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ANIVERSARĂ

Despre Simpozionul National de Estetica
şi despre Premiile Centrului de Cul tura "George Apostu"
Prof. univ. dr.

Alexandru Boboc -

membru al Academiei

2.

2. Extensiu11i ale esteticului

De aceasta data, Marele Premiu "George Apostol" 1-a
onorat pe pictorul

Horia Bernea, cel

care face unnatoarca

marturie:
Gândurile, sentimentele mele cele mai bune acestui
"
Centru viu şi sper, plin de perspective, ce poarta numele
prietenului George Aposlu, mare personalitate a artei
.:ontemporane, obligata, contra naturii sale, la un exil ce s-a
dovedit dramatic" ("Vitraliu",Anul Vll, Nr. 13, 1999).
În anu l l 996, deşi nu s-a desfaşurat o editie a

Prof. univ. dr. Marin Alftinca-Academia Româna

3. C D./aşi- un precursor
Prof. univ. dr. Al. Husar-Universitatea ,,AL 1. Cuza" laşi
4. Logica esteticului la Ştefan Lupaşcu
Lectoruniv. dr. Ştefan Munteanu-Universitatea Bacau

5. Metamuzicil şi educaţie pentru scllimbare
Cojocarlu -Universitatea Bacau
6. Estetica semnului vizual
Asist. univ. drd. Daniel Ştefan Pocovnicu - Universitatea

Lector univ. drd. Venera

Bacau

Simpozionului Naţional de Estetica, a fost decernat Premiul
"

"
În anul 1998, Marele Premiu "George Apostu a fost

GeorgeApostu", cu ocazia ,,Zilelor Centrului Apostu" ( 12-

13

septembrie 1997). De

scriitorul Octavian Palcr.

data aceasta, cel laureat a fost

decernat pictorului bacauan

În semn de mulţumire, cunoscutul

1. Eminescu: absolut şi eternitate
Prof. univ. dr. Marin Alftinca-Academia Româna

Române

IUe Boca,

care se destainuie:

"Pictez pentru ca m-am invatat şi-mi face placere. Este

Concepţia despre artil a lui Eminescu

Prof. univ. dr. Alexandru Husar-Universitatea ,,Al. 1. Cuza"
laşi
3. Elemente de spiritualitate În "Giossil"

Prof. Ioan Neaeşu- Liceul "Mihai Eminescu" Bacau
4. lemnului la Poetica Eminescu
Dr. Dumitru Radu-Universitatea Bacau
5. Ar/laic şi universal in ar/relipu/ Eminescu
Conf. dr. Mihai Vasile- Institutul de Filosofie
6. Eminescu şi Bacovia
Lector univ. dr. Constantin Calin -Universitatea Bacau
7. Perspective emi11esciene Îll educaţia esteticil

Venera Cojocarlu - Universitatea Bacau
8. Eminescu- crealivitate şi creaţie întru frumos
Prof. univ. dr. Mihai Nlstor- Universitatea ,,Al. 1. Cuza"

Lector univ. dr.

romancier a declarat:

poate un drog, o obişnuinta, un razboi cu materialele, cu

Ma simt realmente onorat ca ma aflu aici. Sunt uimit
"
ca într-o vreme de dizgratie a culturii, exista, inca mai exista,

semnele. O trecere a vietii, o mulţumire mereu nemulţunita,

visatori idealişti, animatorii Centrului de Cultura <<George
"
Apostm), care se consacra cu atâta pasiune culturii

Bacau

("Vitraliu",Anul VI, Nr. 12/1998).

Ediţia a şaptea s-a desfllşurat în perioada 4-5 noiembrie
1999, având ca tema generica "Metafora estetica". La

aceasta ediţie au fost prezentate unnatoarcle referate:

Ediţia a cincea s-a desfaşurat în perioada 7-8 noiembrie
1997, având ca Ierna generica Ipostaze spirituale ale
"
esteticului"- La aceasta editie au fost prezentate unnatoarele

l. Metaforil şi realism estetic

Bacovia" Bacau.

referate:

Prof. univ. dr. Marin Alftincli-Academia Româna
2. Formal şi informal În arta co11temporaniJ
Criticul de arta Constantin Prut-Universitatea de Vest din

"
"George Apostu .

l. Valoarea ca reJerillţil

Timişoara

cautarea niciodata aflata" ("Vitraliu",Anul VII, Nr.

Prof. dr. Alexandru Boboc- membru alAcaaemiei Române

3. Metafora româneascil

2.

Prof. univ. dr. Al. Husar-Universitatea ,,Al.

