pe gustul publicului: au dovedit-o 
sala arhiplina, aplauzele, rechemarea la 
rampa. 

La Bacau, programul ArtistNe(s)t - în 
parteneriat cu Swiss Cultural Programme 
Romania (coordonator, Gabriela Tudor) - s-a 
desfaşurat sub îndrumarea directorului 
Centrului "George Apostu", Gheorghe 
(Geo) Popa, a directorului artistic Cosmin 
Manolescu şi a coordonatoarclor de proiect, 
Mariana Popa şi Maria lgnat. 

Despre o buna parte dintre proiectele/ 
spectacolele enumerate am scris deja, chiar 
pe larg, în paginile revistei Vitraliu. Ma voi 
opri în continuare la câteva dintre celelalte. 

În iunie 2006, Andreea Capitanescu 
propunea, prin Interior Exterior, o 
compozitie - "instalaţie" îi spunea - în jurul 
unui concept întors, ca şi corpul, pc toate 
feţele: experienţa! memorie: Ce ramânc -
îşi problematiza coregrafa demersul - "dupa 
ce imagini, sunete, cuvinte, mişcari s-au 
consumat? Poate un anume gust, o emotie, 
un impuls . . .  ". Miza proiectului e alchimia 
obscura dupa care experienţa trece -
decantata/ tradata/ retuşata? - într-un 
semn(al) retrospectiv, undeva pc rafturile 
memoriei. Bine luminat şi la îndemâna ori 
prin cotloane obscure, de memorie 
involuntara, daca nu chiar în debaraua 
inconştientului. De fapt, ideea nu e chiar 
noua. E banal sa reiau ca exista o memorie a 
corpului, ca senzatii l e  pot redeştepta 
trecutul. Precum gustul madlenei. Sau 
piciorul aşezat într-un anume fel, pe 
caldarâmul proustian. Aşa încât Marcel 
regaseşte neaşteptat, ca la un gest magic, 
trecutul. În sedimente de senzaţii, corpul 
codifica o biografie afectiva. Dupa un cifru 
complicat, încât cel mai uşor îl sparge 
hazardul. Trecutul (ramân)e cumva în carne 
şi oase. Pe urmele unui astfel de cod o ia 
Andreea Capitanescu, în "instalaţia" ei. Ca 
eroul dintotdeauna, care mereu are ceva de 
cautat, de la Ghilgarneş la Odiseu, Hercule, 
Prâslea şi a l t i i  asemenea. Andreea 
Capitanescu e înarmata cu o galeata de 
cireşe rispite pc covorul de dans, cu un melc 
- nu ghioc, ci "melc natâng", mirat şi fi-agil, 
filmat în timp ce se grabeşte, atât cât poate, 
sa-şi exploreze împrejurimile casei - şi cu 
putina muzica. A ieşit un fel de poveste cu 
tâlc, abreviata. Povestea dansata a umbrei. 
Dublu loial şi vag asemenea, umbra e 
personajul principal în proiecţiile video din 
Interior Exterior. 

Maya Lipskcr arc o mare capacitate 
de a dezvolta corporal - şi întru totul firesc 
- ideea artistica. In Three Dimensions 
transpune o naştere simbolica - a eului sau 
a operei. Maya Lipsker o evoca printr-o 
treptata luare în stapânire a propriului corp. 
Activeaza progresiv diferite segmente 
corporale şi lucreaza la înalţimi diferite, pc 
sol sau în aer: mişcari joase, zvâcnitc; 
postUri de virtuozitate, în echilibru anevoie 
de obţinut; ridicare şovaielnica, în cumpana 
pe un picior. Mişcari întrerupte, reluate, 
repetate - ca un refuz al renuntarii şi 
eşecului. Maya Lipsker are o foarte buna 
tehnica a caderi lor şi a echilibrului în poziţii 
instabilc. Expresivitatea ei e mai ales una 
plastica; o pune în valoare oprirea 
temporara în configuraţii delicat 
sculpturale. Aceasta piesa - ne lamureşle 
autoarea - "reflecta propria mea experienţa 
de creaţie. Nu neaparat de creaţie 
coregrafica, ci orice fel de proces în care 
sunt implicata, trebuind sa ma adaptez la 
condiţii noi, sa aflu ceva în plus despre mine 
şi înfaţişând viaţa cu diferitele ei chipuri, 
ale frumusetii şi pasiunii sau ale tristetii şi 
singuratat i i . " in Three Dimensions 
jaloneaza o (re )descoperire interioara, un fel 
de (parcurs de) iluminare. O (rc)naştere 
dificila. La final, dansatoarea marcheaza 
discret ceakra ajna, "al treilea ochi": al 
cunoaşterii, al trezirii conştiinţei. 

* 
Jurnalul Salomci Schneebeli e, la 

interferenţa a doua culturi , un şir  de 
confesiuni de calator, mai mult vorbit decât 
dansat. Spectacol pe l ibretul unui 
antropolog de ocazie. Un fel de Scrisoare 
persaniJ pentru şi despre urmaşii gazdelor 
lui Ovidiu: "Ce caut eu aici?", "Ma observa, 
îi observ", .,Eu sunt obiect, ci sunt obiecte". 
insemnari de martor contrariat, prins între 
doua lumi nemiscibile. Pe alocuri, o scuza/ 
explicaţie discreta, marturisirea unui impas 
perfect credibil, la care se administreaza -
ca antidot - un citat din Beckett; se întâmpla 
oricui: "Nu merge, nu se leaga, nu pot lucra. 
Ma înncbuneşle asta." Jurnalul împrumuta 
în româneşte vocea lui Florin Fieroiu. Cu o 
singura excepţ ie :  la final,  Salome 
Schneebeli risca o binevoitoare profeţie -
întcmeiata, probabil, pc o inducţie logica -
privind România din anii imediat urmatori. 
Aceasta ilustrata din România e colorata cu 
propriile stari ale dansatoarei, dezvaluite 
sau numai sugerate în coloana verbala a 
spectacolului: aşteptare, confuzie, frica, 
admiraţie, panica etc. Danseaza - cum 
spuneam - mai mult cuvintele, imaginile 
vorbite, flash-uri din cotidianul românesc, 
cu ceea ce are el pitoresc şi agasant, 
ospitalier şi neliniştitor. Cu totul, o lume 

CÂND GESTUl RUPE TĂCEREA 

� "la mijloc de rau şi bun", un "haos" - vede 
� Salome Schneebeli - colorat şi zgomotos. 
� Schiţa verbala e dublata de un fel de 
� eboşa kinezica. În sala, o atmosfera 
= insinuata prin clasicul joc de clar-obscur. 
� Mişcari reţinute - câteodata impulsive, dar 
e repede stapânite: dublu kinezic al unei � pcrplexitaţi/ iritari de occidental hotarât sa� şi joace ireproşabil rolul de oaspete. Mişcari 

elegante, precise - fara crispare, dar şi (voit) 
= fara dezinvoltura - într-o poza de autocontrol DAN5111. $1 PAIADIGIIELE COJIU�1CĂIII c __ � 

.g; "g e  
L_ __ aV __ �_'�--�------------------�� �  

sever. E, de fapt, disimularea defensivei -
când alarmate, când amuzate - în faţa 
,.haosului viu" care este, marturis it ,  
România pentru Salome Schneebel i .  
Limpezimea eleganta a mişcarii e mai tol 
timpul contrariata de un fel de alerta care se 
întrevede în salturi, în paşii pe loc şi în 

� 
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gesturile repezi de repliere. Sau în cele 
indecise, întrerupte brusc, de parca ar fi fost 
doar încercate, fara gândul de a le duce la 
capat şi lega într-un întreg. 

N-am avut i m presia ca Salome 
Schneebeli şi-ar fi propus un proiect artis
tic foarte ambiţios.  Dar dincolo de 
compoziţia propriu-zisa, ca ramâne, (şi) în 
spectacol, o prezenţa: delicata şi ferma. 
Chiar independent de coregrafie, a putut sa 
ţina publicul aproape de scena. 

Dance a Pla_1jul Body, în interpretarea 
lui Jstvan Teglas, este - spunea corcgrafa 
Andreea Novac - "o piesa experiment 
pentru noi şi o experienţa pentru public". 
Jstvan Teglas - adauga ca - "îşi creeaza şi îşi 
distruge prezenţa, de la o secunda la alta, 
fllra aviz". Poate nu atât "prezenta", cât ideea 
- prestigioasa şi vaga, deopotriva totalizanta 
şi reductiva - a eului. Un eu a carui 
consistenţa e dificil de sesizat dincolo de 
(în)semnele fizice ale prezenţei. Dansatorul 

"vorbeşte" la persoana întâi, se joaca pe el 
însuşi, nu se lasa (în)locuit de vreun rol. 
Dance a Playfol Body se vrea o prezentare, 
nu reprezentare. Acest playfu/1 body intra 
în scena dezbracat de idee şi de tot restul. 
Esteti eul e, de asta data, mai curând estczic. 
Voit sau nu, accstpe�formance se întâlneşte 
cu o maxima de-a lui Nietzsche: avem arta 

"ca sa nu murim de adevar". (Ideea artistului 
e asumat perspectivista, tatonata senzitiv şi 
tot aşa exprimata. Adevarul lui e doar al lui, 
fara a (se) pretinde mai mult. Adevarul 

"absolut" al celorlalţi e exsanguu). Ceea ce, 
în arta contemporana, a dat o reactie extrem 
de vizibi la la respingerea platonica a 
sensibilulu i .  S i ,  nu mai puţin, la 
individualismul romantic al eului. În 
compozitia Andrcei Novac, a playful dancer 
se joaca pe el ca (fiind) mereu altul. Timpul 
nu mai leaga, ci separa ipostaze. Eul s-a 
pulverizat în momente strânse de-a valma 
în învelişul de piele al corpului .  Piele şi 
atât, fara complicaţii vestimentarc. 

Un astfel de discurs coregrafie, cu 
recuzita lui extrem de sumara, nu e singular 
nici la noi, nici aiurea şi nici în raport cu 
alte arte. Dincolo de orice prejudecata, ma 
întreb totuşi - deloc retoric - unde c limita 
(daca exista vreuna) dintre estezic şi estetic. 
Deosebire pc care Heidegger, comentându-
1 pe Nietzsche. n-o ocolea: Daca "arta nu 
mai (ine decât de fiziologie, esen(a şi 
realitatea artei se disociazil in stdri 

nervoase şi Îll procese în interiorul 
celulelor nervoase. Sau ar exista oare ceva 
iu aceste mişcări oarbe, care să stabileascd 
de la sine un sens, să afirme valori, sd 

stabileasci1 nişte criterii?". Oricine e liber 
sa considere problema inca deschisa şi s-o 
ia pc cont propriu. A luat-o şi Platon, în felul 
lui: n-a gasit loc artistului în cetatea ideala. 

Bear Crown, în corcgrafia lui Jvy 
Baldwin, exploreaza fizic reminiscenţe ale 
experientelor din copilarie: pastratc ca 
amintiri, reprimate sau pur şi simplu uitate. 
Fluxul memoriei c declanşat de un resort 
afec t iv :  nostalgic,  speranţa, voi oşie ,  
dezamagire, tragedie. Drumul imaginar 
înapoi e insotit de partitura lui Justin Jones, 
inspirata, între altele,  de muzica lui  
Ceaikovski .  O compozitie proaspata şi 
gratioasa, amintind de atmosfera balctului 
Spdrgi1torul de nuci. 

În Dans collfemporan - Baci1u 2008, a 
fost prezentat Cvartet pentru o lavalierd 
dupa un concept de Vava Stefanescu, 
avându-i drept coautori pc Carmen 
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Cotofana, Mihaela Dancs ş i  Julien 
Trambouze. Ca interpreti, pe Carmcn 
Cotofana, Mihaela Dancs şi Florin Fieroiu. 
E - precizeaza Vava Stefanescu - o 

"compoziţie în timp real", vizând nişte 

"ritualuri de percepţie" şi dezvoltata ca un 

"du-te-vino între ficţiune şi realitate". Tema 
(într-o anumita masura), situaţia, tripticul 
personajelor seamana cu cele dintr-o piesa 
de Sartre, Cu uşile Închise. Cea din care s-a 
desprins replica "Infernul sunt ceilalţi". Sau 
- cum spune !nes a lui Sartre - "calau este 
fiecare dintre noi pentru ceilalţi doi". Un 
text despre fatalitatea de a ramâne "cu uşile 
închise" ş i  "cu ochii deschişi. Pentru 
eternitate". În varianta de la Bacau a 
Cvartetului, Florin Fieroiu forteaza ieşirea 
şi soluţia lui Iona: sparge cabina. Ceea ce 
nu exclude - nici nu incurajeaza numaidecât 
- continuarea speculaţiei, în sensul şi cu 
vorbele lui Sartre: ,,Afara! Dincolo de aceste 
ziduri. "/ "E un culoar."/ "şi  la capatul 
acestui culoar?"/ "Sunt alte odai şi alte 
culoare şi alte trepte."/ "şi dupa aceea?"/ 

"Asta-i tot." Cvartetul - confirma Vava 
Stefanescu - e o variaţiune pe tema 

"claustrarii, a lipsei de distanţa, a relaţiei 
cu celalalt". Coregrafie pc o idee clasica: 

"suntem ostatici i  propriei noastre 
existente". 

Core gratia e li ve; se "scrie" pc masura 
ce e interpretata. În Cvartet, coabiteaza 
corpuri şi bucati de viaţa amestecate -
sugereaza coloana sonora în 
promiscuitatea cotidianului. Fragmente 
laolalta, nu neaparat împreuna. Framântarc 
oarba, confuza, pulsionala. O intimitate fara 
rest, sufocanta, care cheama - sau c totuna 

. ... 
"' .. 
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cu - înstrainarea. Un fel de infraexistenţa. 
Nu o data, cele trei corpuri se împletesc într-o 
masa somatica instabila, ca o colonie bizara 
de organisme aflate într-o simbioza 
inevitabila şi stânjenitoare. Si - garanţia sau 
consolarea de a fi "autentic" - anate mereu 
.,în situaţie", cum zice Sartre. 

Într-un astfel de experiment - în timp 
real - sala e, la rândul ei, un spectacol. Din 
cutia lor de sticla, aveam senzaţia ca 
interpreţii (şi Va va Stefllnescu, undeva prin 
public) ne observa ca pe nişte vizitatori de 
vivariu. Iar noi, privitorii, - roata în jurul 
cabinei - ne ofeream reciproc spectacolul 
reactiei la spectacol. Amuzanta şi deplin re
levanta pentru tipul de experiment a fost 
întârzierea aplauzelor la final. Nu din alt 
motiv decât ca lipsea certitudinea slărşitului 
de spectacol, deşi coloana sonora se oprise 
deja. Realul şi fiqiunea se amestecasera. 
Graniţele erau - singurul lucru clar -
nesigure: între ei şi noi, între ipostaza lor 
de interpreti şi cea de actori ieşiţi din rol. 
Sala se descentrase, pentru ca nu mai ştiam 
(pâna) unde îi este scena. Spectacolul era 
sau putea fi - peste tot. 

În spectacolul clasic - dupa alte rigori 
- totul (sau aproape) a fost gândit, spus, 
stabilit înainte şi independent de situatia 
concreta de reprezentare din sala. Accidentul 
- improvizaţia, adaptarea de conţinut la 
condiţiile de joc - este excepţia. Actorul/ 
dansatorul ştie exact ce are de fllcut: ceea 
ce i-a prescris minutios regizorul sau 
coregraful. Relaţia lui fundamentala e aceea 
cu un rol bine definit în prealabil şi, în ge
neral, fixat prin repetiţii. Daca publicul 
casca, fl uiera, bate din palme sau, 
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nemulţumit, din picioare, spectacolul merge 
înainte, pe fllgaşul dinainte hotarât. Actorul/ 
dansatorul e aservit rolului. E un fel de me
dium prin care trece voinţa oraculara a 
corcgrafului/ regizorului/ scenaristului etc. 
Corpul lui se împrumuta altuia - rolului - de 
(in)consistenţa ficţiunii. Într-un anume sens, 
un astfel de spectacol e încheiat înainte de 
a începe. Pentru ca e numai re(-)prezentare, 
intemeiata pe convenţia disimularii. 

Însa performând "în t imp real", 
interpretul - care devine astfel coautor - e 
nevoit sa-şi construiasca prezentarea în 
funcţie de situaţia interacţionala concreta. 
E obligat - altfel nu exista ca performer - sa 
prinda din zbor reacţia publ icului,  a 
partenerilor de scena şi sa dea un raspuns 

"în timp real" acestei stimulari multiple. Sa 
gaseasa un raspuns valid - coerent în logica 
ansamblului - Împreuni! cu ceilalţi. A face 
sa se lege într-un întreg toate aceste trasee 
de percepţie individuala, care alimenteaza 
energia, electricitatea spectacolului. E ceea 
ce - sub un titlu amintind de Cânti1reaţa 
cheali1 - a reuşit Cvartetul, în Dans 
contemporan - Baci1u 2008. 

Nicoleta POPA BLANARIU 

·� o. 

·e 
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ArtistNe(s)t la final. Show must go on 

Andreea Novac, România 
,,Aş practica aproape orice stil de dans, atâta vreme cât mii stimuleaziJ. Ador jizicalitatea în dans. " 

1. În ce relaţie se aflA Andreea Novac, 
dansatoarea şi coregrafa, cu psihologul 
Andreea Novac? Sunteţi psihologul care 
danseazA sau coregraful interesat de 
psihologie? Exi stA o legatura 
sem nHicatlvA între " lim bajul" 
subconştientului şi retorica dansului 
contemporan ? 

Nu operez o distincţie clara între 
Andreea Novac psihologul si coregraful 
Andreea Novac. Poate pentru ca nu con· 
sider nici psihologia şi nici corcgratia drept 
profesi i .  Nu devin dansatoare atunci când 
intru într-un studio, nu incetez a fi corcgraf 
atunci când parasesc studioul. La fel -
psihologia o consider în princi pal 
inlauntrul meu şi mai putin în afara. 

Evit sa subscriu unei categorii anume 
- coregraf/dansator sau psiholog. Graniţele 
sunt fluide. Probabil din aceasta pricina 
psihologia se regaseşte mai mult  în 
procesul de lucru şi mai puţin in produsul 
coregrafie final. 

Cred despre mine ca sunt o artista ce 
creeaza mai ales dupa inspiraţie şi intuiţie 
şi mai puţin dupa creier. Cu creier, insa! 

Daca vreţi, cred ca mi-am creat un 
l imbaj coregrafie propriu, inconstient, 
folosind materialul subconştientului. 

2. Dansul contemporan este extrem 
de liber şi indlvidualizat ca forma de 
expresie. S-au conturat deja câteva prin
cipii/ trasaturi ale stilului Andreea 
Novac, de regasit in mai multe creaţii ale 
dumneavoastra? 

Nu îmi pun real problema unui stil. 
Stilul cred ca apare oricum. Nu întotdeauna 
ne putem scapa noua. 

Uneori,  un "st i l"  poate conţine 
capcana plafonarii! 

Eu tin insa sa tiu, sa ma manifest ca o 
individualitate. Interpret sau coregraf. 

Aceasta este una dintre preocuparile 
mele principale pe scena. Pâna în prezent 
cel puţin. 

3. O întrebare care v1 s-a mal adresat, 
probabil, dar care ma tenteaza s-o repet, 
in mAsura in care circumstanţele unei 
alegeri pot Influenţa un traseu de creaţie: 
cum aţi ales dansul contemporan? 

De obicei, râd când spun ca nu eu am 
ales dansul contemporan, ci dansul m-a ales 
pe mine.Giumesc, fireste. Am ajuns sa 
dansez într-un moment delicat al vieţii 
mele. A fost o decizie semi-conştienta. 
Absolvi sem psihologia, dar nu ma atragea 
ideea de a profesa. Cred ca trebuie sa ai 
anumite calitati pentru a fi psiholog, iar 
eu nu le posedam. Studiam pentru lucrarea 
de licenţa (atunci avea şi o parte practica, 
aplicativa) şi mi-am ales drept subiect 
terapia prin dans. A trebuit sa urmez un 
modul de terapie prin dans, ca sa ştiu despre 
ce este vorba. Am fost uimita ce energii a 
descatuşat dansul. Aceasta a fost prima mea 
experienţa cu dansul contemporan (deşi 
atunci nu ştiam ca aşa se numeşte). La doua 
luni dupa, in toamna, am decis sa dau din 
nou admitere, de data acesta la coregrafie. 
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Şi mai e un motiv pentru care dansez: nu 
sunt omul cuvintelor. 

4. Ce sens are pentru dumneavoastra 
formula "corpul vorbeşte"? O valorlnca 
Implicit - şi în mod aparte - dansul 
contemporan? 