Contemporaneitatea şi actualitatea spiritualiJ a artei

13/1999).

laşi
9. Estetica deznildejdii de la Eminescu la Cioran

Daniel Ştefan Pocovnlcu - Universitatea

Asist. univ. drd.

10.

Aspecte privindjrlosofia şi estetica emi11escianil

Conf. univ. dr.

Ştefan Munteanu

-

Universitatea "George

Nici în anul 2000 nu a fost oferit Marele Premiu

Insatisfactia a fost şi mai puternica în anul 2001, când

1. Cuza" laşi

nu s-a putut desfaşura Simpozionul National de Estetica şi

Prof. dr. Victor Ernest Maşek-Universitatea Bucureşti

4. Metafora În contextul codurilor estetice extrem- orientale

nici nu a fost oferit premiul consacrat.

3. Se11sul esteticului

Dr. Dumitru Radu-Universitatea Bacau
5. Despre metafora metafizicii la Cioran.
Asist. univ. drd. Daniel Ştefan Pocovnicu - Universitatea

noiembrie 2002, având ca tema generica

"Emotia estetica

Bacau

şi provocarile contemporaneltaţil". La

aceasta editie au

Prof. dr. Marin Aiftinca -Academia Româna

4. Arta şi filosofia echilibrului la Constantin Brâ11cuşi
Lector univ. dr.

5.

Caracterul integrativ al valorii estetice

Prof.

6.

Ştefan Munteanu-Universitatea Bacau

Ioan Ne_aeşu- Liceul

Mihai Eminescu" Bacau
"

U11ele consideraţii asupra dimensiunii ludice a culturii

Lector univ. drd.

fost

Venera Co_jocarlu -Universitatea Bacau

La aceasta ediţie, Marele Premiu George Apostu" a
"
decernat pianistului Valentin Ghcorghlu. Din pacate,

nu am descoperit Discursul de recepţie", pentru a selecta un
"
gând, dincolo de acordurile provocate cu ajutorul pianului.

6.

Temeiuri filosofice ale esteticii emi11escie11e

Conf. univ. dr. Ştefan Munteanu-Universitatea Bacau
7. Spre o didacticil postmodernil

"
Prof. Ioan Neaeşu- Liceul ,,Mihai Eminescu Bacau

8. Metafora şi

educaţia azi

Lector univ. drd.

Venera Cojocariu- Universitatea Bacau

Ediţia a noua

s-a desfaşurat în perioada 14- 16

fost prezentate unnatoarele comunicari:

1. Frumuseţea lui Dumnezeu şi frumuseţea lumii
Dumitru Popescu - membru al Academiei

Pr. prof. dr.
Române

2. 1magine şi sens
Prof. univ. dr. Alftlnca Marin-Academia Româna
3. Comicul lui Caragiale

În anul

l 999, nu a fost oferit Marele Premiu "George

Prof. univ. dr. Alexandru Husar-Universitatea ,,Al. 1. Cuza"

Apostu", din motive uşor de intuit. Cert este ca aceasta

laşi

4. Ion Petrovici şi arta cuvântului
Conf. univ. dr. Ştefan Munteanu -Universitatea "George

referatele:

a provocat o mare insatisfactie organizatorilor.
Ediţia a opta s-a desfaşurat în perioada 27 - 28
octombrie 2000, având ca tema generica Estetica operei
"
eminesciene ". La aceasta editie au fost prezentate

1. Hermeneutica şi estetica in lpiritua/itatea contemporanii

unnatoarele referate:

Lector univ. dr.

Editia a şasea s-a desfaşurat în perioada 6-7 noiembrie
1998, având ca tema generica "Esteticul în faţa provocarllor

contemporane".

La aceasta ediţie au fost prezentate

situaţie

Bacovia" Bacau

5. Supralicitare pseudoartisticil şi analfabetism estetic
Venera Mihaela Cojocarlu-Universitatea

Bacau

6. Esteticul Îlltre cunoaştere şi credinţil
Prof. Ion Neacşu-Liceul ,,Mihai Eminescu" Bacau
7. Emoţia esteticil şi arta nonfigurativă
Asist. univ. drd.
"
Mare Suceava

8.

Nladl Cernlca-Universitatea "Ştefan cel

Co11sta11tin Brâncuşi şi eternitalea valorii

Critic de arta Valentin Cluca Iaşi
9. Arhetipuri ale moralei dincolo de esteticil

Maria Grigoriu-Universitatea Bacau
10. Estesis şi semiosis, calegorii lrierofanice
Asist. drd. Nicoleta Blanariu- Universitatea Bacau
11. Statutul ficţiunii şi obiectul esteticii. Puncte de vedere
Lector drd. Simlna Mastacan- Universitatea Bacau
Lector univ. dr.

La aceasta editie a fost reluata initiative decernarii

"
Marelui Premiu "George Apostu . Cel onorat a fost prof.

univ. dr.

Marin Alftincă, din discursul caruia am reţinut:

"Onorat auditoriu, nu va pot ascunde cât d e
neinduratoare este emotia c e s t a sa m a copleşeasca acum,
când încerc sa multumesc, dupa cuviinta. distinselor
personalitati din Boardul Centrului European pentru Cultura
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Despre Simpozionul National de Estetica
şi d�spre Premiile Centrului de Cultura "George Apostu"
Prof. univ. dr. Alexandru Husar-Universitatea ,,Al. 1. Cuza"
Iaşi
şi Arte, care s-au gândit sa-mi confere Marele Premiu <<George
Apostu>>, pc anul 2002" ( Vitraliu", Anul XI, Nr. 15,
"
decembrie 2002).

Editia a zecea s-a dcsfuşurat în perioada 6- 8 noiembrie
2003, având ca tema generica "Misterul artei şi creaţia
contemporana ". La aceasta ediţie au fost prezentate
unnatoarcle comunicari:
1 . Simbol şiformil În arta modemil
Prof. univ. dr. Alexandru Boboc- membru corespondent al
Academiei Române

2. Pol·tmodernismul Îll creaţia artÎ!iliciJ
Prof. univ. dr. Alexandru Husar- Universitatea ,,Al. 1. Cuza"
Iaşi
3. Misterul artei şi experien(a es/eticil

Prof. univ. dr. Marin Aiftinca -Academia Româna

4.

Misterul crea(iei şi a/cllimia emoţi01ralil

Conf. Univ. dr. Venera Mihaela Cojocarlu- Universitatea
Bacau

5. Este/ieu/ de

dincolo de ar/il

Asist. univ. drd. Niadi Cernica- Universitatea Ştefan cel
"
Mare" Suceava

6.

Concep(ia lui Liviu Rusu privind mecanismele creaţiei

5. Sensuri ale expresivililţii În literatura actualil
Prof. univ. dr. Grigore Smeu -Universitatea din Bucureşti
6. Contempla(ia În arta contemporanil
Prof. univ. dr. Mihai Pastraguş
7. Cultura colllemporanil şi moştenirea lui Apo.<lu
Prof. univ. dr. Constantin Prut- Universitatea de Vest din
Timişoara

8. George Aposlu şi paradigma moderniJilţii
Critic de arta Valentin Ciuca- laşi
9. Descllideri estetico-filosofice la Constantin Brâncuşi şi

George Aposlu

Prof. univ. dr. Ştefan Munteanu -Universitatea "George
Bacovia" Bacau

Ediţia a douasprezecea s-a dcsfaşurat în perioada 1 O 1 2 noiembrie 2005, având c a tema generica "Intenţie şi
reprezentare in arta". La aceasta editie au fost prezentate
unnatoarclc comunicari:
l. lnlen(ie şi reprezentare în artil. Poezia Magdei /sanos

Prof univ. dr. Alexandru Husar-Universitatea , ,Al. 1. Cuza"
laşi

2. Metafora ca i11ten(ie şi reprezentare Îll ar/il
Prof. univ. dr. Alexandru Boboc - membru al Academiei
Române
3. /nten(ie şi reprezentare În arta religioasil

artistice

Prof. univ. dr. Alexa Vlsarion- Bucureşti

Pr. prof. univ. dr. Dumitru Popescu- membru al Academiei
Române
4. Aprecieri privind conceplia eslelicil a lui George Aposlu
Prof. univ. dr. Ştefan Munteanu - Universitatea George
"
Bacovia" Bacau

8. Arta şi calculatorul
Prof. Ion Neacşu- Liceul Mihai Eminescu" Bacau

raport cu auto11omia artei

Conf. univ. dr. Ştefan Munteanu -Universitatea George
"
Bacovia" Bacau

7. Fum şifumuri În teatrul contemporan (Mitul crea(iei i11
versiune cinematografică conlemporand)

.,Un salut cordial şi calda gratitudinc directorului
Centrului de Cultura şi Arte <<George Apostu>>, domnul
Gheorghe Popa fiind un organizator-model şi amfitrion ca
rismatic. Gratitudinc,de asemenea, juriului care- în numele
lnstitulici - m-a nominalizat pentru unul dintre premiile de
cxcelcnţa" (.,Vitraliu",Anul XV, Nr. 1-2, aprilie 2007).
Dumitru Popescu - teolog
"Multumim calduros domnului Gheorghe Popa,
directorul Centrului International de Cultura şi Arte <<George
Apostu>> pentru invitaţia de a participa, alaturi de domnul
Marin Aiftinca de la Academia Româna şi numeroase
personalitati, la lucrarile acestui simpozion" ( Vitraliu",Anul
"
XV, Nr. 1-2, aprilie 2007).