E adevarat, corpul nu tace niciodata. 
Si nu minte. Si c mereu prezent. Eu nu cred 
într-un corp estetic. Nu concep spectacole 
frumoase, destinate divertismentului şi 
încântarii ochiului. Nu aplic reţete şi nu 
tintesc spre un nivel emoţional primar. Pe 
mine ma intereseaza emotia ce apare dupa 
ce nivelul placerii/ emoţiei imediate a fost 
depaşit.De aceea, nu cred în forma, în 
corpuri performante, sublime, superbe. 

Pentru ca oricum ar ti, oriunde s-ar 
afla, corpul transmite. Asta nu inseamna 
ca dansam permanent. Dar inseamna ca 
suntem o unitate cu corpul nostru şi ca 
trebuie sa fim conştienţi de acest lucru. 

5. Care ar fi raportul dintre 
spontaneitate şi calcul in elaborarea 
coregrafillor dumneavoastra şi în pro
pria interpretare? Ce elemente de 
expresie valorlflcaţi în mod special 
(vitezA, distanţe, mod de sprijin, nivel de 
articulare, anumite segmente ale 
corpului, ritm etc.)? 

In cele mai multe cazuri, intru in stu
dio cu o impresie, cu un gând . . .  de orice 
natura. D i n  acel moment, intervin o 
mulţime de factori, ce îi pot deturna sensul, 
il pot duce in direcţii nebanuite, uneori 
nefericite. 

Nu vin cu idei prestabilite şi nu le 
ilustrez prin mişcare. M-aş limita cumplit 
şi ar fi facil. Incerc pe cât posibil sa ramân 
în preajma senzaţici/gânduluilimpresiei de 
la care am pornit. Si apoi improvizez. Nu 
aplic judecaţi valorice materialului ce 
apare. Unele lucruri se impun de la sine. 
Pâna aici totul e spontan. 

Apoi încep sa sclectez. In momentul 
în care încep sa construiesc spectacolul, 

devin raţionala şi calcu l ata. Nu am 
preferinţe tehnice. Dar am preferinţe legate 

. de intcnsitaţi. 
De asemenea, ma intereseaza foarte 

mult interpretul cu care lucrez. Ţin sa-I 
valorifi c .  Cred ca în momentul în care 
alegi interpretul/interpretii ai luat deja o 
decizie artistica. Când spun interpret, nu 
va gândiţi la o relaţie de subordonare. E 
mai degraba o întâlnire între doua (sau 
mai multe) personalitati. Fiecare işi aduce 
contribuţia.  Dansatorul nu este o 

"unealta" în mâinile mele. Gasesc ideea 
aceasta atroce! 

Decizia finala asupra produsului artis
tic îmi aparţine, însa corpul instrument, 
corpul supus, dansatorul depersonalizat, 
acestea toate îmi sunt straine. Pronumele 
posesiv nu ma intereseaza atunci când 
construiesc un spectacol. 

6. Care va sunt modelele şi sursele 
de Inspiraţie, dacA acestea exista? 
(Evenimente biografice, "mode" 
intelectuale şi artistice, personalitllţi care 
v-au marcat etc.) 

Prima mea compozitie a avut ca sursa 
de inspiraţie o piesa muzicala. Urmatoarele 
doua au fost autobiograficc. Ultimele doua 
sunt mai importante - s-au construit în jurul 
preocuparii reale, conştiente, constante 
pentru corp şi experienţa prin corp. 

7. Din activitatea de pânll acum, ce 
credeţi eli vll reprezintA cel mai bine şi 
n-ar trebui omis din prezentarea 
dumneavoastra? Cum v-ati dori sll arate 
peste câţiva ani bilanţul profesional al 
Andreei Novac? 

Cautarea este o permanenta. Si nevoia 
de informaţie. Nu m-am gândit niciodata 
la un bi lanţ profesional .  E inca prea 
devreme. 

8. Exista ceva ce lndivldualizeazll 
dansul contemporan românesc - poate 
chiar de la începuturile lui - în raport cu 

ceea ce se întâmpla la nivel mondial? Sau, 
vazând în perspectivA, ar putea exista? 

O întrebare grea pentru cineva relativ 
recent intrat in contextul coregrafiei 
româneşti. 

Cred ca exista preocupare, dar nu 
diversitate. Gasesc dansul contemporan 
românesc prea .,unitar", iar aceasta nu este 
o calitate. Pot vorbi însa de o anumita 
u n i tate între profesionişt i i  dansului 
românesc. Acesta este un lucru de apreciat. 

9. Ati facut- sau aţi face - şi balet pe 
lângll dans contemporan? Dar alte stiluri 
de dans? 

Am luat - un an şi ceva - lecţii de balet. 
Apoi am mai fl!cut câteva cursuri în cadrul 
facultăţi i. 

Dar baletul era în primul rând mult 
prea riguros pentru felul meu de a înţelege 
dansul. 

În al doilea rând, îmi era aproape 
imposibil fizic. Aveam 23 de ani când se 
întâmpla lucrul acesta. 

Aş practica aproape orice stil de dans, 
atâta vreme cât ma stimuleaza. Ador 
fizica/itatea în dans. 

1 0 .  DHerll prin ceva rezidenţa 
"ArtistNe(s)t" de celelalte experienţe de 
creaţie ale dumneavoastra? 

Nu am decât cuvinte de lauda pentru 
echipa implicata în ArtistNe(s)t. 

Da, difera . . .  prin l iniştea (şi deci 
posibilitatea de a ma concentra) pe care 
mi-a adus-o. 
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ArtistNe(s)t la final . Show must go on 

Ivy Baldwin, SUA 

" Ceea ce îmi place într-adevilr este sil exprim natura umanil. Or pentru mine, aşa ceva este inevitabil 
dramatic. Vreau s-o exprim în primul rând prin mişcare. Dar îmi stârneşte interesul şi sunt gata sil valorific orice 
altceva m-ar putea ajuta, precum textul, cântecul sau alte forme de expresie vocalil. " 

1. Compoziţiile dumneavoastra 
coregraflce - "It' s Only Me" şi "Could be 
Nlce", de pilda - va recomanda ca pe o 
persoana cu simţul şi placerea 
spectacolului de teatru: decorurl, lumini, 
costume, o anume atmosfera, un 
hlstrlonlsm al Interpretarii şi, mal ales, 
secvenţele vorbite, cântate ori pur şi simplu 
vocal(lzat)e. Aţi facut şi teatru in cariera 
dumneavoastra? 

Da, am crescut jucând în musical-uri şi 
în diferite piese, alaturi de mama mea, actrita 
într-un teatru local. 

Aşadar aţi indraglt de mica teatrul. 
Da, în sensul larg al cuvântului. Ca sa 

fiu sincera, iubesc dansul contemporan mult 
mai mult decât piesele de teatru sau genul 
musical. Ceea ce îmi place într-adevar este 
sa exprim natura umana. Or pentru mine, aşa 
ceva este inevitabil dramatic. Vreau S·O 
exprim in primul rând prin mişcare. Dar îmi 
stâmeşte interesul şi sunt gata sa valorific 
orice altceva m·ar putea ajuta, precum textul, 
cântecul sau alte forme de expresie vocala. 

Am o fire extrem de "teatrala", ceea ce 
se vede în munca mea şi în felul în care îmi 
aleg interpreţii şi colaboratorii. 

Teatrul a Influenţat major felul in care 
vedeţi dansul? 

Acum nu mai merg prea mult la teatru, 
aşa încât ceva de felul asta e mai curând sad it 
în mine din copilarie. 

2. Cum aţi devenit dansatoare şi 
coregrafa? 

Dansul a fost întotdeauna o parte din 
viaţa mea, chiar de copil. Îmi aduc aminte ca 
îmi placea mult sa dansez, sa cânt, sa joc ... 
Parintii mei ar fi spus ca am intrat inca de pe 
atunci în lumea spectacolului. Aşa ca la patru 
ani, am început sa iau lecţii de dans. Am 
început sa studiez dansul contemporan la 
colegiu, la North Caro lina School ofthe Arts 
şi am continuat la New York University' s 
Tisch School oftheArts for graduale school. 
Dupa ce am absolvit NYU, un prieten apropiat 
s-a oferit sa ma ajute sa realizez un spectacol 
cu ceea ce am compus în timpul anilor de 
studiu. M·am indragostit de toata povestea 
asta. Am început sa coregrafiez mai mult şi 
sa produc anual spectacole la New York, 
pâna când, acum zece ani, am infiintat 
compania Jvy Baldwin Dance. 

Uneori, mi se pare ca nu m·am hotărât 
pentru o viaţa de corcgraf. Mai curând am 
devenit aşa ceva, natural şi instinctiv. 

Preferaţi sa dansaţi ori sa creati 
coregrafla unul spectacol? 

Cu siguranţa, coregrafia. 

3. Exista vreun eveniment, o situaţie, 
ceva anume care v-a Inspirat in mod spe
cial creaţia? 

Fiecare coregrafie pe care am creat-o e 
inspirata de diferite experiente sau persoane. 
Could be Nice . .. e urmarea primei mele vizite 
la Paris. It ' s Only Me s-a nascut din impresia 
puternica pe care mi-au tacut-o doi buni 
prieteni de-ai mei, atunci când au trecut 

printr-un divorţ dificil. Uneori, sunt perfect 
conştientă care mi-e sursa de inspiratie; 
alteori, abia dupa ce piesa e gata îmi dau 
seama ce evenimente ori persoane au 
influenţat-o. 

4. În cazul dumneavoastra, 
creativitatea asculta de nişte principii 
generale pe care vi le-aţi asumat? De fapt, 
ce va stimuleaza creativitatea? 

Cel mai bun stimulent este imaginatia. 
Ma fascineaza cultivarea imaginatiei: cum 
sa ne lasam imaginatia sa zburde în voie şi 
apoi cum sa prindem într-o lucrare de arta tot 
ceea ce ne·a trecut prin minte. Cred cu 
adevarat ca ar trebui sa le multumesc 
parintilor mei pentru ca m-au crescut într·un 
mediu unde creativitatea şi fantezia erau 
foarte importante. Am crescut tara televizor, 
aşa ca am petrecut multe ore creând în joaca 
lumi pentru mine însami ori recreând piese 
şi musicals pe care parintii mei ma luasera sa 
le vad la teatrul local. 

Cât priveşte creativitatea, încerc sa nu 
înclin prea mult spre o idee prestabilita 
despre cum ar trebui sa se dezvolte piesa, ci 
mai degraba, s·o las sa se orienteze instinctiv. 
Ideea de a lasa dansul sa mi se descopere - de 
a nu-l sili cu nişte idei originale · cere o 
abordare deosebita. La fiecare repetitie, 
încerc sa fiu receptiva la toate posibilitatile 
care se deschid pentru lucrarea respectiva. 

S. Acum câteva zile, aţi spus in treacat 
ceva despre schimbarea modulul de 
expresie in ultimele compoziţii. La ce va 
referea ţi? 

Câţiva ani, am compus lucrari care sunt 
mai mult performance ari şi mai curând 
expresie teatrala. Pe urma, am descoperit 
iaraşi pasiunea de a face coregrafii bazate in 
foarte mare masura pe mişcare, de a folosi 
într-adevar formele artei ca sa ma exprim pe 
mine, în loc sa caut prea departe. Încerc sa 
ma provoc sa-mi exprim iaraşi gânduri le prin 
dans şi sa vad ce poate sa însemne asta. 

6. Care e relaţia dintre compoziţie şi 
performarea el? Se întâmpla c a  
circumstanţele Interpretarii sa determine 
schimbari in piesa pe care aţi gândit-o 
inainte intr-un anume fel? 

Interpretarea e foarte importanta pentru 
dezvoltarea şi final izarea piesei. Este 
uimitor ce poate afla un performer/ dansator 
despre o piesa, atunci când o interpreteaza 
in faţa publicului. Asta i se întâmpla şi 
coregrafului, fie privind-o din public, fie 
perfomând el însuşi, daca e cazul. Din 
nefericire, dansuri le sunt rareori programate 
mai mult de un weekend la NYC, ceea ce 
este, cred, într-adevar în detrimentul artei. 
Adesea, aceasta problema împiedica o 
lucrare sa capete profunzime. Prezentarile 
de works in progress sunt extrem de utile 
pentru conturarea unei noi piese, pentru ca 
inveti atât de mult când eşti preocupat de 
mişcarea şi de ideile pe cale de a se naşte. 
Programez o piesa de mai multe ori, cu 
prilejul acestor prezentari formale sau 
in formale, tocmai pentru a vedea ce merge 
şi ce nu. 

7. Credeţi ca publicul înţelege mal 
uşor dansul contemporan decât baletul cu 
regulile lui tehnice şi estetice atât de 
stricte? 

Nu. Si mai cred ca libertatea de a avea 
propria experienţa poate sa devina exagerata 
pentru cineva care e nou venit în dansul 
contemporan. 

8. Ce proiecte profesionale aveţi în 
continuare? 

Mi-ar placea sa lucrez mai departe cu 
membrii companiei mele şi sa prezint, în 
stagiuni anuale, spectacole la New York. 
Mi-ar placea sa petrec mai mult timp în 
rezidente ca ArtistNe(s)t. Este de departe 
mai bine sa lucrez într-o astfel de rezidenţa 
decât cu paşi mici ,  pe o perioada 
indelungata. Sper sa pot începe sa-mi 
promovez mai mult creaţiile, atât în SUA, 
cât şi în afara. Acum câţiva ani, am început 
sa compun coregrafii pentru studenţii de la 
secţia de dans. Mi s-a parut foarte stimulativ 
şi aş vrea sa continui, inclusiv sa predau 
compozi ţ ia  şi tehnica dansului con
temporan. Mult mai important este sa petrec 
în viitor mai mult timp ca profesionist al . 
dansului şi mai puţin cu alte slujbe de-ale 
mele. 

9. În aceasta privinta, nu pot decât sa 
va doresc o conjunctura favorabila. Ne 
puteţi spune, acum la Hnal, ce v-aţi aşteptat 
sa gaslţl in România şi totuşi n-aţl gasit? 
La ce nu v-ati aşteptat şi totuşi vi s-a 
întâmplat aici? 

Cred ca m-am aşteptat sa-mi pot finisa 
mai mult proiectul coregrafie (pentru care 
am venit în România - n.n., NPB), dar am 
înţeles repede ca şederea mea la Bacau va 
însemna mai mult decât finalizarea acestei 
compoziţii. Si ţin sa mulţumesc pentru asta. 
De fapt, m-am aşteptat ca aceasta luna de 
zile petrecuta în România sa fie o insemnata 
lectie de viata şi chiar a fost. Pe lânga asta, 
am întâlnit-o pe Andreea Novac, ceea ce a 
fost o placuta surpriza. 

4 1  
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Salonul de Primavara 
al Artei Naive 

La Muzeul de Arta Contemporana al Centrului de 
Cultura şi Arte "GeorgeApostu" Bacau s-a deschis, în 27 martie 
2009, "Salonul de Primavara al Artei Naive". La aceasta ediţie, 
a XVIII-a,juriul format din llie Boca, Mariana Popa şi Daniela 
Gaftea a judecat lucrarile artiştilor: Dumitru Ştefanescu din 
Braila, Costel Bogatu din Bucureşti, Doina Moldoveanu, 
Ioana Gheorghiu, lonclia Stoica, Mircea Cojocaru şi Gheorghe 
Radu din Galaţi, Carmen Catalina Aldea din comuna 
Bogdaneşti, judeţul Vaslui, Calistral Robu, Costel Tanase şi 
Costel lftinchi din laşi, Denisa Mihai la din Timişoara, Maria 
Trifu din Bistriţa şi Valer Galan din comuna Leşu, judeţul 
Bistriţa Nasaud, Viorica Farkaş, Vasile Popovici, Gustav 
Hlinka şi Doina Mariţa Hlinka din Reşiţa, Ana Bata dinAiud, 
judeţul Alba, Ioan Marie, Catinca Popescu, Constantina Voicu, 
Maria Margoş, Virginia Bâr>an, Gheorghe Boanca, Carmen 
Hristea, Sever Bodron şi Maria Bodron din Bacau, Salomia 
Andronic din comuna Racaciuni, judeţul Bacau. 

Premiul Centrului de Cultura 
"

George Apostu" a fost 
acordat lui Valer Galan din comuna Leşu, judeţul Bistriţa
Nasaud, cu lucrarea "Se pornesc cazanele". Premiul Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Bacau a fost acordat Salomiei Andronic, cu 

"Lucrari de Primavara", din comuna Racaciuni,judeţul Bacau. 
Un alt premiu oferit de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale a fost acordat lui Mircea 
Cojocaru, din Galaţi, cu lucrarile ,,La Paşti" şi "La hora". 

Artiştii de Salons ai lui Diderot lucrau un an cu gândul 
numai la impactul pe care lucrarile lor îl vor avea la marele 
eveniment anual. Mai târziu, dorinţa nestramutata a lui 
Edouard Manet va fi ca lucrarile lui sa fie primite la Salonul 
oficial, niciodata n-a accepta!, pâna la capat, ca este un 
impresionist şi nu un artist de Salons. Organizarea unui salon, 
paradoxal unul al artei naive, primavara la Bacau, ni se pare 
salutara şi, cu acest text, de saluta� acestea, amândoua, în 
masura cu care istoriografia oficiala ignora, de obicei, acest 
fenomen artistic cu totul particular. Câta vreme însa 
teoreticienii artelor nu vor raspunde definitiv la dilema: ars 
una?, este, cuprinziJtoare, o singură artă, prin: sunt mai multe 
acut despi!r(ite, câta vreme nu vor fi ireductibil desparţite 
artele, putem crede cu legitimitate ca SalomiaAndronic, de la 
Racaciuni, a pictat un an cu gândul numai la Salon. 

Ereticul imparat, Friedrich al 11-leaHohenstaufen a gândit, 
acum aproape un mileniu, un experiment care sa vadeasca 
originaritatea limbilor pamântului. A izolat de glasuri 
contemporane urechile unor copii nou-nascuţi şi a aşteptat, 
rabdator, primele cuvinte ale acestora, credea ca vor fi în 
greaca, latina sau, cel puţin, araba; n-au fost... Pictura naiva 
ascunde în premisele sale o prejudecata similara: existenţa 
unui limbaj originar al picturii, existenţa unui timp paradisiac 
al picturii, de presupus, preacademic. Astfel, putem crede ca 
,,naivii" sunt artiştii al caror talent ingenuu este întreg nealterat 
de tipul de învaţarnânt şi convenţii academice. Mai este nevoie 
doar de un regizor discret, care eventual sa faca şi distribuţia, 
pentru acest spectacol de neorealism (numai in sensul oferit 
de dicţionarul de cinema1 ••• ). La Bacau, pictorul Ilie Boca 
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şi-a asumat acest experiment. 
Prima în definirea unui ipotetic cum al artei naive, în 

general, şi lucrarilor premianti lor de la acest Salon, în special, 
este oroarea pentru locul gol. Aşa-numitul horror vacui al 
portalurilor romanice sau fiica de gol care îl copleşea pe 
şlefuitorul de piatra medieval, care umplea grabit spatiile 
largi ale timpanelor cu fiinte invazive şi duhuri puţin 
elaborate, este aceeaşi cu teama pictorului naiv ca nu va 
ocupa tot cârn pul propus, teama ca nu va arata toate detaliile 
şi într-un fel povestea din tablou nu va avea calitatea 
adevilrnlui complet. Astfel ca povestea dintr-un astfel de naiv 
tablou sa nu aiba cusur narativ. 

Povestea constituie ce--ul artei naive. Aceasta este de 
fapt diferenţa specifica, inauntrul marii arte. Cealalta, pictura 
de tip cult se refera la sine, se reprezinta pe sine şi îşi =ceteaza 
cu nelinişte mijloacele de expresie. Pictura naiva nu are nicio 
astfel de problema de autoreferenţialitate, ea doar povesteşte 
cu voioşie şi, daca a putut sa comunice, mediile nu mai sunt 
neesentiale sau, cel putin, neinteresante de sonda! pentru 
pictor şi, egal, pentru privitor. 

Pentru Valeriu Galan, Mircea Cojocaru şi ceilalţi de la 
Salonul Artei Naive, pictura nu este decât excelentul mijloc 
de a reproduce, discursiv, povestea, de fapt, poveştile 
anecdotice sau, mai ales, universale, triste sau, mai ales, vesele, 
melancolice sau, mai ales, ironice. Odata deprinsa tehnica 
tabloului, problemele plastice devin, cel mult, egale cu 
problemele narative. Astfel, convenţia uniper>pectivei este 
abandonata, într-o maniera similara gramaticii cubiste şi vom 
vedea, spre a înţelege, deodata în tablou, faţa şi dosul aceluiaşi 
per>onaj burlesc. Astfel, convenţia timpului şi spaţiului unic 
al subiectului este destramata în favoarea unui realism magic, 
chagallian aproximativ. La fel, convenţia despre reproducerea 
la scara a motivelor este inlocuita de dimensionarea şi 
interpretarea simbolica a acestora, figura de stil de sorginte 
traditionala . 

Salomia Andronic istoriseşte numai cu sinceritate şi fara 
falsa nostalgie. Per>onajele ei nu au de ce sa fie îmbracate în 
costume tradiţionale, costumele tradiţionale nu mai exista 
decât în pictura naiva, crede pictoriţa de la gura Racacinei. 
Personajele ei nu sunt la hora, hora nu mai exista decât în 
pictura naiva. imbracata în rochie de stamba, "La marginea 
padurii", desculţa, o femeie este smintita de curajul unei vulpi 
care i-a furat, ziua, o gaina, atât, nimic strident, nimic festivist. 
Nu cum a fos� nu cum ar trebui sa fie, nu cum i-ar placea, 
Salomia Andronic povesteşte sincer şi firul de adevar banal 
are o putere copleşitoare. Aceasta ni se pare şansa singura a 
picturii naive, ea trebuie sa ocoleasca ispita falsului festivism, 
retorica valorilor tradiţionale pierdute şi, mai ales, dulceagul 
gust comun. 

"Lucrarile de primavara" au prospeţimea nealterata de 
niciun fel de gând strain, viclean introdus în spaţiul utopic al 
tabloului. Vorbeam mai sus de neorealism cinematografic şi 
un abil regizor, ne gândeam la alegerea Salomiei Andronic. 

luUan BUCUR 

Icoana, 
suflet 
şi credinta 

Centrul de Cultura "GcorgcApostu" a organizat 
şi gazduit, de ziua Sfintului Gheorghe, pc 23 aprilie 
2009, de acum traditionala expoziţie - concurs 

"Icoana, suflet şi credinta". Au participat cu lucrari 
având tematica religioasa elevi de la: Liceul de Arta 
"George Apostu" Bacau, Liceul de Arta ,,Margareta 
Sterian", Liceul de Arta Râmnicu-Vâlcea şi 
Seminarul Teologic "Sfăntul Nicolae" Rânmicu
Vâlcca. 

Juriul format din Mihai Chiuaru, Gheorghe 
Zamescu, Anca Mihail a, Sorin Petrescu (de la Rotary 
Club Bacau), Ioan Micu (de la Lions Club Bacau 

"Sf. Gheorghe"), Iustin Turcu (de la Lions Club 

"Moldova" Bacau) a acordat: 
- Ralucai Ghionea, clasa a X-a, Liceul de Arta 

"Margareta Sterian" Buzau, Premiul Centrului de 
Cultura "George Apostu" Bacau; 
- lui Ilie Paştiu, clasa a XII-a, Seminarul Teologic 

"Sfăntul Nicolae" Râmnicu- Vâlcea, Premiul oferit 
de Rotary Club Bacau; 
- ŞtefanieiArcip, clasa a IX-a, Liceul de Arta "George 
Apostu" Bacau, Premiul oferit de Lions Club 

"Moldova" Bacau; 
- Irinei Voi cu, clasa a XII-a, Liceul de Arta "George 
Apostu" Bacau, Premiul oferit de Lions Club Bacau 

"Sf. Gheorghe"; 
- Florinei Hagima, clasa a X-a, Liceul de Arta 

"George 
Apostu" Bacau, Premiul oferit de Rotary Club Bacau; 
-A idei Nicoleta Ba laban, clasa a V-a, Liceul de Arta 
"GeorgeApostu" Bacau, Premiul oferit de Lions Club 

"Moldova" Bacau; 
- Denisei Maria Şopârla, clasa a V-a, Liceul de Arta 
Râmnicu-Vâlcea, Premiul oferit de Lions Club Bacau 

"Sf. Gheorghe"; 
- Anei-Maria Roşea, clasa a VII-a, Liceul de Arta 
"George Apostu" Bacau, Premiul oferit de Rotary 
Club Bacau; 
- Yasminei Maria Tudorache, clasa a IV-a, Liceul de 
Arta "GeorgeApostu" Bacau, Premiul oferit de Lions 
Club "Moldova" Bacau; 
- lui Victor Constantin Popa, clasa a IIJ-a, Liceul de 
Arta "GeorgeApostu" Bacau, Premiul oferit de Lions 
Club Bacau "Sf. Gheorghe". 

Expoziţia a reunit icoane pe lemn, în buna 
tradiţie a culorilor de pamânt şi foaie puse de la închis 
spre deschis. Au fost icoane pe sticla, amintind lumea 
eteroclila lransilvaneana, icoane inversând paşii 
clasici. A fost pânza în prapuri fluturânzi cu Sfăntul 
Gheorghe, srantul de la capatâiul anului agrar, în 
prapuri despre care se spune ca au fost premisa 
marilor schimbari introduse de pictura în ulei. A fost, 
de la Liceul de Arta "Margareta S!erian" Buzau, 
hârtie, şi pe suportul umil tinerii buzoieni au zugravi! 
subţire ,,Mandylionul". Altfel, imperial, mozaicul a 
fost alcatuit tot de aceştia, de buzoieni şi preţioasele 
Iesere au desenat pentru veşnicie chipuri de basilei. 
În sfîrşit, clasele de sculptura de la Liceul de Arta 
"George Apostu" Bacau au taiat basoreliefuri albe, 
deasupra feţei, amintind sisificele eforturi ale lui 
Paciurea de reunire a izvoadelor de pictura bizantina 
şi slatuarie occidentala. 

"Icoana, suflet şi credinta" inseamna, de fapt, 
partaşirea sublima a tinerilor noştri artişti plastici la 
unul din cele mai frumoase capitole de istorie a 
culturii şi civilizaţiei creştine, fereastra despre icoana. 
Icoana îşi începe, teologic, itinerariul milenar în 
momentul minunat al înliparirii Sfintei Feţe pe 
marama trimisa de Abgar, voievodul Edesei. Atunci 
când s-a intrebat despre adevarul icoanei, filocalicii 
au adus marturie ştergarul cu Chip netl!cut-de-mâna
de-om, acheiropoieton, cum a putut zice Srantul 
Ioan Damaschinul. Li s-a mai raspuns iconoclaştilor 
ca Întruparea Fiului a deschis portile ferecate, în 
vechime, ale Chipului. Prima Duminica a 
Ortodoxiei a pus fundament, atunci, veacurilor de 
arta creştina care s-au trecut pâna la noi, pâna la 
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aceşti tineri iconari. Astfel, credem, cu toata taria, 
ca minunatul Chip a trecut, prin veacuri, pâna la 
noi, pâna aici, nerulburat. 

A fost netulburat, pcrpcruum, pentru ca facerea 
Icoanei a însemnat a!jezarea necontenita, înţeleapta, 
a izvodului peste suport. "Navoadele" ridicate au 
lasat. în urma, mereu, semnele vadite, niciodata 
greşelnice, ale Sfintei Feţe. Peste ele, azi, artiştii 
pun proplasmele întunecate, plasmele şi, ultimele, 
firele subţiri de lumina. Ultimele, singure, ordoneaza 
şi fac inteligibil spaţiul icoanei, altfel utopic. Într
o, aproape postuma, Scrisoare ciitre artişti, 
teologul Karol Woytila îi a!ială pe plasmuitorii de 
Chip, aproape în rasparul ,,Republici•"' lui Platon 
şi "Tablelor' lui Moise în stricta continuitate cu 
,fiJciitorul cerului şi al pamântului, viizutelor 
tuturor şi nevăzute/ar". Apoi, testamentar, 
penultimul papa incredinteaza lumea aceasta, pe 
care se pregatea, atunci, sa o paraseasca, inimii 
artiştilor, ,fiJuritori ai frnmosului ". 

Elogiul nostru se indreapta spre celelalte 
izvoade, în sens larg, izvoade vii, profesorii 
tinerilor participanţi la "Icoana, suflet şi credinţa". 
Bunul-simţ spune ca nu exista deprindere artistica 
în afara legaturii profesor-elev. Netulburatul 
legamânt a perpetuat, apostoliceşte, milenar 
adevarul, binele şi fiumosul originar. Un fir porneşte 
din pensula evanghelistului şi pictorului Luca, 
pictorul Fecioarei Maria, strabate veacurile şi 
locurile şi ajunge, astfel, la noi, privitorii. Perechea 
profesor - elev şi maestru - discipol se cuprinde de 
numarate ori în acest masurabil fir. Ultima oart1, 
spre noi, îi cuprinde, printre alţii, pe Cristina 
Cercelaru, pe Valeriu Şuşnea şi pe Traian Ştefan 
Boicescu, pe Ionela Lazureanu, pe Mariana Popa 

Lazureanu şi pe Aurel Stanciu şi, împreuna cu ei, .; ·� 
şi pe Luminita Radu, pe Ioan Burlacu, pe Ioan ������������� 
învaţaceii . . .  � .; i ��� � < 
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NT/ PORTRET 

Dictionar teatral 

IACOB, Doina, n. 21 aprilie 1948, în 
Bacau. Actriţa. Fiica muncitorului Pavel 
Constantin şi a Elisabetei, casnica, şi-a 
petrecut copilaria în zona U.R.A., un cartier 
de case la acea vreme, în care relaţiile dintre 
vecini erau confundate adesea cu legaturile 
de rudenie. Zvârluga şi inteligenta, a început 
studi i le la mica şcoala din cartierul 
aviatorilor, fiind inca din ciclul primar 
indragostita de scena. Clasele gimnaziale 
le-a urmat la şcoala Nr. 8 ( 1959- 1 962), 
continuând sa înveţe la fel de bine şi sa se 
numere printre animatorii serbarilor şcolare. 

Admisa la Liceul Teoretic Nr. 3 (azi, 
Liceul cu Program Sportiv, 1962- 1966), a 
avut şansa sa fie distribuita de profesoara de 
limba româna Tiberia Stan, care se ocupa şi 
de activitatile culrurale din instituţie, în mai 
toate spectacolele teatrale iniţiate, întarindu-i 
convingerea ca aceasta e calea pe care trebuie 
sa o urmeze. Dornica de perfecţionare, s-a 
înscris în paralel la clasa de actorie a şcolii 
Populare de Arta din Bacau, beneficiind de 
îndrumarea şlefuitorului de talente care a fost 
dramaturgul, regizorul şi actorul Ion Ghelu
Destelnica. Tot aici a fost fascinata de 
cursurile susţinute de Iulian Antonescu la 
Istoria teatrului, cunoştinţele şi deprinderile 
însuşite sub îndrumarea celor doi dascali 
fiindu-i suficiente pentru a reuşi, inca de la 
prima încercare, la examenul de admitere la 
Institutul de Arta Teatrala şi Cinematografica 

"I.L. Caragiale". 
Deşi, în 1966, concurenţa a fost de 260 

de pretendente pe doar 6 locuri, a impresionat 
prin talent şi arta interpretativa, fi ind 
repartizata la clasa profesoarei Eugenia 
Popovici, renumita actriţa a Teatrului Naţional 
din Capitala. Aceasta i-a ales apoi şi numele 
de scena, Doina, pentru ca parintii o botezasera 
Doiniţa, fara prea mare relevanţa pentru o 
actriţa ce avea sa joace roluri importante. Şi, 
într-adevar, s-a impus inca din facultate, 
luându-şi licenţa în arta dramatica cu nota 1 O. 
Şansa i-a surâs inca o data, la repartiţia 
absolventilor din 1 970 fiind prezent şi 
scriitorul Vasile Sporici, directorul de atunci 
al Teatrului Dramatic Bacovia, care a preferat
o, astfel ca a revenit în localitatea natala. 

A debutat imediat, interpretând rolul 
Mariei Vasiliu, din Mielul turbat, piesa lui 
Aurel Baranga (22 septembrie 1970, regia 
Ionel Rusu), însa rolul care a impus-o 
definitiv în inimile spectatorilor şi ale 
colegilor a fost Bombonel, personajul prin
cipal din piesa Capriciile norocului, de 

Mircea Stelllnescu, în pielea caruia şi-a pus 
în valoare toate calitatile sale actoriceşti (21  
martie 197 1 ,  acelaşi director de scena). Fi
dela instituţiei teatrale care a consacrat-o, a 
dat viaţa la zeci de eroine din dramaturgia 
nationala şi universala, colaborând fructuos 
atât cu regizorii bacauani I.G. Russu, Dumitru 
Lazar Fulga, Geirun Ţino, Gheorghe Balint, 
cât şi cu nume de referinţa ale regiei 
româneşti şi europene, cum ar fi Nicolae 
Moldovan, Ion Olteanu, Anca Ovanez
Doroşenco, Cristian Munteanu, Cristian 
Pepino, Mircea Marin, Nae Cosmescu, 
Valeriu Paraschiv, Mircea Comişteanu, 
Bogdan Ulmu ori Bora Grigorovici, Iannis 
Veakis, Sassy Brahim ş.a. 

Dintre rolurile cu adevarat memorabile, 
îşi aminteşte cu reala placere de Lady Milford 
(Intriga şi iubire, de Friedrich Schiller, re
gia Anca Ovanez-Doroşenco ), Adela ( 1975, 
regiaZoeAnghel Stanca) şi Bemarda (2008, 
regia Gelu Badea), ambele din Casa 
Bernardel Alba. de Federico Garcia Lorca, 
Jenny Spelunca (Opera de trei parale, de 
Bertolt Brecht, regia Sassy Brahim), Viviane 
(Nu contaţi pe mine), Yasiane (Nebuniile din 
pat), Sophie (Iar te sinuclzt, iubito?), din 
comediile lui Pierre Chesnot, Mariana 
(TartutTe, de Jean Baptiste Moliere), Linda 
(Cum se cuceresc femeile, de Woody Allen), 
Gaby (Opt femei, de Robert Thomas), Natalia 
(Trei surori deA.P. Cehov), Madame Yvette 
(Casa piD.cerilor, de Gorgey Gabor), dar şi 
de Didina Mazu (D'ale carnavalului) şi Veta 
(O noapte furtunoasa), din comediile lui I.L. 
Caragiale, Camel ia (Piatra la rinichi de Paul 
Everac), Cezara (O batista in Dunare, de D.R. 
Popescu), Veronica Micle (Porni 
Luceafllrul, de George Chirila), Mimi (Te 
plAtesc ca sa ma iubeşti) şi Cixi (Unchiul 
nostru din Jamaica), ambele piese, de Dan 
Tarchila, Tuţi (Interviu, de Ecaterina 
Oproiu), Vitoria Lipan (Baltagul, de Mihail 
Sadoveanu), Aristiţa (Chiriţa ot Bârzoi, de 
Vasile Alecsandri), Camel ia (Gaiţele, de Al. 
Kiriţescu) şi înşiruirea ar putea continua. 

S-a apropiat cu reala placere de poezie, 
recitând din Vasile Alecsandri, Tudor Arghezi, 
Lucian Blaga, Radu Câmeci, Mihai Eminescu, 
Nichita Stanescu (Un pD.mânt numit 
România, O ora de poezie), însa nu a ocolit 
nici spectacolul de revista (Cânta chitarele, 
de Florin Gheuca şi Mircea Radu Raţescu) sau 
cel pentru copii (Un doi trei patru, ce-a lllcut 
Radu la Teatru, de Viniciu Galiţa şi Alecu 
Popovici, Sânztana şi Pepelea, de Vasile 
Alecsandri). A îmbrăţişat, totodata, cu bucurie 
ideea distribuţiei în piesele dramaturgilor 
bacauani, jucând în spectacolele Trecerea 
prin veranda verde, de George Genoiu, La 
margine de paradis şi Exerciţii de forţa şi 
echiUbru, de Ovidiu Genaru, montare interzisa 
la scurt timp dupa premiera, şi Logodnlcul din 
ciorap, de Viorel Savin. 

Sute de reprezentatii, ce au bucurat nu 
doar publicul bacauan, unele susţinute în 
condiţiile dramatice ale autofinanţarii, în sali 
neîncalzite şi în tumee obositoare, rasplatite 
însa cu minute în şir de aplauze şi cu destule 
cronici elogiase, marturii peste timp ale unui 
destin construit cu migala şi întregit cu 
fiecare reprezentaţie. Pentru prestaţia sa, 
adesea de excepţie, şi contribuţia adusa la 
revigorarea mişcarii teatrale bacauane, în 
1984 a fost decorata cu Medalia Meritul 
Cultural, Clasa 1. 

Cornel GALBEN 
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Dictionar teatral 