C. D. Zeletin-scriilor
Centrul Internaţional de Cultura şi Arte <<George
"
Apostm> Bacau imi acorda astazi, prin directorul lui,
Dl. Geo Popa,Diploma de excelentil pentru contributia mea
-citez din nobilul document-la propaşirea valorilor culturii
româneşti şi universale" ( Vitraliu",Anul XV, Nr. 1-2, aprilie
"

2007).

Editia a treisprezecea s-a desfaşurat în perioada 29
noiembrie - 1 decembrie 2007, având ca tema generica
"
"Sensul artei . La aceasta editie au fost urmatoarele
comunicari:

1. Sensul poeziei

Prof. univ. dr. Alexandru Husar-Universitatea ,,Al. !. Cuza"
laşi

2.

Este/ieu/ ca imanenţil a artei ş i contestarea lui

postdecembristil

Prof. univ. dr. Grigore Smeu-Universitatea din Bucureşti
3. Semnificaţii În opera lui George Aposlu

Prof. univ. dr. Grigore Smeu- Universitatea din Bucureşti

Prof. univ. dr. Ion Mocioi-Târgu-Jiu
4. Judeca/il şi prejudecalil despre capodoperil
Critic de arta Valentin Ciuci - Iaşi

Din anul 2003 pâna în 2006, seria premiilor .,George
Apostu" este intrerupta.

6. Homo aestlreticus, lrmnofausticus. "Cazub> Leverkulm
Lector univ. dr. Nicoleta Popa-Bianaru - Universitatea

A/exa11dru Surdu

Editia a unsprezecea s-a dcsfllşurat în perioada 9 - Il
decembrie 2004, având ca tema generica "Sens şi expresie
in arta contemporana". La aceasta editie au fost prezentate

1./n/en(ie şi reprezentare În opera lui Brâncuşi

"

unnatoarclc comunicari:

1. Directii de prospectare În cultura românească impuse de

George Aposlu

Critic de arta Alexandra Titu -Universitatea de Vest din
Timişoara

2. Adevilrul conceptual şi adevilrul estetic
Prof. univ. dr. Marin Aiftinca -Academia Româna
3. Sacrul şi experienţa es/eticil

Pr. prof. univ. dr. Dumitru Popescu- membru al Academiei
Române
4. ,JVoua moderniJ"

5.

Estetica lui Adomo, despre reprezentarea realilil(ii În

Bacau

5.

Dialectica pentadicil şi sensul artei În viziunea lui

Prof. univ. dr. Ştefan Munteanu - Universitatea George
"
Bacovia" Bacau

Conf. univ. dr. Ion Mocioi- Târgu-Jiu
8. Opera de artil ca întrupare
Prof. Ion Neacşu- Liceul Mihai Eminescu" Bacau

6. Destin, exil şi crea(ie
Scriitor George Astaloş- Paris

9. AdeviJr şi experien(IJ esleticiJ

La aceasta editie, Diploma de excelen(il şi Premiul
a fost atribuita
unnatoarclor personalitati culturale:
Alexandru Husar- scriitor
"Nu-mi ramânc decât, în modul cel mai deschis, sa trans
mit distinsului juriu expresia gratitudinii pentru decernarea
Diplomei de Excelenta şi a Premiului Centrului Internaţional

"

Prof. univ. dr. Marin Aiftinca- Academia Româna
În anul 2006, nu s-a desfaşurat Simpozionul National
de Estetica,însa a fost reluata iniţiativa premiilor, într-o noua
fonna. Este vorba de instituirea titlului Diploma de Exce/en(il
şi Premiul Centrului de Culturii ,.George Aposlu ". De
aceasta data, acest titlu a fost înmânat unnatorilor carturari
români:
Constantin Ciopraga- critic literar;
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Despre Simpozionul Na1ional de Estetică
şi despre Premiile Centrului de Cul tură "George Apostu"