PREDA, SteUan, n. 8 iWJie 1935, la Osica de Sus, 
judeţul Olt. Actor. Fiul tâmplarului Ioan Pepene şi al 
Ecaterinei (n. Oarfa), muncitoare. Orfan de tata, a urmat 
cursurile şcolii primare şi ale Liceului "Tudor Vladimirescu" 
din Târgu-Jiu, absolvind cele I l  clase în 1953. Stlltuit de 
sora sa, Elisabeta Preda, ea însa.şi studenta la I.A.T.C., şi având 
oarece aptitudini artistice, a decis sa se înscrie la examenul 
de admitere organizat de Institutul de Arta Teatrala şi 
Cinematografica din Bucureşti, deşi aici concurenţa era 
sufocanta: 1 500 de candidati pe 1 5  locuri. A reuşit însa la 
clasa profesorilor Alexandru Finţi şi Ion Şahighian, avându-i 
colegi, între alţii, pe Florin Piersic, Leopoldina Balanuţa, 
Margareta Pogonat, Adela Marculescu, Ion Dichiseanu. 
Precum copilaria, studenţia a fost pentru el extrem de grea, 
întrucât dupa primul an de studiu i-a murit şi mama. Adepa.şit 
momentul graţie prieteniei colegilor, Wl grup Wlit la bine şi 
la rau, în interiorul caruia funcţiona intrajutorarea şi decizia 
colectiva. Faptul ca in 1959, 1a absolvire, au decis de comWJ 
acord sa ramâna împreWJa şi sa lucreze în acelaşi teatru spWle 
multe despre coeziWJea creata de-a IWlgul anilor de studii. În 
iulie e încadrat, aşadar, ca actor la Teatrul ,,Mihai Eminescu" 
din Botoşani, grupul fiind însoţit de regizorul Ion Şahighian, 
care 1-a sprijinit sa pWla pe picioare Wl teatru cu adevarat 
profesionist. Retine atenţia presei şi a specialiştilor inca de la 
primele roluri, pentru interpretarea personajului Andrei din 
spectacolul Ediţie specia/il. de Mariana Pârvulescu, juriul 
celui de-al doilea Concurs al tinerilor actori acordându-i, în 
1959, premiul al III-lea. Aceeaşi distincţie a primit-o şi la 
ediţia din decembrie 1962, de data aceasta pentru rolul Paul 
(Romeo) din piesa Romeo, Julieta şi întunericul, de Jan 
Otcenaşek. Cu IntrigiJ şi iubire, de Fr. Schiller, în care i-a dat 
viaţa lui Ferdinand, şi-a pus in valoare şi calitaţile regizorale, 
fllcând asistenta maestrului sau din facultate, Ion Şahighian. 
Tot din acea perioada, memorabil a ramas rolul lui Eminescu, 
din premiera absoluta Eminescu, de Mircea Ştefllnescu, piesa 
pusa în scena de acelaşi laborios regizor, preluata de 
Televiziunea Româna şi jucata apoi în peste 600 de 
reprezentaţii, în toata ţara. Succesele repurtate I-au propulsat 
in fruntea instituţiei botoşanene, in perioada directoratului 
sau ( 1966- 1970) având câteva iniţiative primite favorabil de 
lumea teatrala. La implinirea a cinci veacuri de la zidirea 
Mânastirii Putna, bWJaoara, a propus casa se monteze Trilogia 
lui Barbu Ştefllnescu Dela vrancea şi sa se joace nu numai in 
sali, ci şi la Cetatea de ScaWJ a Sucevei, in aer liber. Debutul 
a fost cu Apus de soare, jucat timp de o saptamâna, începând 
cu 10 iulie 1966, în fata a peste 40.000 de spectatori. În 1967, 
prin dispariţia mentorului sau, Ion Şahighian, care montase 
spectacolul şi-1 distribuise in rolul lui Petru Rareş, a fost silit 
sa apeleze la Sorana Coroama pentru a continua proiectul, 
Viforul, pus in scena de ea, bucurându-se de acelaşi succes la 
Cetate şi în ţara, fiind preluat de TVR. De data aceasta 1-a 
interpretat pe Ştetllniţa, eroul principal, inzestrându-1 cu verva, 
dinamismul, ambiţia şi orgoliul de care personajul avea 
nevoie, dar fllra aura de mareţie specifica domnitorilor. În mai 
1968, ciclul a fost încheiat cu Luceafilrul, în aceeaşi regie, 
piesa în care a revenit la Petru Rareş, insa întruchipat la vârsta 
matura a deciziilor politice. O alta iniţiativa e legata de 
înfiinţarea Studioului experimental, dedicat profesionalizarii 
tinerilor actori, in cadrul caruia au fost prezentate piese într-Wl 
act, schiţe dramatice, monologuri, drarnatizari, recitaluri de 
poezie etc., devenit o pWlle de lansare nu numai pentru actori, 
ci şi pentru dramaturgi. Între cei debutaţi s-a numarat, de 
pilda, Dumitru Solomon, cu spectacolul Parabole, montat 
de Gheorghe Miletineanu. În octombrie 1967 a regizat 
Eminescu, primul spectacol de sWJet şi lumina la lpoteşti, 
teatrul botoşanean devenind singura institutie artistica din 
provincie care a realizat o astfel de montare în tara. 
Spectacolul, ca şi cel teatral cu piesa lui Mircea Ştetllnescu, a 
fost reluat şi in editiile urmatoare ale ,,Zilelor Eminescu", 
primind aprecierea unor importanţi oameni de cultura. Pâna 
la 1 septembrie 1970, când s-a transferat ca actor la Teatrul 
"Bacovia" din Bacau, a interpretat 43 de roluri, între cele cu 
adevarat memorabile numarându-se Fat-Frumos din lnşir-te 
miJrgiJrile, de Victor Eftimiu, Marcu din Aceşti îngeri trişti, 
de D.R. Popescu şi Nae Girimea din D 'ale carnavalului, de 
I.L. Caragiale. În aceasta prima etapa botoşaneana a fost, de 
asemenea, între 1959 şi 1966, profesor la Cercul de arta 
dramatica al Casei Pionierilor din Botoşani, printre elevii sai 
aflându-se actorii de azi Constantin Cojocaru, Mihai 
Malaimare şi regizorul Alexa Visarion. Pe scena bacauana, a 
debutat în rolul Shadow din PogoariJ iarna, de Maxwell 
Anderson, dupa care Victor Ion Popa 1-a distribuit în Cezar 
Radian, eroul principal al piesei FiJriJ cascadori, de Mircea 
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Radu Iacoban, cooptându-1 şi ca asistent de regie. Spectacolul, 
bine primit de public şi de critica, a ajWJs în finala Festivalului 
dramaturgiei originale din Capitala (aprilie 1971) şi a fost 
inclus în Saptamâna dramaturgi ei româneşti, derutata tot aici 
în aceeaşi luna. Dintre cele 31 de roluri interpretate pe scena 
bacauana pâna la 1 5  decembrie 1977, când a revenit ca actor 
şi ca director la Teatrul "M. Eminescu" din Botoşani, critica 
de specialitate a apreciat ca excelente pe cele din piesele 
Despot VodiJ, de Vasile Alecsandri (Despot Eraclid), FemeiJI 
fericitiJ, de Corneliu Leu (Andronic), PiJdurea împietritiJ, de 
Robert Sherwood (Aian Squier),JntrigiJ şi iubire, de Fr. Schiller 
(Wurm), Totul într-o noapte, de Mihail Sabin (Val), Muh 
zgomot pentru nimic, de W. Shakespeare (Benedeto ), Tranzit, 
de Leonid Zorin (Bagrov), Paharul cu apiJ, de Eugene Scribe 
(Henri de Saint-John). Cu PiJdurea împietritiJ şi Interesul 
general, deAurel Baranga a fost în turneu in Iugoslavia (mai
iWlie 1973), viu comentat în presa scrisa şi audio-vizuala din 
ţara vecina. Repetând isprava de la lpoteşti, în zilele de 27-
29 septembrie 1973 a regizat, la Casa Memoriala "George 
Bacovia" din Bacau, spectacolul de sWJet şi lumina BacoviJI 
- o poveste de toamniJ, cu Emil Botta in prim-plan. Unele 
dintre aceste reprezentaţii au fost televizate, TeleviziWJea 
Româna distribuindu-1, in 1972, şi în serialul Muşatinii, 
regizat de Sorana Coroarna, care i-a oferit rolul Baloş, prezent 
în toate cele 9 episoade. În acelaşi an a debutat în film, 
interpretând rolul directorului general Paul Diaconescu din 
scurt-metrajul AlarmiJ chimiciJ (regia Haralambie Boroş). 
Implicat ca actor şi director în revigorarea teatrului botoşanean, 
a fost distribuit în alte 16 roluri, a repus pe picioare Studioul 
experimental, a reluat Festivalul Naţional al Restituirilor 
Dramatice, în formula Toamna teatrala ( 1 980), a împrospatat 
trupa cu actori tineri şi a invitat sa monteze regizori prestigioşi, 
în frunte cu Zoe Anghei-Stanca, Anca Ovanez, Iulian Vişa. 
Spectacolul cu premiera absoluta Cer cuvântul, de Dragomir 
Horomnea a fost preluat de TVR şi invitat la Festivalul de 
Teatru de la Braşov, Epoleţii invizibili, de SilviaAndreescu şi 
Teodor Manescu, alta premiera absoluta, in care a interpretat 
rolul Ordonanta, a fost distins cu Premiul 1 la ediţia a III-a a 
Festivalului Naţional "Cântarea României", Demiurgul, de 
Vasile Voiculescu (rol, Demiurgul) a adus teatrului trei premii 
la Toamna Teatrala de la Botoşani ( 1980), alte patru premii, 
între care şi cel cei s-a acordat pentru interpretarea personajului 
Stamatescu, fiind obţinute la cea de a V-a ediţie a competiţiei 
de spectacolele O noapte furtunoasiJ, de I.L. Caragiale şi 
Titanic vals, de Tudor Muşatescu. A revenit, totodata, la film, 
primind rolul Ion Nadejde din lung-metrajul VacanţiJ tragiciJ 
(regia Constantin Vaeni), şi la regie, montând în calitate de 
regizor Nota zero la purtare, de Virgil Stoenescu şi Octavian 
Sava, spectacol cu mare priza la public. Pe 8 martie 1983 a 
ajWJs din nou la Bacau, de data aceasta in calitate de actor şi 
director al Teatrului "Bacovia". Ca la Botoşani, a încercat sa 
imbunatateasca repertoriul şi nivelul artistic al instituţiei, 
înfiinţând şi aici un Studio experimental - Studio 108 -, 
lansând piese în premiera absoluta şi dramaturgi, restituind 
piese din fondul naţional teatral, oferind spectacole pentru 
copii şi dând o noua directie Galei Naţionale a Recitaluri lor 
Dramatice. A început în forţa, cu spectacolul coupe Dorm 
oraşele lumii, in regia Ancai Ovanez, distins la Festivalul 

Tineretului de la Costineşti cu Premiul pentru interpretare, 
acordat regretatului actor DinuApetrei, interpretul lui Oswald. 
Au urmat, rând pe rând, Tartujfe, de Molii:re, PiatriJ la rinichi, 
de Paul Everac, Dragostea şi revoluţill, de Dinu Sararu, Capul 
de riJţoi, de George Ciprian, Chiriţa în carnaval, adaptare de 
Anca Ovanez dupa Vasile Alecsandri, cu ultimele doua 
spectacole Teatrui "Bacovia" intreprinzând un apreciat turneu 
în Polonia (octombrie 1985). La Studio 108 au fost montate, 
între altele, piesele Lapte de posiJre, de D.R. Popescu (în care 
a creat "Wl tip memorabil de funcţionar insensibil la nuanţele 
afective ale vieţii"); Plautus şi fanfaronii, de I.D. Sârbu, 
premiera absoluta, care a flicut furori la Festivalul de teatru 
contemporan de la Braşov, dar pentru ca era atacata dictatura, 
in general, directorul a fost sancţionat, ca şi spectacolul; 
BiJtrâna şi hoţul, de Viorel Savin, regizat de Mircea Marin, 
piesa de debut a cWJoscutului dramaturg de azi, de asemenea 
destul de controversata prin subtilitatile textului .  Pentru 
aceasta opţiune repertoriala, Teatrul "Bacovia" a primit 
Diploma revistei Cronica la ediţia a Vlll-a a Galei Naţionale 
a Recitalurilor Dramatice (octombrie 1986), iar actorii inca 
patru premii, între care şi PremiuiA.T.M. cei s-a acordat pentru 
rolurile din spectacolele Cerul înstelat deasupra noastr/J, de 
Ecaterina Oproiu şi Matca, de Marin Sorescu.lntre premierele 
absolute se mai numara Conversaţie în og/itulil, de George 
Genoiu (rol, Necunoscutul), Porni Luceafilrul, de George 
Chirila (a creat un Eminescu "viu, plauzibil, romantic şi 
neînvins de timp"), cu cele doua piese dedicate Poetului de 
M. Ştefllnescu şi G. Chirila oferind peste 1000 de reprezentaţii 
la Botoşani, Bacau, in !urnele din ţara şi la TVR. Tot la Bacau 
a realizat Wl proiect mai vechi, Soarele Moldovei, premiera 
din 5 mai 1988 cuprinzând "Trilogia lui Delavrancea într-Wl 
spectacol Wlitar ca stil, limpede, echilibrat ca volum, pastrând 
numai textul original". La 1 mai 1989, în condiţiile tot mai 
grele ale autofinantarii, când actorii erau siliţi sa joace şi câte 
şase spectacole pe zi, când teatrul fucea, pe lânga premiere, 
vata de zahar, matricole şcolare şi alte nazbâtii ceauşiste, a 
fost schimbat din funcţia de director, dar a jucat pâna in iulie 
1999, când a fost pensionat forţat. În aceasta perioada a 
colaborat cu Teatrul de Animaţie din Bacau, montând la 20 
decembrie 1990 spectacolul muzical Moş CriJciun şi 
VriJjitoarea, de Eugen Gheorghiţa (adaptare de Cornel 
Galben), piesa autorului de la Chişinau constituindu-se in 
primul spectacol din România in care Moş CraciWl şi-a 
reintrat in drepturi. Ca regizor, tot aici a mai pus în scena 
Hansel şi Gretel, de Fraţii Grimm, iar la Teatrul Bacovia alte 
cinci spectacole: Profesorul de franceziJ, de Tudor Muşatescu, 
Moş CriJciun vine şi vara, de Alecu Popovici, AlbiJ ca 
Zdpada şi cei 7 pitici, de Fraţii Grimm, Motanul înciJiţat, de 
Charles Perrault şi Floricica purpurie, de 1. Brausevich şi 1. 
Kamanhova, în WJele din ele figurând şi ca interpret. Între 5 
august 1996 şi 1 5  septembrie 1997, a fost directorul Teatrului 
de Animaţie din Bacau, perioada în care a renova! cladirea şi 
i-a dat o noua identitate - Teatrul pentru Copii şi Tineret 
"Vasile Alecsandri" -, montând totodata spectacolul FiJt 
Frumos şi balaurul, care se joaca şi azi, şi comandând 
proiectul WJui nou sediu. Cu feeria Sânziana şi Pepelea, de 
Vasile Alecsandri (regia, Doina Zotinca) a întreprins un turneu 
la Viena, dar suita proiectelor a fost frânata, într-o anume 
masura şi din vina sa. Oricum, a lasat în urma peste 160 de 
roluri interpretate în spectacole de teatru, film sau televiziWle, 
a pus in scena mai mult de 25 de piese, despre ele scriindu-se 
zeci de cronici în revistele Ateneu, Cronica, Teatrul, 
România literara, Contemporanul, Saptll.mâna, Theater 
der Zeii, în ziarele Scânteia, Scânteia tineretului, România 
libera, Clopotul, Steagul Roşu, Zori noi, Polltlka, 
Oslobozenle, la Televiziunea Româna, Radio Bucureşti, 
Radio Sarajevo ş.a. Readus în teatrul ba.cauan la 15 septembrie 
2002, a fost distins de botoşaneni, la 1 6  octombrie 1998, cu 
Diploma de excclcnţa şi Medalia jubiliara prilejuita de 
împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Teatrului "Mihai 
Eminescu". Ca unul care, în noaptea de 22-23 decembrie 
1989, a recital de la balconul Prefecturii Bacau Doina lui 
Eminescu, pastreaza în vitrina sa cu trofee şi certificatul de 
revoluţionar. Contestat nu de putine ori, are satisfacţia ci! 
şi-a onorat profesia şi ca a predat-o pe mâini bWle, fiica sa, 
Oana Preda-Gheorghe, absolvind aceeaşi facultate şi evoluând 
ca actrita la Teatrul din Galati. În 2008, cu prilejul Zilei 
mondiale a teatrelor de marionete, Teatrul de Animaţie 
bacauan i-a oferit Diploma de Excelenta pentru performanţele 
sale avute pe scena instituţiei, iar in aprilie 2009, a primit şi 
Diploma de societar de onoare al Teatrului "Bacovia". 

Cornel GALBEN 

www.cimec.ro



Supravietuire 

Ovidiu GENARU 

1971  

2 9  martie. C u  Stancu ş i  echipa l a  casa 
de oaspeţi, tarâm interzis, gard înalt, de 
penitenciar, câini, sârma ghimpata. Înauntru 
lcmnarie, folklore, un lux prostesc, vesela 
chinezeasca, slugi, linguşitori. Primul Sec 
important, onctuos, impenetrabil. Fanuş 
intreaba unde sunt microfoanele. Primul râde 
creţ, crispat, îi facem probleme, limba 
otravita, n-avem leac. Nichita, sclipitor ca 
întotdeauna, cauta un cititor care sa-i pupe 
inima în cur. Mai spunea: unde pupi şi unde 
crapa. Stancu e greu de doborât, vulpe-lup
leu, siguranta de oracol. Poate ca şi 
Mercedesul i-o confera. Bancuri, aluzii, 
niciun protocol, fara menajamente. Stilpânii 
abia îşi ascund complexele în faţa scriitorilor 
şi asta probabil o sa ne coste. 

18 aprilie. Paştele, au înflorit zarzarii, 
bate un vânt duşmanos. Steril la emotiile de 
odinioara. Ma târâi dintr-o camera într-alta 
cu gândul la o casa mai mare. Ralu şi Irina 
joaca fotbal cu doua oua roşii de lemn. Si 
totuşi, şi totuşi lumea s-a dus la Inviere ca sa-i 
tina de urât lui Dumnezeu, partidul era la 
biserica, nu-i nimic de fllcut. Îmi amintesc 
calatoria la Bucureşti cu Mişu (Sabin), o 
traiectorie de Ulise, manuscrisul Patimilor 
sub brat, 7 crâşme luni marţi miercuri fllra 
somn, apoi acasa, manuscrisul trimis prin 
poşta . .  

26 aprilie. Azi ar fi trebuit sa tiu primit 
în partid, dar nu m-am prezentat la şedinţa. 
Maselele. Numai sa tiu crezut. Abia n-or sa 
aiba de unde sa ma dea afara. Daca nu intri, 
n-ai de unde ieşi. Cartea cu criminalul n-are 
un titlu, dar, experienta contactului cu un 
asasin care n-a taiat o gaina în viaţa lui e 
teribila. Am scris-o, n-<> sa apara în veci. 

6 mal. Aseara surpriza, a trecut pc la 
mine Cantemir cu nevasta-sa. Copil 
nabadaios al mahalalei, spaima babe lor, fost 
aviator in flotila MAI, paraşutat in 
Iugoslavia, bautor şi gargaragiu, degradat, 
pensionat, creşte nutria la margine de 
Bucureşti. El o duce pe fiica lui Dej la Viena 
şi Paris sa-şi faca manichiura. Antrenamente 
zilnice, unii au cazu� nu conteaza, ii adunau 
cu tomberonul. Transportorul de valize 
diplomatice, cwierul secre� pilotul de clasa 
azi lucreaza cu morcov şi fân pentru 
şobolanii aia de apa ... 

8 august. Patimile ... par arestate la 
DGPT . . .  La Dacia, fn aşteptareafilozofolui 
zace, probleme ca întotdeauna . . .  Vara 
fierbinte, spirite încinse. Aseara, în târg: 
mili�a la vânatoare de vrajitoare; au tuns cu 
forta nişte pletoşi . . .  fustele strâmte sunt 
despicate ... Barba mea e in pericol. Cobaii 
lucreaza în slujba şobolanilor. Manuscrisele 
melc se-m put de caldura lui august, lumea e 
tot mai strâmtă, Genarule. 

25 august. întoarcerea de pe Ceahlaul 
plin de resturi şi mizerii umane; se arunca 
totul peste umar, autori: toapa şi mârlanul. 
De scris eseul Buda la români, merita. Fac 
rost pe sub mâna de cinci prosoape, doar sunt 
intelectual. 

4 septembrie. Refac volumul de la C.R., 
trebuie sa-i pacalesc. Mi-ar fi placut Strigoiul 
Caragiale, ca titlu, dar ma voi ascunde sub 
Patimile dupil Bacovia. Ambiguitatea e 
instaurata. Noaptea târgui cade sub asediu! 
chefliilor. loc finanţe, ioc speranţe, doar 
creanţc. Azi, tata mi s-a parut mai batnîn. Nu 

voi pleca la Dragosloveni, sunt satul de 
lautari. 

28 septembrie. Chcfla Ateneu, Sergiu 
(Adam) şi-a lansat cartea, m-am abţinut, 
bravo, mi-ajunge, vârsta nebuna a trecut, fie 
primit. Bancuri şi iar bancuri, cu şi fllra perdea, 
oare cine ne toarna, cine? Proştii batjocoresc 
statuia lui Bacovia, o arata copiilor obraznici 
sa-i sperie, te dau pe mâna lui Bau-bau. Deci 
vremuri in schimbare: I-au smuls pc Vasilica 
Roaita care parca tragea apa la closet şi I-au 
implantat in acelaşi loc pe Bacovia. Cândva 
vor cadea capete pentru asta. Profesorii, 
macelarii şi coafezelc sunt indignati şi 
indignate ... Cu Dumnezeu inainte, spre 
modificarea greşelilor din trecut spre altele 
mai noi . . .  Ma simt hartuit de invizibili 
hartuitori. 

1 972 

1, 2 mal şi 30 aprilie. Zile ploioase, 
Paştele blajinilor. Popolul la plimbare prin 
România cea mica. Dimineaţa ce imbulzeala 
acolo unde se apuca ceva de mâncare. La 
televizor cânta protejate!<; compozitorilor, 
gâsculite de provincie, carne de tun. La 
Eminescu acele parodii perfide carora li se 
potrivea titlul Strigoiul Caragiale s-au 
impotmolit in mâlul redacţional, pai nu? Îmi 
place mottoul: Tristeţea cititorului de la Gura 
Humorului ... Ce pedeapsa ca de 1 mai ploua 
şi nu mai detilarn, şi nu mai simulam şi nu 
mai clanţanim - Amin! şi noroiul e roşu de 
steaguri pleoştite de ploaie. În zece zile 
predau şi Vladimir Holan la Universala, 
poeme scrise sub ocupaţia nazista ş i  
publicate sub ocupaţia ceha . .  

Pe 7 mal aveam doar un costum vechi 
de haine şi prea puţini bani, terminasem 
mai multe carti netiparite, dar scrise, 
fumam prea numeroase ţi gari şi efectul lor 
era distructiv, nimic nu cumparasem de mai 
bine de cinci ani, locuiam într-o grota şi 
invatam sa-mi menţin echilibrul, o lupta 
grea era şi asta. 

27 mal. Nu cred, nu-mi vine sa cred, 
Patimile dupii Bacovia au depaşit Directia 
presei, au scos ceva, i-am pacali� i-am deruta� 
i-am imbrobodit, sunt fericit. Lungi şuete cu 
Ştefanachc, Guga, Nichita. 

17 august. A venit Carmelo din Italia, 
am tigari, am tigari Kent şi Salem' Aseara la 
shop o biata femeie intreaba daca nu poate 
cumpara ceva cu dolarul ei gasit pc jos, guma 

pentru copii, ceva acolo. Era un dolar mic, 
de plastic, un portchei ... De cinci sute de zile 
scriu incontinuu dimineaţa şi seara. Verite
ul cu crima de la Oneşti se afla la Junimea 
pentru '73, o Doamne, în plan! Critica spune 
ca sunt un poet. .. 

28 august. Patimile apar la sfârşitul 
lunii. Strigoiul Caragiale, chiar ascunse sub 
La margine de paradis n-au nicio şansa. 
Poate la anul o calatorie in Italia . . .  Enorm 
gol financiar. Lumpcn dresat, menajerie, con
serve, monta generala. 

16, 17, 18, 19 septembrie. Purtam spre 
Tebea, prin Ardeal, o coroana de flori pc 
capota maşinii; panglici tricolore pe un 
Moskvici. Taranii aclama ... Prin Apuseni, cu 
sate rarefiate, dedesubt aurul, deasupra saracie 
lucie. Apoi, la Cluj, şucta cu Taşcu, Mareş, 
Culcer, Prelipceanu. Gherla şi Nicula, ultimul 
mester de icoane. Blândul Ion Apostol 
Popescu şi frumoasa lui sotie. Sa-mi reiau 
prima mea pasiune - desenul? 

20 mal. Demersuri pentru plecarea in 
Italia. Predai formularele la un ghişeu, aia se 
uita chiorâş la tine, aaa vrei sa pleci? Incep 
secretele investigaţii, declanşezi analize; 
macar doua luni sa nu mai spui bancuri 
deocheate, Genarule, nu fi limbut. Hotarârea 
se ia intre ziduri obscure, dar cu deja sunt 
plecat: am harta Italiei in faţa . . .  Astept 
plecarea, aştept premiul Asociatiei, aştept 
coperta Bucolicilor de la Junimea, aştept 
referatul la verite-ul cu asasinul, aştept 
discutarea Stampelor (Strigoiul Caragiale). 
E de-ajuns. 

26 septembrie. "Ateneul" e în 
primejdie, dupa zece ani vine disoluţia, nu e 
nevoie de noi, gruparea noastra se sparge, 
devenim un biet supliment al ziarului . 
Marirea şi decaderea . . .  Panaghia ta lei, bietul 
de el, au persecutat un biet batnîn, Dumnezeu 
sa-I ierte, in ultimele zile nu mai putea 
intoarce vechiul nostru ceas de masa CFR. 
De atunci am ştiut ca va pleca. Am terminat 
Regele covrigi/ar, la naiba, vor pricepe, o 
dau la C.R., voi gasi un alt titlu, restul ramâna. 
Tu, poezie, otrava lenta pentru unii, altora 
leac . . .  Vremuri schimbatoare in rau. 

5 noiembrie. De ce naiba mai scriu carti 
daca sufllr atât din pricina lor? Strigoiul 
Caragiale pune în pericol nu'ş ce dracu, 
blestemat fie grecu asta .. .  manuscrisul inapoi 
la autor, adânc într-un sertar, conserva, acolo, 
de dcsfllcut la timpul potrivit. Daca va veni 
acel timp. Împlinesc 39 de ani, sa-mi fac 
proiecte? sa intru cu maşina intr-un copac? 
Sa intre ei ... 

13 noiembrie. Strigoiul Caragiale a 
devenit Stampe dintre cele douil rilzboaie 

JURNAL 

mondiale. Cartea ar fi plecat la D.P. (ah, 
mincinoşii de la Eminescu!). Mama, foarte 
singura, îmbatrâneşte subit. Cumpar un as
pirator, o rubaşca destul de rusa-chineza, ah, 
literatura, vai de tine! La laşi, succes monstru 
cu stampele: un fel de retro despre azi şi 
mâine, cu aparente inşelatoare de ieri. Nu le 
tipareste nimeni. 

20 noiembrie. Despre ,,Ateneu", zece 
zvonuri pe minut, noua proaste, unul 
catastrofal ... Refac pentru a patra oara Goana 
dupil fericire, sfetnicul Mugur e îngrijora� 
cu de asemenea; inlocuiesc ce nu merge cu 
texte şi mai problematice ... e tehnica mea 
secreta. Râdem amândoi, poate-i pacalim. Un 
Bucureşti in bezna, urâââââât, sec. Ma simt 
indescifrabil, nu cunosc oamenii de care 
depind. 

24 decembrie. Ici-colo colinde, 
sfâşiere, vai de cozonacul meu. Pe frig şi 
ceata scriem poezii pc care nu le aratam la 
nimeni. 

1 974 

2 Ianuarie. Sa nu uit cl inchetul 
tacâmurilor de alpaca din noaptea Anului 
Nou. Rezumat 973: apar Buco/ice/e, am luat 
premiul Asociaţiei, am scris Goana dupil 

fericire, am fost in Italia, a murit tata. A 
innebunit ianuarie, a plecat tenebrosul 
decembrie, duca-se. Vreau sa rezist pâna 
du pir; adio chefuri, inapoi la gimnastica, joc 
tenis. Am baut, mi-am pierdut nopţile, am 
învins carti, ajunge. în cele din urma trebuie 
sa câştigarn partida. Pinii Romei sunt în mine, 
salbaticul. Sa nu uit asta cu îndârjire. 

14 martie. Cu Bala şi Sabin la Slanicul 
bolnav de ulcer; satele dezolante, noroioase, 
casele par pustii, oamenii obosiţi de propria 
mea oboseala, patruzeci de ani de nervi 
întinşi, Moldova mea saraca, suferinda, 
cenuşie, coşcovi ta, cu firme care fac reclama 
nimicului; coroanele funerare de hârtie, 
spumele miloase ale mireselor, lumânarile de 
cununie îndoite, alviţa şi covrigii, câinii 
slabi şi ciorile, mirosurile unor pivnite 
mucegaite; cizmele de cauciuc şi galoşii, 
cârpele ciorapilor, da, toate aceste exista din 
belşug in Moldova. Şi bodegile acre. Nu 
beau ca sa nu uit. 

8, 9 aprilie. Samavolnic m-au dat afara 
de la ,,Ateneu", m-au trimis la arat ca pc-o 
musca pentru ca nu sunt membru, nu-s de-al 
lor; inapoi la gumilastic! Este al doilea 
masacru al poetilor din oraşul asta. Când 
m-au chemat, eram redactor, mi-au spus 
dumneata nu, a fost monolog, am ieşi� eram 
al strazii, in urma scuipatul meu de scârba, 
ura 

2 septembrie. Mi-am vazut tiparul 
pentru placa dentara: maxilarele de gips, 
ţeasta fllra viaţa, o mica peştera din care 
lipseam eu ... Cum nu ştiu ce aştep� cum 
cred ca intr-o buna zi voi trai altfel... cum 
imi rugineşte maşina în ploaie şi nu scriu 
un roman . . .  Fauna tânara din preajma 
hoteluri lor, dolarii, specula, bişniţa cu spray
uri, pipiţele ieftine care scriu telegrame 
anonime, ştiu eu unde, cu acelaşi text: Sâc, 
sâc, iar mi-a venit! . .  M-au scos in afara lumii 
literare, cred ei, şi totuşi sufllr, contactele 
vor rugini. Impresia ca traiesc viaţa altcuiva, 
ca alunec nu ştiu unde. Dar tocmai despre 
asta trebuie sa scriu. 

5 septembrie. Anul in care mi-au 
respins Cartea, moaU epurat din literatura, in 
care am defilat la 23 august cu o repriza de 
gimnastica şi ei ma priveau din tribuna 
aparaţi de umbrele. Nerozii de provincie; anul 
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Supravietuire 

Ovidiu GENARU 

in care prietenii mei s-au risipit devenind 
numere de telefon, anul in care tata s-a tacut 
pamânt de-a binelea şi mama curge încetişor 
spre moarte; anul nefast in care editurile s-au 
mutat la Casa Scânteii şi va fi atât de greu de 
intrat in buncarul ala ... 

7 septembrie. Slabesc, ma usuc.Aşteptarea 
şi insomniile. Nu ma adaptez. înapoi la catedra' 
Aici infloresc afacerile, şuşanelele, protectia. 
Calatoria in Iugoslavia s-a amâna! tara motiv şi 
termen. Totul se amâna, totul va fi mereu mâine, 
binele, bucuria. Numai ura e azi. Sa ţin cumva 
un jurnal constant? în tara lupilor la ce i-ar folosi 
iepurelui un jurnal? Exista şi o monotonie a 
urii, o cronicizare a dispretului, a acrelii ... care 
fosilizeaza. Importante sunt şocuri le şi, la capa� 
speranţa. Dar, din pacate, şi speranţa amânata 
se calcifica. 

11 decembrie. Recitesc pagini din urma; 
simple insemnari biologice, zigzagul unei 
fiinţe speriate, haituite in padurea intunecata; 
supravieţuirea, digestia, marea digestie sociala ... 
suntem reduşi la o existenţa elementara. 
Salvarea? Lecturile. Toti ma felicita pentru 
Goana după fericire; prevad invidii, subminari, 
rânjete. Titlu predestinat: gonesc dupa acte, voi 
da un examen pentru ocuparea unui post de 
asistent univ. Alearga, poete, alearga, maşina e 
stricata; cum depind de un simplu tub de 
cauciuc, un racord la pompa de apa. Mâine 
invatamânt politic. Tot ce e liber devine 
obligatoriu ... Sunt opac. Batrânul, inraitul 
bolşevic cu fundul pantalonilor uriaşi, ceata 
stacojie, pantofi scâlciaţi, ochi tulburi, de gâsca, 
la mâna ceasul Poliot, ciorapi albi ... un buhai 
alcoolic ... 

14 decembrie. Mi-au citit piesa de teatru 
la p. dar nu-mi dau vreun raspuns. Ma lasa o 
vreme sa ma fezandez in propria mea nelinişte. 
Ploua, ninge, nici nu mai ştii . . .  Iacoban ma 
asigura ca se va lupta el pentru Stampele 
refuzate la Emin. De Anghelescu (ticalosul 
amabil!). 

16 decembrie. Lansarea Goanei . . .  aceiaşi 
amici, 20 anonimi, s-au vândut 70 exemplare. 
Şampanie nix, slujba in aer, probabil inapoi in 
palestra. Mi s-ar potrivi Un caz de mutilare. 

46 

,.Ciclul muzical al Fluturilor - scrie Octavian Barbosa 
in volumul George Apostu, ed. Meridiane, 1968 - constituie 
o unitate aparte in ansamblul creatiei. De altfel este şi cel 
care a fost foarte mult discutat... În cazul "Fluturilor" lui 
George Apostu, meşteşugul a fost depasit de frumuseţea 
inaccesibila a ideii." 

Deşi o recunoaşte cu totul ocazional explicit, geneza 
marilor cicluri ale lui Apostu, asemenea celui amintit inainte, 
cea a Apeductelor, a Criştilor, ca şi a mereu reluatului Tatii şi 

fiu (considerat de artist o opera perfecti bila la infinit, caci 

"
Dupa Brâncuşi ii e foarte greu unui sculptor sa se mai ţina 

pe picioare") îşi marturisesc dependenţa de un anume ritm 
interior, dimensiune fundamentala a muzicii. "Ma intreb ce 
e mai rau in arta, comenteaza artistul, intr-un interviu din 
România literara, nr.S, februarie 1 969 - şi banuiesc ca raul e 
lipsa de ritm. Brâncuşi are ritm. Priveşte Coloana infinitil. 
Ea are ritm. Priveşte Cocoşul! El are ritm. Un gard românesc 
arc ritm. Crengile de pe brad sunt intr-un ritm toate, ferestrele 
la casa sunt puse intr-un ritm". Nimic neobişnuit sau 
surprinzator in aceste afirmatii; ele nu fac decât sa sublinieze 
şi sa consemneze tara putinţa de tagada axa conceptuala a 
gândirii creatoare a artistului in care ordinea, şi cu atât mai 
mult cea ancestrala, aveau de jucat un rol hotarâtor. Fiindca 
ritmul prin esenţa sa este un dat organic al creatiei, fie ea 
muzicala, arhitecturala sau plastica. Functiile sale determina 
ordinea elementelor, aliniaza dupa legi imuabile alternanţele 
temporale sau spaţiale. Timpul neaccentuat il pregateşte şi il 
determina pe cel accentua� intreruperii ii urmeaza reluarea, 
pauza pregateşte revenirea, ridicarea - coborârea, extensia 
contracţia, propulsia - replierea, intr-o reglare metrica a 
succesiuni lor şi a perioade lor; totul fiind supus ansamblului. 
Ritmul guverneaza motricitatea ansamblului tol aşa cum 
ideea trebuie sa tie prezenta pentru a-l defini. Accentuarea şi 
dispunerea intervalelor caracterizeaza seriile ritmice faţa de 
egalitatea de timp şi intensitate ce caracterizeaza seriile strict 
metrice. Pentru Apostu - şi ma voi referi aici doar la ciclul 
Apeducte - ca sa nu evocam acea exceptionala Oglindi! a 
soarelui ce merita o discuţie speciala - rolul succesiunii 
nediferenţiate de elemente implica secvenţializarea spaţiului 
in cuantumuri de natura sa-I ordoneze in anumite tipare 
temporale. Din nou, sa constatam ca ne situam in plin câmp 
de afirmare a muzicii, unde serialismul, iniţiat la inceputul 
secolului XX, a scris o pagina inca nefinalizata de creaţie 
contemporana. Cumva asemanator imagina Bergson notele 
unei melodii, observând ca se afla, de fapt, topite unele in 
altele, coeziunea sustinând diferentierea in cadrul unei fluente 
sincrone. Se pare ca omul îşi datoreaza facultatea muzicala 
mai curând percepţiei timpului decât celei a auzului şi ca 
ritmul, succesiunile sale, dispunerea şi organizarea 
intervalelor sonore primeaza asupra liniei melodice, iar 
voluptatea primitiva a loviturii ritmice e piatra unghiulara a 
diviziunilor ulterioare. 

Indiferent daca ne oprim asupra artei sale monumentale, 
asupra Pasarii de foc. Altarului dacic ori Fructului soarelui, 
ca sa nu lungim nejustificat enumerarea, ceea ce impune in 
prime time este o concisa percepţie a timpului, capabila sa-I 
ilustreze tot aşa cum, in arta muzicala, el germineaza senzatii. 
Nu exista ritm care sa nu poata deveni element constitutiv al 
unei forme muzicale, tot aşa cum nu exista ritm care sa nu 
poata determina cheia ce fertilizeaza elaborarea unei lucrari 
a lui Apostu. Dar, ca în muzica, ritmul nu e considerentul 
exclusiv al conceptiei; considerentul exclusiv ramâne, cum 
am vazut, timpul şi mistica sa insondabila, absolutul pe care 
timpul il invaluie cu un mister de nepatruns. Apostu are ca 
obiect de lucru acest mister al materiei primordiale, la fel 
cum muzica aneantizeaza formele exterioare pentru a releva 
profunz imile umane pâna catre absolut şi sublim.  
Nonfigurativismul sau, fie ca avem în vedere megalitii sau 
lucrarile în lemn de mai mici dimensiuni, sunt impregnate 
de geniul muzicii tentând permanent spre revelarea esentei 
lucrurilor, a materiei cât mai aproape de virginitatea originara. 
Nu întâmplator, comenteaza Dan Haulica, la o expozitie a 
lui Apostu, un vizitator exclamase analizând un exponat: 
"Pc asta aşa l-a gasit!" Dar şi reciproca este la fel de valabila: 

adica un contur muzical ce poate fi vizualizat, proiectat 
figurativ. Iata, de pilda, descrierea unei fugi din Clavecinul 
bine temperat a lui Bach din care va fi dificil de apreciat 
daca vorbim de muzica sau de cartografierea unei structuri 
monumentale: "Sunt linii oblice urcatoare şi coborâtoare. 
Liniile se apropie, se incrucişeaza, se amesteca sau se ocolesc. 
Când se mladiaza, când deseneaza sinuozitaţi mai mult sau 
mai putin pronunţate, când se fragmenteaza în mici 
segmente.

" 
E un obiect cinetic, tema frecventata curent de 

sculptorii contemporani. Apostu nu a fost partizanul 
cinetismului, care e momentul unsprezece al Creatiei, ci al 
primord.ialitatii, cum cu subtilitate observa Dan Haulica, când 
Dumnezeu a zis sa 

"
se arate uscatul şi a fost ziua a treia". 

Ajunşi în acest pune� ne va fi poate mai uşor de apreciat 
felul în care artistul s-a raportat la sacru, modul în care acesta 
din urma l-a modelat i nstaurând în spiritul sau acea 
imprescriptibila putere interioara care se exhiba prin revelatii 
formale. Daca în muzica lui Palestrina se cânta profunzimile 
timpului, potrivit lui H. Delacroix, in arta lui Apostu timpul 
pare amplificat prin coexistenţa cu sacrul. Forma nu se 
propune pentru ea insasi, ci pentru ideea ce o inglobeaza, 
dar, inca mai mult, pentru ceea ce consuma acea idee în 
încercarea ei de a atinge tensiunea sacrului. Fiindca Apostu 
"n-a tacut niciodata compromisuri. L-a respectat intotdeauna 
pe Cel care l-a înzestrat cu har, iar arta lui a ramas, ca prin 
minune necontaminata de rautatea şi toxicitatea devastatoare 
moral a mediului comunist", cum gloseaza Sorin Dumitrescu 
in revista Memoria din mai 1990. "Trupul mutilat al lui 
Cristos, pe care-I am acasa, marturisea Eugene Ionesco, 
vorbeşte nu numai despre marele sau talent, dar şi despre 
fervoarea sa religioasa. La temelia talentului lui Apostu sta 
credinţa şi un simţ al sacrului puternic şi pur." Daca, pentru 
artistul mediocru, preocuparea de baza este de ordin estetic, 
nu acelaşi lucru se poate spune despre Apostu, observaţie 
destul de comentata de altfel, ca apropierea, pe aceasta linie, 
de arta lui Brâncuşi. Se cere aici amintit ca în protoistoria de 
unde Brâncuşi şi Apostu îşi revendica izvoarele de 
originalitate, vigoare şi forta de expresie se afla şi nucleul 
iradiant al muzicii sacre ce a tacut posibila apariţia unui 
Bach, Haydn sau Mozart. Deşi nu se pronunţa textual, artistul 
e evident marca� prin situarea sa în orizontul credinţei, de 
mirajul armonie al polifoniei prerenascentiste, de unduiosul 
lamento al motctclor, de rigoarea cosmica şi sepulcrala a 
cântului gregorian ori de terifiantul strigat al recviemurilor. 
Ele i-au lasat semne adânci pe sufle� semne ce au putut fi 
ulterior identificate în creatie, întrucât ceea ce ne formeaza 
ne defineşte în raport cu universul şi ne ajuta sa fim ceea ce 
aspiram sa fim. Metaforic spus, lucrarile lui Apostu pot fi 
privite, din acest punct de vedere, ca "obiecte muzicale", ca 
expresii ale absolutului caruia el îi cauta cu obstinatie 
contemplativa esenţa magica, initiatica, adevarul de dincolo 
de aparente - pe care, prin har l-a cojit de efemeritate şi l-a 
plivi! de aritmii. 

Ozana KALMUSKI -ZAREA 
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Dupa mai bine de doua decenii de 
investigare fructuasa şi fastuasa a mai 
tuturor m an i erelor cornpon ist ice 
manifestate in Europa, in special, a trecerii 
în revista a expansiunii noilor stiluri de 
interpretare muzicala, venise momentul 
adunarii "fiilor risipitori" de frumos din 
România, din Bacau chiar, pentru a rezuma 
într-o ediţie de festival o buna parte dintre 
cuceririle noi lor  curente muzicale.  
Stindardul victorios 1-a purtat, ca de obicei, 
Filarmonica "Mihail Jora", cu Ovidiu 
Balan la  pupitru, şi Atelierul de muzica 
contemporana "Archaeus", cu Liviu 
Danceanu ca dirijor, dar şi organizator al  
întregului fenomen. Prioritate 
programatica au avut compozitorii români 
din ţara şi strainatate (Costin Miereanu, 
Liviu Danceanu, A n a  S i l aghi ,  Iul ia  
Cibişescu, Horia Surianu, Cristian Marina, 
Corneliu Dan Georgescu), dar şi cori fei ai 
reputatelor şcoli de creaţie din SUA, 
Polonia,  Fin landa şi S l ovacia.  Din 
trunchiul de aur al orchestrei noastre 
simfonice au crescut ramuri vitale, pline 
de seva ambiţiei de a crea performanta, de 
a se impune în peisajul interpretativ ac
tual. Au fost programate, astfel, în concerte 
de mare elevaţie cvartetul "Fagotissimo", 
cvintetul "Ciassic" şi un "Duo pianistic", 
a caror reputaţie au trecut de mult graniţele 
ţari i .  Nu pentru a ne lauda cu artiştii pe 
care îi avem, ci pentru ca interpreţii 
formaţiilor enumerate se ridica la înalţimea 
celor mai renumiţi solişti instrumentişti, 
tie ei din ţara sau din strainatate. Calitatile 
lor de adevarati artişti erau necesare pentru 
a restitui opusuri ce impuneau o profunda 
înţelegere, exigenţe de interpretare la înalt 
nivel calitativ şi o maiestrie instrumenta la 
absoluta. Aceştia se ridica la înalţimea 
performanţelor formaţiilor reputate care ne-au 
vizitat: Ansamblul "Xenakis" din Atena, 

"Antidogma Musica" din Torino, "Ars 
Nova" din Cluj, "Ars Poetica" din 
Chişinau, Cvartetul "Voces" din Bucureşti, 
Cvartetul "Emphasis" din Amsterdam, 
Ansamblul instrumental "Grame" din 
Lyon, Orchestra islandeza "Hafnartiodur" 
din Rekjavik, Tria "Jerusalem" din Israel 
etc. Astfel, în cele 22 de ediţii ale "Zilelor 
Muzicii Contemporane" desfaşurate la 
Fi larmonica "Mihail Jora", la Centrul 
Internaţional de Cultura şi Arte "George 
Apostu" sau la Tescanii lui George Enescu 
s-au cânta! 573 de lucrari, aparţinând unui 
numar de 300 de compozitori de pe toate 
continentele, în cele peste 1 20 de concerte 
şi recitaluri. 

Zilele Muzicii Contemporane 

Cufundaţi în visare şi purtaţi dincolo de sine 

Greu de imaginat un debut de festival muzical mai fericit 
decât cel al ediţiei 22 a ,,Zilelor Muzicii Contemporane". 
Un program de concert de o imaginaţie stralucitoare, capabil 
sa ne scoata din realitatea obositoare şi din platitudinea de 
fiecare zi. inca de la prima piesa din concert Filarmonica 

"Mihail Jora" a daruit sufletului cufundat în visare acea 
senzaţie de bucurie şi fericire care-I înalţa şi-1 transporta 
dincolo de sine. Pentru ca lucrarea "Pescaruşul Jonathan", al 
Anei Szilaghi, evoca starea de spirit dramatica a unei fllpturi 
cxilate din şi de comunitatea sa fiinţiala. Aceasta poate duce 
la o evoluţie, asemanatoare revelaţiei apostolului Pavel pe 
drumul Damascului, care devine învaţatorul şi luminatorul 
societatii ce 1-a alungat. Evocarea muzicala a dramei 
"Pescaruşului Jonathan" se produce în sonoritati când uşor 
umbri te de tristeţi şi spaime, când duioase şi calme, evitând 
orice urma de sentimentalism. Încântator a fost şi "Concertul 
pentru pian şi orchestra" de Micolaj Gorecki, cu neobosita 
lui repetiţie a unor teme, îmbogaţite, de fiecare data, prin 
adaosuri sau scaderi de tempo şi ambitus. Dirijorul Ovidiu 
Balan a reuşit sa obtina de la aparatul orechestral cea mai 
justa dinamica a concertului, într-o mişcare pendulata, 
integrând pianul în masa instrumental a, dar cedându-i, totuşi, 
libertati solistice care sa accentueze contrastele muzicale. 
Pianista slovaca Elena Letnanova s-a remarcat prin bravura 
jocului sau instrumental, cu evidente resurse de virtuozitate. 
La rândul lui, fagotistul Şerban Novac a conferit cele mai 
nobile şi calde sonoritati piesei "Serie del Angel", de Astor 
Piazzola. Este o partitura naiva şi pasionala ca un veritabil 

"vero italiana înnamorato". Lucrarea nu i-a pus probleme 
tehnice, dar i-a impus o linie melodica duioasa, de tip tango, 
cu trimiteri clare spre muzica de divertisment. Solistul a gasit 
puternice accente emoţionale şi de intensitate a 
sentimentelor, cu o subtila rezonanta şi spontaneitate po
etica. 

În lumea agitata a zilelor noastre, compozitorul Liviu 
Danceanu aduce o muzica frumoasa ca o rugaciune. "Icosul" 

sau - gândit ca un balsam al sufletului ratacit în furie şi zgomot 
- este tot ce talentul poate inspira mai pur şi mai luminos. 
Ascultându-i muzica m-am regasit mental la asfinţitul 
soarelui, într-o bisericuta de munte, în timp ce preotul intona 
Slava Celui de Sus, cu o voce grava de bas. Umbrele nopţii 
coboara încet, toaca şi clopotele îşi raresc bataile, iar ziua 
sf'aîrşeşte punând pace şi linişte peste întreaga creaţie a lui 
Dumnezeu. Pentru a evoca glasul preotului, compozitorul a 
simţit nevoia sa acorde prim planul unui instrument foarte 
rar utilizat - tuba. În mâna solistului Mihai Ceascai, tu ba s-a 
dovedit un instrument generos în sonoritati daca e minuita 
cu talent şi devoţiune. Solistul a relevat momente repetate 
de cânt liturgic. Apoi, ( completând parca memento-ul ante
rior), orchestra a intonat cu vigoare lucrarea parizianului 
Costin Mireanu, intitulata "Un timp fl1ra memorie". O partitura 
ampla, de tip simfonie, bogata şi strabatatoare, cu secvenţe 
de o neasemuita fascinaţie sonora şi cu rare resurse de culoare 
şi expresivitate. 

În mâna dirijorului Ovidiu Balan întregul concert a 
capatat un suflu larg şi poetic, pc care-I revendica o suma de 
copoziţii dintre cele mai diverse. 

De la cer spre cele de pe pamânt 

Un festival muzical care se respecta îşi propune relevarea 
comorilor ascunse în cam toate genurile de compoziţie culta. 
Altfel, este şchiop, incomplet şi pare a nu satisface gusturile 
diferite ale auditorului. lata motivul pentru care cel de-al 
doilea concert al ,,Zilelor Muzicii Contemporane" a fost 
dedicat creaţiei camerale. Aceasta este mai directa, are 
dezvoltari ingenioase, fiecare instrument evolueaza clar şi 
distinct: totul are relief. Trebuie, pentru a cânta bine, mai 
multa energie decât dulceaţa, mai multa concentrare 
meditativa decât amplitudine orchestrala. Concertul a 
debutat cu un duo pianistic, diciplinat şi prob. Ozana 
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Kalmuski - Zarea şi Horia Maxim ne-au propus un repertoriu 
exclusiv finlandez, punând în valoare o consistenta şcoala 
componistica, a carei proeminente se numesc Olli Mustonen 
şi Jukka Tiensuu. "Cvintetul clasic" al Filarrnonicii "Mihail 
Jora" (Dorel Bai cu - flaut, Emil Stanciu - oboi, Sergiu Muşat 
- clarinet, Mihai Timofti - fagot şi Laurenţiu Raducanu -
corn) şi-a asumat în concert lucrarea "Trochos" a lui Liviu 
Danceanu - o partitura model pentru relevarea calitatilor 
amintite. Compusa pe principiul roţii în mişcare (ce la fiecare 
învârtitura mai adauga câte ceva), lucrarea are un marcat 
caracter bizantin, religios. Singularitatea stilului şi farmecul 
acestei maniere noi de compoziţiei se impun cu delicateţe 
ascultatori lor. Muzica începe la fluiere, pasându-şi de la unul 
la altul teme aparent dezorganizate, ca apoi sa adune 
instrumentele clasice la unison în urmarirea ethosului sonor. 
Grupul celor cinci a fost atât de sudat, atât de consonant în 
interpretare, atât de adânc în expresie şi expresivitate încât 
farmecul s-a instalat pe nesimţite în sufletul nostru.Abundenţa 
de meditaţie a pus în mişcare întreaga compoziţie, fara sa 
excluda pasiunea şi sentimentul. 

La rândul lor, componentii cvartetului "Fagotissimo" 
(Mihai Timofti, George Hariton, Costica Marcuţ şi Mihai 
Badiu) au probat o uluitoare omogenitate interpretativa, o 
calitate artistica putin obişnuita, şi un aplomb cuceritor. 
Ascultând "Cvartetele" Iuliei Cibişescu - Duran şi Claudio 
Leonardi ai sentimentul ca asişti la conversaţia a patru 
persoane amabile, care se înţeleg şi se completeaza una pe 
alta. Ele încep de obicei prin enunţarea unei teme scurte, 
foarte clara, care repetata pe diverse tonuri dobândeşte un 
caracter complex, situat între gravitate, veselie şi nonşalanţa. 
Celor doua momente de încântare sonora, le-a urmat un 
"Dans", de Liviu Danceanu, evocând cumva jazzul din anii 
de glorie ai New Orleansului. Mi se pare ca magia acestui stil 
consta într-un caracter în care domina libertatea şi bucuria, o 
exaltare cu totul ingenua, cu totul naturala, de nestavilit. 
Aşadar, un concert care ne-a purtat de la cer spre cele de pe 
pamânt cu admirabila forta şi bucurie concentrata. 

Recital Elena Letnanova 

Elena Letnanova este una dintre cele mai proeminente 
personalitati ale muzicii contemporane - pianista care a 
cucerit Europa şi America prin talentul ei desavârşit. Scapata 
ca prin minune de glonţul serviciilor secrete în evenimentele 
tulburi de la Praga şi salvata de Ambasada SUA, pianista a 
rasplatit generozitatea americanilor printr-un şir de concerte 
de absoluta plenitudine şi autentica viaţa expresiva. Aici a 
întâlnit compozitori care au schimbat faţa muzicii secolului 
XX, printre care celebrul John Cage, ale carui lucrari 
interpretate de Elena Letnanova - la Carnegie Hali - au ridicat 
publicul în picioare, fiind ovaţionata minute în şir cu bravo, 
bravissimo. La invitaţia compozitorului Liviu Danceanu, 
Elena ne-a facut onoarea unui concert de exceptie la Bacau. 
Fiindca îşi iubeşte patimas patria şi muzica ei, Elena şi-a 
fixat un program cu lucrari de compozitori slovaci, în afara 
unei "Bachanalia" pentru pian preparat, de John Cage. În 
mâinile ei deopotriva delicate şi puternice, muzica lui Cage 
parea o minune de gând, simt şi arta. bogata în sonoritati şi 
pasaje de mare expresivitate. La inalta tensiune artistica au 
fost redate "Tocata", de Klement Slavicky, "Momentul 
muzical pentru Sebastian", de Miro Bazlik şi "Patru piese 
inspirate din pictura lui Mondrian", de Jaroslav Stastny. De 
la primul contact cu claviatura, pianista se izoleaza in pro
pria sensibilitate, e cu totul absorbita de opera ce o reda, nu 
mai traieşte decât pentru a o exprima, tinând atentia 
auditorilor incordata pâna la ultima nota. O fervoare, o 
acţiune dinamica intenşa, o participare afectiva profunda se 
simt puternic chiar şi sub liniştea aparenta, incalzesc şi dau 
energie launtrica jocului ei de o virtuozitate impetuoasa, 
patetica sau subtil şlefuita, întotdeauna de o rar intâlnita 
calitate. Numai cu o daruire totala un pianist ar putea da o 
inalta clasa interpretativa unei partituri, cu o tema de doar 
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patru note, cum a fost lucrarea "Soft November Music", de 
Roman Berger. Cele patru note au fost redate pe toate registrele, 
de la grav la supraacut, cu variatiuni surprinzatoare, cu stopuri 
sau dezlanţuiri ameţitoare. Dar, de ce sa ne mai miram, când 
ştim ca marele Beethoven şi-a început nemuritoarea simfonie 
a "Destinului" cu o tema tot pe patru note? 

Concertele Arcbaeus 

Indiscutabil, compozitorul Liviu Danceanu este figura 
cea mai proeminenta a muzicii contemporane româneşti, 
omul care dupa George Enescu, Mihail Jora şi Ştefan 
Niculescu a dat noi dimensiuni creaţiei autohtone, înscriind-o 
in circuitul valorilor universale. Pe lânga creaţia 
componistica, a elaborat o serie impresionanta de studii 
muzicologice şi eseuri referenţiale pentru cultura muzicala 
româneasca şi nu numai. Cu ansamblul instrumental ,,Ar
chaeus" (fondat de el) a dus faima artei muzicale româneşti 
pe meridianele lumii, fiind promotorul ei cel mai avizat şi 
interpretul dirijoral al curentelor muzicii contemporane care 
se manifesta pe planeta Parnânt. Concertele ,,Archaeus" au 
ajuns la un asemenea grad de perfecţiune, încât nici macar 
un sfert de semiton, un element, o celula sonora nu au voie sa 
nu fie exacte ca Bing-Benul londonez sau sa nu fie expresive 
la maximum de posibilitati. ,,Archaeus" a adunat, sub bagheta 
lui L. Danceanu, artişti cu adevarat talentati, capabili sa 
restituie la înalt nivel calitativ opusurile cele mai insolite, 
mai neaşteptate în diversitatea lor, mai contradictorii şi mai 
incitante din punct de vedere estetic: Anca Vartolomei -
violoncel, Dan Gliga - oboi, Ion Nedelcu - clarinet; Şerban 
Novac - fagot, Rodica Danceanu - pian, Marius Lacraru -
vioara şi Alexandru Matei -pc:rcuţie. În concertele de la Bacau, 
sub bagheta compozitorului, ,,Archaeus" ne-a facut sa 
înţelegem ca muzica este, prin însaşi natura ei, o arta tempo
rala, ca sonoritaţile se schimba de la o secunda la alta, ca o 
modulaţie, un glissando, o noua pulsaţie, un incident timbra( 
sau spectral o modifica întotdeauna. În curgerea muzicala, 
memoria omeneasca va reţine, totuşi, clipa de farmec şi 
fascinaţia careia i s-a supus. ,,Archaeus" reuşeşte, întotdeauna, 
sa obtina o deplina putere de sugestie poetica, o mare ca
pacitate de transfigurare. În interpretarea lucrarilor 

"Sylogisme et doute" de Horia Surianu, "Eiegia" de Costin 
Marina, "Studiu pentru columna inlinita" de Corneliu Dan 
Georgescu şi "Memorialis" de L. Danceanu am receptat 
numerose propuneri stilistice şi viziuni personale asupra 
muzicii, desprinzându-se ideea ca nicio opera chemata sa 
devina clasica nu poate avea un aspect asemanator operelor 
clasice care au precedat-o. Asta întrucât tiparele formale 
binecunoscute se uzeaza. Sunt constrângatoare, trebuie 
abandonate, oricât ar li de ispititoare. Astfel, sunetele muzicii 
contemporane poseda o putere de a crea iluzii mult superioara 
mediocrei realitati. 

Concert - portret Fred Popovici 

Ideea de a propune un concert portret (adica unul cu 
muzica unui singur compozitor), n-a fost una rea. Dimpotriva. 
Cu toate ca o personalitate artistica nu poate fi cuprinsa în 
integralitatea ei prin câteva lucrari asumate în program, 
continui sa cred, ca o poate, oarecum, defini. Sau macar una 
dintre etapele creaţiei sale, care sa-I singularizeze printre 
ceilalţi compozitori. Fred Popovici merita din plin un portret 
definitoriu, fiind artistul care a deschis drum larg matematicii 
în artele muzicale. Lui îi datoram o rara capacitate de 
esentializare a motivelor muzicale, fundamentate pe calculul 
infinitezimal, pe logica matematica. Marimea, înaltimea, 
întinderea unor celule sonore, chiar a unei singure note, sunt 
precis masurate la fractiune de secunda. Muzica sa -
surprinzatoare prin noutate - a determinat celebra Academie 

"Santa Ceci li a" din Roma şi universitatile din Berlin, Londra, 
Montreal si New York sa-I solicite pentru a susţine prelegeri. 
Onoare la care nu mulţi compozitori au acces. Concertul -
portret sustinut de Ansamblul instrumental "Archaeus", 
dirijat de Liviu Danceanu, a demonstrat ce inseamna o 
interpretare muzicala la cele mai înalte cote de maiestrie 
restitutiva. Ascultând muzica lui Fred Popovici am avut tot 
timpul sentimentul ca asistam la vibraţia elementelor 
primordiale, dupa Bing-Bangul ce a condus la formarea 
universului. Astfel, lucrarii "Itinerariu în interiorul sunetului", 
pentru instrumente şi banda magnetica, i-au fost admirabil 
puse în valoare multiplele posibilitati combinatorii, 
rezultând o muzica de adânca fascinatie, deplin omogena, 
indiferent câte arcuiri simetrice sau asimetrice a continut. 
Asemenea parametri calitativi s-au regasit şi în lucrarile 

"Introducerea în anatomia sunetului", "Out of (F) sound 
tracks" şi "Fractalitatea sunetului". Matematicienii ştiu ca 
fractalitatea este un capitol vast al ştiinţei lor. Ea se reflecta 
în muzica lui Fred Popovici prin marirea câmpului de 
posibilitati, graţie analizei sonore în intimitatea ei, în 
marimi infinitezimale sau puternic dezlantuite la percuţie. 
Numai nişte artişti desavârşiţi, cum sunt cei ai ansamblului 
"Archaeus", puteau conferi muzicii lui Fred Popovici acea 
formidabila tensiune, acel farmec copleşitor, lipsit de orice 
fast artificial. 

Având în vedere rigoarea calculului oricarei unitaţi 
sonore sau a unui interval, raţionalizare• severa a palierelor 
limbajului muzical, auditorul îşi poate pune, pe buna dreptate 
întrebarea: compozitorul scrie partitura dupa ceea ce aude în 
interiorul sau, ori aude ceea ce scrie cu raţiunea sa? La Fred 
Popovici raţiunea ordonatoare primeaza. De aceea, muzica 
sa se refuza oricarei melodiei sentimentalizante, dar capata o 
anume sterilitate în momentele de adresare catre percepţia 
emolionala. 

Vasile PRUTEANU 
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REFLECTII 

Sertarul cu fişe (III) 

Farmecul provincial 

Natura proteica, avida de varietate 
şi multiplicitate, Marius Mircu ( 1 909 -
2008) a folosit, la inceputul activitatii 
sale publicistice, diverse pscudonime. 
Aflat pentru studii de medicina in 
Franţa, trimi te, principalului ziar 
bacauan, un articol, probabil primul (zic 
"probabil" deoarece colectia cercetata 
e incompleta), referitor la contraricrea 
cu care erau priviti de francezi tinerii 
români, dupa actele de huliganism 
comise de colegii lor ramaşi in ţara 
("Ecouri studenţeşti", "Bacau!", 7, nr. 
1 1 9, 1 iunie 1 930, p. l ) ,  pe care-I 
semneaza "1. (de la Israel -n.m.) Marcus 
- Mircu, student şi publ icist", 
mentionând şi adresa: 1 0, Rue Pitry, 
Rouen (Seine Inf.), France. Urmatorul 
articol, scris la Paris (,,România la 3000 
Km departare", "Bacau!", 9, nr. 160, 1 6  
martie 1 93 1 ,  p.2), i l  semneaza doar cu 
initiala "M". Apoi al treilea, "La noi, la 
Bacau", cu mottoul "Toata lumea ne 
cunoaşte, numai noi nu" ("Bacau!", 9, 
nr. 1 72, 8 iunie 1 9 3 1 ,  p. l ) ,  e 
semnat:"A.S. Mircu". În fine, la fel şi 
urmatorul, "De ce imi place Bacau!" 

("Bacau!", 9, nr. 1 74, 22 iunie 1 93 1 ,  p.2), 
din care am excerptat fragmentul cel mai 
semnificativ. Dornic de contraziceri, 
autorul opune imaginii, devenite clişeu, 
a Bacaului ca oraş trist, fara perspective 
de dezvoltare, una de oraş simpatic, 
intrat pe drumul progresului. 

"Dupa mult umblat prin tari strai ne, 
mi-am revazut oraşul copilariei. S-a 
schimbat el, sau m-am schimbat eu? 
Cred ca şi unul şi altul [ ... ) 

Socot azi Bacau! drept unul din 
cele mai ti"umoase oraşe din ţara. N-are 
fireşte cladirile Capitalei bunaoara. E 
lipsit de pitorescul Braşovului de pilda. 
Şi-o mai avea el multe lipsuri din cele 
care fac farmecul multor oraşe din tara. 
Dar aşa simplu cum e, cu timidele lui 
incercari de modernizare, cu 
transformari le ce le sufera mereu, e drept 
nu tocmai in ritmul vremii, şi mai cu 
seama cu acel salt indraznet fllcut de 
multa vreme, municipalizarea, Bacau! 
e un oraş cochet, atragator, deosebit de 
simpatic. E farmecul acela provincial, 
lipsa de tunet ameţitor (excluzând 
centrul), aerul mai curat, mai limpede, 
soarele parca mai vessel şi mai dispus, 
atmosfera intreaga mai vioaie, mai 
dulce, mai arzatoare. Cine n-a simţit o 
placere deosebita atunci când, dupa ce-a 
trait o vreme intr-un oraş mare, s-a retras 
pentru oarecare vreme intr-un oraş de 
provincie? 

Dar in Bacau gaseşti şi oraşul mare, 
modern, zgomotos, foarte activ: Calea 
Regele Ferdinand, Bacau-Piatra, Str. 
Mare, gaseşti şi oraşul provincial, tacut, 
facut numai pentru odihna, loc de 
retragere pentru pensionari şi tineri: 
cartierele marginaşe, cartierul C.F.R. de 
pilda, plin de viitor maret". 

Onomastica - 1930 

În epoca interbelica, dar şi in 
primele doua decenii postbelice, Bacau! 

a fost un oraş multietnic: români, evrei, 
armeni, italieni, germani etc. Onomastica 
ii reveleaza aceasta structura. Lista de 
mai jos am alcatuit-o pe baza ziarelor 
locale. Cu doua-trei exceptii, numele 
alese apartin unor oameni simpli. Ele 
sunt remarcabile, insa, prin combinaţiile 
lor pitoreşti, sugestive atât sociologic, 
cât şi literar: Gheorghe Altiparmac, Ion 
Chifoiu, Nicu Baston, Mi hiade 
Hociung, Iordache Merluşca, Rosel 
Perlbcrger, Nesty Aldeanu, Ci l ly 
Feldenştain, Gheorghe Binţu, Grigorita 
Gagos, Ioan Dulap, Lupu Karniol, Haim 
Onitzkauski, Rudi Vlaşca, Nicolae 
Ogod, nie Halmade, Ion Bazacliu, Vasile 
Chişca, Vasile Ciohat, Neculai Ciulica, 
Gheorghe Ciupica, Guta Zissu, Angelo 
Feldhcr, Milu Gloter, Vasile Buliman, 
Sergiu Tulica, Gheorghe Huma, Ema 
Costiner, Sarah Sender, Lora llovici, 
Tachel Gheorghiu, Avram Ghimpovici, 
Ermi Schwab, Elena Stadion, Aculina 
Ţurcan, Gheorghe Huhulescu, Cecile 
Goldenberg, Hindla Ghitla Mendelovici, 
Ţudic Weisman, Oscar Zuker, Dumitru 
Zodian, Giovane Digletto, Matei Netto, 
Criste Vartirez, Many Filderman, Selma 
lojy, Angcla Ciucur, Iancu Bulancea, 
Alexandru Nourescu, Neculai Fagadau, 
Manasse Schoss, Dumitru Puşlenghea, 
Carolina Lazici, Dumitru Zgaroiu, 
Ruhla Lazarovici, V.V. Clapon, Carol 
Tullea, Constantin Zugravel. 

Câteva firme 

Unele au denumiri extravagante, 
imitate, altele pitoreşti, altele modeste, 
"populare". Afectarea, pleonasmele, 
lipsa de umor sunt evidente in cele mai 
multe. 

La "Humugea" (coloniale şi 
de li ca tese), "Sursa", "Lumea eleganta" 

(croitori i ), "Luvru" (produse de 
manufactura), ,,Arta" (palarii de dame), 
"La Roşioru" ( ciaprazarie ), "Piccadilly" 

(articole de mode), "Derby" (ciorapi), 
"La doi lei" (pielarie ), "Progresul indus
trial" (incaltamintc), La "Cucu" (aparate 
de radio), "Paradis" (parfumerie), 

"Figaro", "Fiorida", "Pompeia" 

( frizeri i ) ,  "Hclios", "Cheval ier", 

"Jul ieta" (ate l iere foto), "Sanie 
Paveglio" (materiale de construcţie), 
"Rezistenţa" (vulcanizare), "Munţii 
Carpati" (vopsitorie), "Lânaria" 

(tricotaje), " lzbânda" (plapumi) ,  
"Gloria (casânci) şi "Gloria" (corsete 
şi lenjerie). 

Restaurante, braserii, bodegi 

in majoritatea cazurilor, modul de 
a le boteza era cu schepsis. Numele fie 
evidenţiau pe proprietar, fie evocau 
ideea de mari batalii bahice, fie oscilau 
intre distincţie şi parodie. "Sichitiu", 
"Dragan", "Turtucaia", "Silistra" (fosta 
"Balint"), "Carpaţi", "Jacobi" (fosta 
"Viaţa noua"), "Consum" ("Marele 
Consum", in centru şi "Micul 
Consum", vizavi de Gara), "Pavilion", 

"Trocadero" (fost "Mic lescu & 
Voitinovici"), "Pauleţ", "Marcu", "Tic
Tac", "Pitpalac", "Sorbona", La "3 
babe", La "Trei sarmale", La "Zece 
mese", La "Caţeaua leşinata", La 
"Vasile Specialistul", La "Giasman", 

"Pui de lup". Apropo de ultimul local, 1. 
Voledi a compus pentru un obişnuit al 
acestuia, profesor, urmatoarea epigrama: 

"intr-o zi veni la clas' 1 Galben, cantalup/ 
şi in loc de <<Pui de lei>>i Cânta . . . Pui de 
lup!" (Măşti de mucava, p. 40) 

u " 
:::; o( u "' o( Q 
. 
� 
� 

Moda "eminen(ilor" 

În pretioasa retorica provinciala, 
calificalivul "eminent", atribuit cu 
uşurinţa, anapoda, suna, nu o data, 
comic. lata un singur exemplu: "Cerinţe 
lot mai numeroase ( . . .  ) au ingaduit 
Studioului de Coafura <<Lux>> sa 
foloseasca contribuţia eminenţilor 
coafori Jacques şi Gica, doi <<aşi>> in arta 
coafurei" ("Curentul Bacaului", 30 
octombrie 1939, p. 4). 

Din vremea crizei 

Se vorbeşte azi, enorm, despre 
"criza", cel mai adesea inadecvat, re
dundant, încât exista riscul banalizarii 
acestei teme extrem de grave. Cel mai 
mult o fac inşi pseudoingrijoraţi, 
trancanitori de profesie, care nu-i simt 
fiorul. Nimeni pâna acum, când imi 
transcriu fişele (3 1 ianuarie 2009) n-a 
catadicsit, totuşi sa priveasca in trecut, 
la marca criza (deopotriva economica 
şi morala) de la inceputul anilor '30, care 
i-a umilit pe toţi "expertii" guvernelor 
din intreaga lume şi a produs teribile 
suferinţe celor mulţi şi saraci de 
pretutindeni, inclusiv (cum am sa arat 
mai jos) populaţiei din judeţul şi oraşul 
nostru. Au fost atunci situaţii şi scene 
foarte dureroase, care merita sa fie 
amintite, întrucât nu-i exclus ca unele 
dintre ele sa se repete. Citatele alese nu 
au nevoie de comentari i .  Cel care 
deschide seria lor reprezinta - trebuie 
totuşi precizat - observaţii ale primului 
procuror al oraşului, Mina Gorovei, 
confruntat in acea perioada cu 
numeroase cazuri ce-i stârneau mai 
degraba mi la decât reflexele de 
severitate. 

"Ţarani i  traiesc intr-o saracie 
deprimanta. Prin sate am vazut ţarani 
cerşind şi întinzând mâna la 
automobilele in trecere. [ . . .  ) Unii sateni, 
care au adunat recolta, plâng lânga 
dânsa" (pentru ca n-o puteau vinde decât 
la subpreţul de producţie - n.m.). 

În Oraş; "acum câteva zile, 9 inşi 
au oprit la drumul mare o caruta plina 
cu pâine a unui brutar. Au luat fiecare 
câte o pâine şi !lira nici cea mai mica 
brutalizare a viziliului s-au indepartat". 
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REFLECTII 

Sertarul cu fişe (III) 

so 

[ . . .  ] ,,nu mâncasera niciunul de câteva 
zile". 

"Furturile s-au înmulţit la proportii 
uimitoare". 

("Bacau!", 8, nr. 142, 3 noiembrie 
1930, p. l )  

"În fiecare zi, lipsa lucrului şi 
saracia satelor trimit catre oraş pâlcuri 
de sateni. Vin bieţii oameni de la sate sa 
prinda un dumicat de pâine la oraş, unde 
se crede ca munca poate produce mai 
mult. Am vazut cu totii câte 2-3 sateni 
care se uita melancolic peste un gard la 
vreo stiva de lemne netaiate, la un şanţ 
care se sapa în marginea strazii, sau la 
vreo gramada de marfa ce se descarca în 
gara sau aiurea" (S., "Din tristetile 
vremii", "Bacau!", 9, nr. 154, 2 februarie 
193 l , p. 1 ). 

"Numarul şomerilor în judeţul 
Bacau s-ar ridica la 2000. [ . . .  ] În oraşul 
Bacau s-au înscris 1 50 şomeri, noi 
credem ca sunt mai multi. Greul vietii îl 
duc la Bacau micii meseriaşi care nu-şi 
pot câştiga pâinea zilnica şi sunt siliti 
sa-şi vânda sculele ca sa cumpere pâine; 
caci ruşinea nu( -i) lasa sa întinda mâna" 
("Şomajul la Bacau", "Curentul 
Bacaului", 3, nr. 82, 9 februarie 193 1 ,  
p .  3). 

"Saptamâna trecuta abia au venit 
salariile pc luna august şi o parte din 
septembrie - şi aceasta prin intervenţia 
Asociaţiei Corpului Didactic din Bacau. 

Nu se ştie când vor veni salariile 
pc celelalte luni. 

Sunt judete (Holin şi Timişoara) cu 
salariile neplatite inca din iulie. Acesta 
este şi <<marele argument>> al  
<<tehnicienilom de prin ministere, când 
le ceri, în luna decembrie, salariile pc 
septembrie. Iata un ajun de Craciun 
dureros, caci îşi poate oricine închipui 
sa fi(i) numit la 1 septembrie în 
învaţamânt şi sa aştepţi mezerabilul 
salar câte 3-4 luni. 

De unde hrana zilnica? De unde 
haina pentru aceste zile geroase? Sa nu 
mai vorbim de autoritatea de învaţator, 
macinata din pricina datoriilor neplatite. 

Dar toata aceasta situatie nu are cel 
putin o zare de speranţa . . .  Grozava 
întrebare se repeta întruna: Când va fi 
altfel? Când se va schimba în bine?" 
(G.T., "Mizeriile învaţamântului", 
"Bacaul", 9, nr. 199, 1 4 decembrie 193 1 ,  
p. 1 ). 

Iniţialele G.T. sunt ale lui Grigore 
Tabacaru, care era preşedintele 
Asociaţiei Învaţatorilor(ales la 25 aprilie 
1930). 

Preziciltorii 

in atmosfera de nesiguranta a 
momentului, prezenţa lor capata 
proportii de eveniment, subliniat de 
publicitatea pc care şi-o fac. 

"Numai pentru scurt timp in 
localitate ! /  Renumitul ghicitor 
(Wharoager) din Transilvania/ Care 
ghiceşte trecutul, prezentul şi viitorul 
şi gândul omului în carti, palma, 
oglinda, zodie, fotografie şi dezlegarea 
farmece lor (dezleaga farmecele - n.m.) 1 
Elevul celebrului Profesor Morelly, 

Milano/ În cazul în care o persoana 
disparuta, moarta sau e în viata, se poate 
ghici dupa o fotografie a acesteia./ 
Scrisori de multumire, certificate, 
diplome şi autorizaţii oficiale stau la 
dispoziţia onor. publ ic pentru 
convingere" ("Curentul Bacaului", 1 7  
noiembrie 1930, p .  4). 

,,A sosit în localilale pentru scurt 
timp, celebrul prezicator Maharaba 
Rodisil care este înzestrat de la natura 
cu ştiinţele oculte şi prezice: trecutul, 
prezentul şi viitorul. Da consultatiuni 
la domiciliul amatorilor şi în str. Vultur 
No 25, Bacau" ("Gazeta Bacaului", 24 
ianuarie 1932, p. 2). 

Avocatul apilrllrii 

În deceniile interbelice, la Bacau, 
succesele cele mai rasunatoare ca 
aparator le-a avut avocatul 1. 1 .  Stoican, 
scriitor şi gazetar gustat, totodata. A fost 
solicitat în cazurile cele mai grele, con
siderate pierdute. De regula, lua 
cuvântul ultimul, pentru a desavârşi 
incercarile colegilor aflaţi de aceeaşi 
parte a barei de a rasturna afirmaţiile 
acuzarii şi de a le sugera juraţilor 
verdictul dori t :  achitarea sau o 
diminuare semnificativa a pedepsei 
cerute de procuror. Entuziasmati de 
succesul pledoariilor sale, reporterii 
prezenţi la tribunal le rezuma adesea 
amanuntit, inserând şi fragmentele care 
i-au impresionat cel mai puternic. Aşa 
au procedat şi în relatarile despre 
procesul (o melodrama de provincie) lui 
Abigail Popovici. În ziua de 13  ianuarie 
1929, aceasta a tras un foc de revorver 
asupra tinerei Angela Gheorghiu, care, 
umilita şi exasperata, îi orbise fiul, 
avocatul Eugen Popovici, cu vitriol. 
Victima a fost doar uşor ranita la umar. 
Trimisul ziarului "Bacau!" la proces 
acorda o întreaga coloana din lungul 
sau reportaj (v. "Senzationalul proces al 
d-nei Abigail Popovici", loc. cit, 7, nr. 
1 1 8, 25 mai 1930, p. 4) pledoariei ţinute 
de 1.1. Stoican, text din care se întrevede 
maiestria acestuia de a apasa variat pc 
corzile sufleteşti ale auditoriului, de a 
provoca înduioşari, lacrimi sau oftaturi 
de uşurare. 

"0. av. 1. 1 .  Stoican, într-o 
admirabila pledoarie, cauta sa 
evidenţieze ca d-naAbigail Popovici nu 
are niciun pic de vina în aceasta afacere. 
O-sa arata ca sufletele oamenilor sunt 
populate de curioase şi variate 
sentimente. Cele mai multe sunt 
sentimente mici care trec şi se schimba. 
Sunt însa câteva sentimente mari, 
profund umane şi interne: ura, iubirea, 
razbunarea, ambitia. 

Mai puternice şi dominându-le pc 
toate sunt sentimentele mamei catre 
copil. 

Face o admirabila apologie a 
orbului: Eugen Popovici, care ca un 
Oedip, la braţul mamei sale, cauta cu 
vârful bastonului drum pc strazi le 
oraşului. Şi d-sa spune: 

!ata-i vad plecând la plimbare, 
amândoi, brat la brat, în aceste superbe 
dimineti de primavara. 

Ce-ar putea vorbi ei sub cupola 
albastra a unei zile de primavara? 

<<- Ce vezi, copilul meu?» 
<<- E noapte, mama1>> 
<<- Uite cerul e albastru, au înflorit 

zarzarii şi eireşii ... uite o casa cu un bloc 
de marrnora, straluceşte în soare ... în 
gradina aceasta sunt flori foarte 
fi"umoase ... >> 

<<- E noapte, mama!>> 
Emotia (îi) cuprinde pe toţi din 

sala. Câte unul, discret, îşi şterg 
lacramile. 

D-sa termina superba pledoarie 
printr-un impresionant (apel) patetic, 
care-I aşaza printre cei mai mari aparatori 
la juraţi: 

- Domnilor jurati, la picioarele dvs. 
trece revarsata o apa mare: Suferinta 
imensa a unei mame cu inima cemita şi 
copleşi ta de rani. Doi oameni s-au înecat 
în ea: mama şi fiul. Noi, avocatii, suntem 
salvatorii celor loviţi de naufragiu. D. 
procuror general vrea sa-i afunde. Dar, 
domnilor jurati, sunteţi naierii care 
umbla pc ape. 

Salva�-i. luaii-i în barca!" 

Şi verdictul a fost de achitare. 

O observaţie "cu tâlc" 

"Pe vremuri unii faceau politica 
pentru ca erau bogaţi. Azi mulţi sunt 
bogaţi pentru ca fac politica şi toţi fac 
politica pentru a deveni bogaţi". 
("Bacau!", 9, nr. 1 52, 1 9  ianuarie 193 1 ,  
p. 1 )  

"Leii" lor 

Centrul "G. Apostu" gazduieste, pc 
lânga alte activitati proprii, reuniunile 
unor diverse asociatii şi organizatii lo
cale, între care şi pe cele ale Clubului 

"Lions", ci tat adesea ca sponsor. 
Aparţinând altei specii, una timida, nu 
ştiu cum se desll!şoara şedinţele lor, pc 
care le banuiesc a fi exclusive. De aceea, 
în imaginaţia mea, ele au ceva exotic, 
lucru sugerat de singurul text pc aceasta 
tema ce l-am citit vreodata: reportajul 
"in America" de Ilya Ehrenburg (vezi: 

"Luptatorul", 1, nr. 14, 29 iulie 1946, p. 
2). 

"in toate oraşele americane exista 
cluburi ale <<Leilom: într-unul din oraşe 
am avut ocazia sa iau parte la un dejun 
într-un asemenea club. S-au adunat 
comercianţi onorabi l i ;  pe pieptul 
fiecaruia era o insigna cu indicaţia unde 
şi cu ce face comerţ; dejunurile sunt 
strâns legate de afaceri. Totuşi înainte 
ca cei adunati sa fi atacat fructele cu 
maioneza şi şunca cu stafide, 
preşedintele, lovind în masa cu un 
ciocanaş de lemn, a exclamat: <<Noroc 
leilor!>> Comercianţii, oameni în toata 
firea, s-au ridicat imediat şi au urlat în 
cor: <<U-U-U-U». Eu am tresari!, dar mi 
s-a explicat ca membrii clubului imita 
mugetul leilor". 

M-aş amuza straşnic sa ştiu ca leii 
noştri îi imita pe leii lor' 

Constantin CALIN 
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În 2009, se implinesc 200 de ani de la 
naşterea poetu l u i ,  povestitorului ş i  
romancierului american Edgar Alian Poe 
(nascut in 1 809, la Boston) şi 1 60 de ani 
de la moartea sa (Balti more, 1 849). Un 
scriitor care a determinat într-o masura 
hotarâtoare destinul unei însemnate parti 
a literaturii lumi i .  

Recunoscut târziu d e  compatriotii sai 
din nordul american,  Poe apartine 
i maginarului  sudist  ş i  i l u s treaza 
incertitudinile culturale ale l iteraturii 
americane de la inceputul secolului al 
X I X-lea, oferind imaginea scri i torului 
"blestemat

" 
ale carui nenorociri biografice 

nu şterg nicidecum preocuparea estetica. 
În oglinda comentariilor lui Baudclaire, 
Poe este, in acelaşi t imp, scrii torul 
sentimentului şi  al cfectului l i terar, al 
m i s t i c i i  şi s i mbolului  inabuş i t ,  al 
stranietatii şi  frumusetti certe. Aceasta 
ambivalenta justifica o opera ]ucida şi 
anxioasa în egala masura, fantastica şi 
obsedata de rigoare. Omul însuş i nu 
consimţea sa fie dublu, unnând indicaţia 
din povestirea sa "William Wilson" ( l 839): 
prozator al agoniei ş i  poet iubitor de 
retorica, e rupt între un destin familial 
dureros şi o vocatie de precursor literar. 
Nascut dintr-un cuplu de actori ambulanti, 
autorul "Corbului" ramâne bântuit de 
i m aginea tatalui  sau alcool i c ,  mort 
devreme, ş i  a mamei sale, rapuse de 
tuberculoza când fiul avea 3 ani. 

Copil  adoptat de catre un bogat 
negustor din Richmond, John Alian, Poe 
locuieşte in Anglia ( l 8 1 5  - 1 820), apoi 
studiaza la Universitatea din Virginia. În 
1 82 7 ,  îşi pub l i c a  primele versur i ,  

"
Tamerlan ş i  alte poeme a l e  unui  

bostonian", ş i  se angajeaza in annata federal a. 
Nenorocirile fam iliale îşi reiau cursul: 
scri i torul se refugiaza la  sora tatalui 
adevarat, Maria Clemm, şi se casatoreşte 
cu fiica acesteia, in vârsta de 14 ani ( 1836); 
aceasta va muri, I l  ani mai târziu, dupa o 
lunga suferi nta.  Cunoaşte pc depl i n  
mizeria, alcoolul şi drogurile. E obsedat, 
de-a lungul intregii vieti, de imaginea 
mortii mamei şi  a sotiei sale. E totuşi di
rector al revistelor "The Southern Literary 
Messcngcr", "Bunon 's Gentleman 's Maga
zine", "Graham 's Magazine", "Broadway 
Journal" şi al unor publicatii mondene. 

În ciuda vietii sale scurte şi nefericite, 
Poe a fos t  un autor prol i fi c ,  opera 

Neliniştea obsedată de rigoare: 
1 60 de ani cu Edgar Alian Poe 

acoperind domenii generoase: jurnalism, 
proza scurta, roman, poezie, eseu ş i  
estetica. Eseurile jurnalistice configureaza 
cariera omului  de l i tere. Nuvelele,  

"Povestiri ale grotescului şi  arabescului" 
( " Povest ir i  extraordinare", 1 840), 
"Romane in proza" ( 1 843), "Istorisiri" 
("Noi povestiri extraordinare", 1 845), 
definesc cai originale ale fantasticului 
literar, ale povestirii science - fiction şi ale 
povestirii deductive. Romanul "Aventurile 
lui  Gordon Pym " ( 1 838)  reînnoieşte 
simbolismul cautarii .  Poezia {

"
Al Aaraaf', 

1 829; "Poeme", 1 83 1 ;  "Screnada", 1 833; 

"Corbul", 1 84 5 ;  "
U l alume

", 1 847;  

"Eldorado", 1 849; 
"

Annabel Lee", 1 849) 
e un aliaj de lirism afectiv, calcul poetic şi 
simbolizare mistica. Prefetele şi eseurile 
( " F i l ozofia compoz i ti e i " ,  l 846;  

"Principiul poetic", 1 850) şi  stud i i l e  
despre imaginatie, gen iu poetic, arta 
povestirii definesc artificiul şi rigoarea 
l i teraturi i ,  sugerând totodata forta 
i maginarului ş i  raportând in i ti at i v a  
creatoare la  o i n t e n ţ i e  cosmologica.  
Alegerea luciditatii, ce face din scriitor 

reprezentantul şi analistul naturii umane, 
explica de ce iniţiativa literara a lui Poe 
face concesi i  când morbidului,  când 
afectivului, când raţionalului şi de ce se 
deschide unei criptografii a lumii, marcate 
de interesul pentru magnetism şi 1 sau spi
rit ism ( " Eurcka", 1 848) .  Moartea, 
melancolia,  oroarea se mani festa in 
regimul simbolicului, interpretat atât ca 
dovada a unei conştiinţe creatoare în 
întregime transparente în ea insasi. cât si  
ca evidenta a faptului ca omul dispune de 
semn e l e  organizate ale U n i versu l u i .  
Aceasta maiestrie a simbolicului poate fi 
inteleasa in doua moduri : ca e fort al 
scriitorului pentru elaborarea unui sistem 
estetic in sânul unei culturi americane ce 
nu o fera n ic i  subiecte, n ic i  mijloace 
expres i ve s u fi c i ente;  ca dezvoltare 
extrema a achizi t i i l or romantismului  
european, ce conduce la adecvarea 
metodei creatoare ş i  a cunoaşteri i  
oamenilor şi lumii. 
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Teribilul roman "Aventurile lui Gor
don Pym" fixeaza motivele dominante ale 
operei l iterare a lui Poe: orice geografic 
este simbolica atunci când ofera deschideri 
metafizicii şi psihologiei şi contureaza 
universul sub semnul unui materialism 
spiritual .  Cautarea marit ima c ,  a i c i ,  
extrema: moartea, profunzimea, evidenţa 
ant inomiei  b ine - rau îl apropie de 
Dumnezeu şi de mama. Cautarea e 
pierzanie ce sileşte citirea tuturor semnelor 
şi at ingerea s i m u l tana a o r i g i n i i  ş i  
eternitatii. Aceasta poetica a extremelor, 
cerând un joc explicit al simbolurilor, e 
prezenta şi in nuvele şi povestiri: povestiri 
de ancheta ("

M isterul Mariei Rogct", 

"Judecatorul de şah al lui Maelzel"), 
povestiri de raliocination, termen inventat 
chiar de catre Poe ("Scrisoarea furata", 
"Crimele din Rue Morgue", "Carabuşul de 
aur"), aflate la originea romanului poliţist, 
povestiri - dari de seama despre o crima 
(
"Balerca de Amontil lado", "Hopa-hop 

sau opt urangutani inlanţuiţi"). 
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În Povestirile fantastice ale lui Poe, 
dincolo de interpretarile psihanalitice pe 
care le-au suscitat (Marie Bonaparte) şi de 
lectura lor drept un mod de realizare a 
autonomiei l iteraturii (Tzvetan Todorov), 
se man i festa şi alte teme: claustrarea 
(" Prabuşi rea Casei Usher", "Hruba şi 
pendulul"), teama nevrotica de moarte 
{"Pisica neagra", " Inima care-şi spune 
taina"). Maiestria simbolica traicşte prin 
viziuni groteşti ("Regele ciuma", "Îngerul 
bizarului") sau printr-o tematica fantastica 
specifica. Ideea lui Poe este ca omul se 
defineşte printr-o duplicitate a conştiinţei: 
daca viata poate fi un vis, atunci moartea 
este o trezire, iar visatorul (omul viu) co
e x i sta cu un alt  cu (originea temei 
dublului ;  cf. "William Wilson"), a carui 
victima. este uneori. sau cu o sotie, o 
insotitoare evanescenta (povestiri cu 
,.eroine postume": ,.Berenice", ,.Morella", 
"Ligeia", "Elconora"). Scriitura fantastica 
se plaseaza dincolo de l i m itele 
cotidianului, pentru a stapâni aceasta 
dualitate prin jocul ambivalenţei semnelor 
şi a contura o' conştiin1a ideala, adica 
postuma. 

Imaginarul dualitati i  şi strategia 
maiestriei sau perfectiunii sunt confinnate 
de teoria poetica a lui E.A. Poe, expusa in 
"Filozofia compoziiici" şi în "Principiul 
poetic", i lustrata mai ales prin celebrul 
poem "Corbul", o capodopera a l iricii  
universale din toate timpurile. Intenţia po
etica e de fapt supraumana şi atemporala, 
începând cu notarea limitelor existenţiale 
ş i  antropologicc. Faptul ca poezia e legata 
de moarte şi de melancolie atesta ideea ca, 
în ea, precum in fantastic,  se ofera 
experienta omului in real şi  a omului 
eli berat de real. Teoria efectului l iterar 
poate fi citita ca o teorie a artificiului 
compozitiei şi a lecturii, dar calculul şi 
autonomia l iterara sunt şi o experienta a 
subl imar i i .  Obsesia negativului ş i  
arti ficialismul l iterarului sunt prima etapa 
- a desublimarii - dintr-o mi şcare de 
ascensiune, explicit descrisa în "Eureka" 
şi aratata intr-o maniera contradictorie in 
"Aventurile lui Gordon Pym": scufundarea 
in abis este, cu adevarat, reurcarea în lu
mina suprapamânteana. Frumuseţea exista 
prin unnare in alta parte. Poezia spune asta 
prin tehn i c i l e compoz i t i e i  art i st ice;  
fantasticul o confirma, ca in  acest pasaj 
din "Ligeia", un citat din "Bacon, lordul 
Verulam": "Nu poate exista o frumusete 
desavârşita, fara o nota de straniu in 
proportii". 

Gheorghe IORGA 
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Pulinele centre culturale din România 
sunt şi acum, dupa o perioada considerabila 
de la începutul renaşterii noastre na1ionale, 
prezente insolite pe hartaspiritualaa IJ!rii. Sunt 
instituJii uşor aristocrate, adesea 
experimentând a rebours practici culturale, 
cochetând uneori cu avangarda, exaltând 
alteori tradilia locala sau cel pulin a zonei 
etnografice, pendulând între academic şi 
obişnuit, între inovalie şi experienfa 
banalizata prin repetiţie. Fara a se identifica 
cu filarmonica, teatrul, casa de cultura, muzeul 
şi chiar caminul cultural, centrele de cultura 
preiau din programele acestora, de fapt, 
repropunând spectacole şi tipare, expoziţii şi 
întâlniri într·un cadru nou, oarecum exotic 
pentru publicul nefami liarizat cu astfel de 
experimente. Nu ai, prin urmare, dreptul de a 
alege între teatru şi centrul cultural, între 
filarmonica şi acesta din urma sub cuvânt ca o 
instituJie substituie pe cealalta. lnstituliile 
tradiţionale sunt specializate în practicarea 
artelor de simultaneitate sau de succesiune în 
propunerea de expozilii, spectacole şi 
concerte, deşi, de o buna bucata de vreme, au 
loc fel de fel de experimente care pigmenteaza 
lunga lor tradiţie. Dimpotriva, în centrul eul
rural, artele de simultaneitate coexista şi 
conlucreaza cu cele de succesiune, iar în 
programul unei zile cu public venit într-un 
spaliu polivalen� privirea se opreşte pe simeze 
sau asupra unor starui, în fundal artişti din 
rezidenta propun wt dans şi explica apoi sau 
anticipeaza epica gesturilor, iar arnfitrionul 
gaseşte cu cale sa prezinte noul numar al 
publicaJiei centrului cultural, invitând sa 
oficieze pc un cunoscut şi apreciat critic literar 
din localitate sau dintr-un centru universitar 
aflat la o distanta considerabila. Toata arta 
este - caci este o arta- ca prezentarile amintite 
aici sa se des!aşoare dupa un scenariu bine 
gândit (care nu exclude elementul de surpriza) 
în ideea echilibrului şi cumpatarii. 

Prin urmare, centrul cultural este o 
institulie complexa care ofera idee, spectacol, 
reculegere, dar şi confort. Intr-un centru cul
tural ambientul proiectat inteligent se 
integreaza datelor culturii,  dezbaterea cea mai 
sobra trebuie încalzita cu atmosfera celei mai 
înalte civilitaţi. 

Originalitatea unui centru cultural 
consta şi din exploatarea inteligenta a tradifiei 
culturale locale, în geniul locului, în 
cultivarea renumelui unei personalitati din 
zona (cazul Centrului "George Apostu"). 
Lucrul sensibil este a discerne între cultura şi 
arta, între actul de cultura şi opera de arta şi a 
nu le confunda decât într-o întâlnire 
asimptotica, decelabila, poate, în devenirea 
unui public iubitor de valorile spiritului. 
Centrul de cultura mediaza şi intermediaza 
între cultura propusa şi cultura traita. Este, 
exprimându-ne vulgar, un mijloc de transport 
care asigura cel mai înalt confort calatorului, 
în aşa fel încât acesta sa simta o schimbare in 
bine la finele calatoriei. Cu alte cuvinte, 
centrul nu produce sau, mai bine zis, nu 
creeaza cultura, ci întrebuin1eaza cele mai 
eficiente mijloace de a o administra şi oferi. 

Centrul de cultura de la Bacau, al carui 
patronim e George Apostu, dar şi organul de 
expresie al institutiei, revista "Vitraliu", par 
sa aduca în actualitate gândurile marelui 
sculptor, repatriat în spiri� în memoria locului, 
dupa trecerea atâtor ani de la paşirea lui pc 
solul eternitatii. lnstiruirile de acest fel trebuie 
considerate - cu toate precaritatile inerente 
drept o izbânda mai ales când, printr-o vitregie 
a evoluţiei, inlesnirile aproape ca lipsesc şi, 
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paradoxal, climatul libertaţii scoate la iveala 
o indiferenta copleşitoare fata de patrimoniul 
cultural, lasându-se uneori în paragina efigiile 
spiritului nostru identitar, ale unui spirit care 
prin el însuşi ne-ar recomanda europeni. 

Printr-un ciudat efect de familiarizare a 
conştiintei comune cu renumele lui George 
Apostu, chipul sau calatorind postum pare ca 
s-a deprins cu împrejurimile Centrului, 
reconfortantul parc de sculpturi. Este drept ca 
în ansamblul "muzeului în aer liber" se 
distinge opera monumentala în bronz, din faţa 
cladirii principale, oferind un chip de expresie 
al artistului, care înfl!tişeaza încordarea şi forţa 
unui mare luptator sortit sa rascumpere 
frumuseţea pierduta în negurile trecutului şi 
sa o rccreeze pentru a o oferi proaspata lumii. 
Sculptura subliniaza pronunţat trasaturi 
fizionomice care îmi amintesc de o explicafie 
la o ilustratie plasata la începutul unui volum 
al unei editii din poeziile lui Rimbaud, aceea 
care reproduce "Un colt de masa", celebra 
pictura a lui Fanlin Latour. În prim-plan, se 
afla doua celebritati: Verlaine şi Rimbaud. 
Asupra fizionomiei primului insista 
explicatia: ... ,.son enorme front bossele, 
degarni largement. L'air d ' un faune" 
(.,enorma, defonnata lui frunte, despuiata de 
par din belşug. Aerul unui faun"). 
Corespunzatoare, poate, celebrului tablou ar 
fi, în plastica româneasca, ,.Terasa 
Oteteleşeanu" ( 19 13) a pictorului Iosif lser. 
Ce ar fi de notat? Sculptura în discuţie 
reprezentându-1 pe Apostu înflltişeaza o 
aceeaşi frunte enorma, impresie accentuata de 
începutul calvitiei şi, în plus, o barbie 
voluntara, ferma, ambele trasaturi exprimând 
o uriaşa energic, întelegând aici vointa de 
creafie, forţa unei personalitati exceptionale, 
fascinând asemenea unei entitati mitologice. 
Daca fruntea enorma deconspira un univers 
de gânduri şi simtiri transferate operei, precum 
şi imbolduri venind din stramoşi şi traditie, 
salaşluind in subconştientul artistului, barbia 
ferm conturata tradeaza o îndârjire aproape 
rudimentara, manifestata în lupta creatorului 
cu sine însuşi, cu materia inerta, cu 
intuneci m i le lum i i ,  cu poncifele, cu 
strâmbatatea, cu slabiciunile fiinţei muritoare, 
în speranţa unei deveniri nobile, a eliberarii 
ideii şi luminii ... 

Aceasta transfigurare ne ajuta la relevarea 
nervurilor de acţiune ale Centrului 
Internaţional de Cultura şi Arte "George 
Apostu" şi la prezentarea succinta a 
publicaţiei amintite. lncordarea fizionomica 
a chipului sculptura! a obligat, credem, la o 
incordata munca de decelare a trasaturilor şi 
specificului instituţiei. 

Mai întâi de toate, ansamblul 
arhitectonic şi parcul expozitional se 
subordoneaza ideii promovarii artelor şi 
discursului sub specie estetica. În politica lui 
culturala, Centrul s-a orientat nu catre o 
singularizare a figurativului, ci, dimpotriva, 
la o prezentare a artelor şi a relatiilor dintre 
ele. Artele sunt ca elementele chimice din or
ganism aduse la viata de logica vi ului, sunt o 
structura vie. La fel, în orientarea Centrului 
întâlnim un amestec indicibil şi totuşi bine 
proporlionat de management şi intelegere a 
impactului artelor. Astfel, sculptura coexista 
cu desenul sculptura!, înful\ite, la rândul lor, 
cu alte arte. Sunt aici antrenate ca într-o hora 
sublima artele de simultaneitate în frenetic 
dialog cu cele de succesiune. 

In al doilea rând, fiind vorba de resursele 
creafiei lui George Aposru, era de aşteptat ca 
nou inliinţatul Centru sa valorifice cultura 

traditionala, recunoscând şi amplificând in 
manifestari de un ambitus corespunzator 
traditiile meşteşugului şi artei populare 
corelate cu achizitiile moderne, transfigurate 
în imaginarul creativ al marelui sculptor. În 
largul perimetru al traditiei şi inovaţiei şi-au 
gasit loc arta naiva, filonul etnografic, dansul 
popular, valorificarea resurselor folclorice din 
zona. Concomitent cu acestea, s-au organizat 
întâlniri cu specialişti în ideea recuperarii şi 
restituirii înţelesurilor stravechi ale frumosului 
şi utilului şi a descoperirii sensurilor viabile 
în actualitate ale artei populare tradiţionale, 
beneficiind de achizitiile moderne din 
domeniul cercetarii. 

În al treilea rând, s-a avut în vedere ca, 
plecând din Stanişeşti, precum Brâncuşi 
odinioara din Hobiţa, cunoscând mari 
aglomerari urbanistice şi centre de cultura de 
pe toate meridianele, înnobilând aşezari din 
lumea I31Jla cu oftande ale harului sau,Apostu 
a dobândit un renume dincolo de fruntariile 
IJ!rii, încât Centrul de Cultura din Bacau a 
trebuit sa se constituie cu profil international, 
desigur, fl!ra emfaza ieftina ori provincialism 
i n fatuat. In programul Centrului s-a 
intentionat inca de la inaugurare nu doar 
realizarea interferentei artelor, stimularea 
dialogului cu un public interesat de frumos şi 
reaşezarea valorilor, dar şi schimburi culturale 
în plan national şi internaţional. Valori 
româneşti - valori europene, binomul des 
rostit, uneori teoretiza� trebuia validat in 
contextul renaşterii noastre de dupa 
decembrie 1989. Or Centrul "George Apostu" 
este o creaţie institulionala aparuta sub cu
pol a l i bertatii. ln concertul european, 
identitatea nationala trebuie sa fie o voce dis
tincta, dar care sa nu distoneze, ci sa contribuie 
la armonizare, la multicultwalism. De altfel, 
atât Simpozionul de Estetica, Simpozionul 
Internaţional de Sculptura "George Aposru", 
Simpozionul Internaţional al Artei Naive 
.,Victor Parhon", cât şi ,,muzeul în aer liber" 
ori paginile revistei .,Vitraliu" dovedesc 
deschiderea internaţionala a Centrului, 
vocaţia lui europeana nu doar ca simplu titlu 
pentru a fi consemnat publicistic. 

Centrul cultural de la Bacau a luat fiinţa 
în decembrie 1990, dupa intense pregatiri pe 
plan local şi în consens cu dorinţa expresa şi 
delicata a prietenilor de mai departe ai 
artistului, care nu voiau sa lase sa cada - dupa 
expresia lui Ionel Jianu - ,.valul uitarii ( ... ) 
asupra operei unui mare artist român ca George 
Apostu, cel mai vrednic urmaş al lui 
Constantin Brâncuşi". Prindea astfel trup şi 
viata un centru de cultura asemanator în unele 
privinte cu Centrul de Cultura .,Rosetti 
Tescanu - George Enescu" din Tescani, despre 
care, din pacate, trebuie sa vorbim la timpul 
trecut. Initiatorul acestei admirabile instituiri 
este actorul Gheorghe Geo Popa, director de 
la inaugurare şi continuând sub ochii noştri 
un exerciliu managerial foarte aplicat, 
coexistând cu un suflet de artist şi un 
impatimit susfinator al ofertei culturale. Bun 
şi devotat slujitor al Thaliei, aplaudat pentru 
prestafiile lui pc scena, Gheorghe Geo Popa 
este un interlocutor afabil în domeniile artei 
şi esteticii. 

Deosebita trebuie sa fi fost charisma 
sculptorului, care a întruchipat în lemn 
supliciul lui Crist şi care prin numele sau a 
determinat ca ziua Sfăntului Mare Mucenic 
Gheorghe, purtatorul de biruinta, sa devina 
Ziua Centrului (23 aprilie), sub nimbul 
credintei in seninatate, creatie, durnnezeire. 

Daca, in ansamblul sau, programul 
Centrului s-a conturat inca de la inceput, în 
particular s-a realizat în etape succesive, cu 
adaugiri, inovatii, amenajari de spatii, 
inaugurari. inca de la început, Centrul 
dispunea de un complex de spatii care, 
reamenajate şi modernizate au câştiga! în 
functionalitate. Cladirea principala dispune 
de o sala de marmura cu functiune polivalenta, 
de hotel şi restaurant. În vecinatate se afla 
muzeul de arta coi\Jemporana, biblioteca, 
parcul expozitional, cladirea administratiei. 

Multe dintre activitAti se realizeaza în 
parteneriat. Aspectul acesta pune şi mai mult 
profilul unui centru cultural în actualitate; 
acela de gazda şi mijlocitor al actului artistic 
şi de culrura. Centrul functioneaza în structura 
Mi nisterului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului National. Activitatea de baza 
rezida in traducerea in fapt a numeroase 
proiecte culturale de i nteres local, de 
anvergura interjudeteana, naţionala sau 
internaţionala. Câteva dintre acestea au 
devenit tradiţie: Simpozionul National de 
Estetica (organizat anual în parteneriat cu 
Academia Româna), Simpozionul 
Internaţional de Sculptura .,George Aposru", 
Simpozionul Internaţional al Artei Naive 
.,Victor Parhon", Festivalul Internaţional de 
Film Etnografic .,Ethnos", Festivalul ,,Zilele 
I.L. Caragiale".Aiaturi de acestea, mentionam 
organizarea numeroaselor expozilii de grup 
şi personale, activitatile de practica teatrala, 
prezentarile de carte, întâlnirile cu 
personalitAti. 

O noutate, la timpul respectiv, a 
constituit-o programul international de 
cooperare cu Programul cultural elvetian .,Pro 
Helveria", urmând a se realiza într-o perioada 
de trei ani (2006 - 2009), cu asentimentul şi 
sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor. 
Astfel, în centrele de cultura au luat fiinta 
rezidente pentru artişti. La Centrul de Cultura 
.,George Aposru" s-a organizat o rezidenţa 
profilata pc arta dansului. Initiativa 
experimenteaza nu numai capacitatea 
organizatorilor de a facilita rezidente artiştilor, 
dar şi mijlocirea schimburilor culturale, 
mijlocirea dialogului comunitatilor cu artiştii 
în rezidenta şi promovarea multiculturalitaţii. 

Revista ,.Vitraliu" a luat fiinta în februarie 
1 992, ca organ de expresie al Centrului de 
Cultura ,.GeorgeApostu". Coordonata inca de 
la primul numar de directorul Centrului, 
Gheorghe Geo Popa, publicaţia a fost 
plamadita şi redactata inilial de redactia revistei 
,,Atencu". S-a dovedit a fi o publicatie pe
netranta, de Jinuta culturala, bine construita. 
Cu timpul, coordonatorul a emancipat-o, 
asigurându-i o existenta proprie, fidela 
programului instituţiei editoare, dispunând de 
o redacfie constituita benevol, dar calificata. 

Revista prezinta numere tematice şi 
monografice, beneficiind de colaborari de 
prestigiu. Numere monografice au fost dedi
cate lui GeorgeApostu, George Enescu, Vasile 
A l ecsandri, George Bacovia, lulian 
Antonescu, Vasile Pârvan. Numerele tematice 
swprind prin tinuta inalta a abordarilor. În 
mare, domeniile de abordare sunt filosofia, 
estetica, istoria, cultura, creatia artistica, 
personalitaţi marcante ale zonei. Sa adaugam 
aici preocuparea de a promova creatia literara 
originala şi popularizarea editarilor recente 
prin ample referiri sau cel puţin în recenzii. 
Fiecare aparitie a revistei se constituie în 
eveniment cultural. Departe de a populariza 
doar iniţiativele şi experienţa Centrului, revista 
se dovedeşte a fi o publicatie de calibru 
nafional. Din paginile ei adunate numar cu 
numar rezulta o istorie vie a institutiei editoare 
şi a evolufiei ideilor jn domeniul culturii. 

Victor MITOCARU 

www.cimec.ro
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