de Cultura ş i Arte «George Apostu>>" ("Vitraliu",Anul XVI,
Nr. 1-2, aprilie 2008).
George Astaloş- seriitor
"Pentru tot ce am evocat aici, dar şi pentru multe altele
inca, sunt mândru ca Geo Popa, directorul Centrului
Intema)ional «George Apostu», mi-a conferi! distinctia de
excelenţă care poarta numele bunului şi de neînlocuit prieten
George Apostu. Mi-am dat rcndcz-vous cu el în Constela)ia
Lirei, unde ma aştcarta din 1 986 şi unde nu voi întârzia
sa-I regasesc pentru a relua împreuna marca noastra tacere"
( Vitraliu", Anul XVI, Nr. 1-2, aprilie 2008).
"
Valentin Ciuca- critic de arta
"Un premiu purtând sigla de autoritate a Centrului
Apostu, primit alaturi de alte doua somitati culturale cum
sunt profesorul ieşean Alexandru Husar şi scriitorul european
George Astaloş genereaza pentru comentatorul de arta
obligatii suplimentare şi naşte, poate utopic, ideea unui
posibil album-studiu dedicat lui Apostu" ( Vitraliu", Anul
"
XVI, Nr. 1-2, aprilie 2008).

gcnerozitatii şi devotiunii fata de un mare, un foarte mare
artist, George Apostu, caruia incearca sa îi perpetueze me
moria prin actiuni culturale de anvergura. Tot ce se întâmpla
în cadrul acestui Centru e menit sa mentina vie flacara culturii
într-un timp preponderent pragmatic, sa dea un sens
substantial ideii de traditie culturala şi spirituala, idee de
continuitate şi de perpetuare a valorii" ( Vilraliu",Anul XVII,
"
Nr. 1-2, iunie 2009).
Ion Caramitru- actor
Astazi, am vizitat Centrul <<Aposlu» şi am avut
"
aceeaşi bucurie pe care am avut-o cu ani în unna, când l-am
vazut pentru prima oara şi când am discutat cu Geo ce ar
putea li 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" ( Vitraliu", Anul XVII, Nr.
"
1-2, iunie 2009).

Edllla a cincisprezecea s-a dcsfaşurat în perioada 1 2 i4 noiembrie 2009, având c a tema generica "Estetica vietii
cotidiene". La aceasta editie au fost prezentate unnatoarele
comunicări:

1. NiJzuinţa etemă cătrefrumos
Editia a paisprezecea s-a desfaşural în perioada 4 - 6
decembrie 2008, având ca tema generica "Autonomia
"
esteticului şi arta contemporana . La aceasta editie au fost
prezentate unnatoarele comunicari:

1. EsteticiJ., filosofia artei, critică de artă
Praf. univ. dr. Alexandru Surdu - membru al Academiei
Române

2. Experienţa esteticiJ. şi alte tipuri de experie11ţă
Praf. univ. dr. Alexandru Boboc membru al Academiei
-

Române

3. Autonomie esteticiJ. şi nemărginire simbolică
Prof. univ. dr. Marin Airtlnca- Academia Româna
4. Autonomia esteticului şi de11aturarea

Praf. univ. dr. Marin Airtincll- Academia Româna

2.

Temporaneizarea esteticului 11atural

Praf. univ. dr. Grigore Zmeu- Universitatea Bucureşti

3.

Arta şi provocările cotidianului

Critic de arta Valentin Ciuca- laşi

4. Esteticul şi viaţa străzii
Praf. univ. dr. Ion Mocioi- Târgu-Jiu
5. Sublimul cotidian
Praf. univ.dr. Petru Bejan- Universitatea . .Al. l. Cuza" laşi
6. Educaţia esteticil şi frumosul cotidian
Conf. univ. dr. Venera Mihaela Cojocariu - Universitatea
Bacau

ideilor

maioresciene astil'li

Praf. univ. dr. Grigore Smeu- Universitatea Bucureşti

7. Relaţia dintre arta contemporană şi estetica urâtului
Praf. univ. dr. Ştefan Munteanu - Universitatea George
"
Bacovia", Bacau

postmodernitate

8. Bruioane la o esteticil a postmoder11ismului muzical
Dr. Liviu Dllnceanu

Critic de arta Valentin Ciuca- laşi

9. Discursul jurnalistic şi estetica actualitiJţii

5.

Şcoala ieşeană de pictură Î11/re modemitate ş i

6. Dinamica

vocabularului categoria/ al esteticii

Praf. univ. dr. Petru Bejan- Universitatea "Al. 1. Cuza" Iaşi

7. Ceal1a autonomiei cu lreteronomia esteticului -u11 mmlel
explicativ

Dr. Ioan Pogorilovschi
8. Note privind relaţia dintre

etică şi judecata de valoare

Prof. Alice Caprioara- Liceul Anghel Saligny", Bacau
"
La cea de-a cincisprezecea editie a Simpozionului
National de Estetica Diploma de Excelenţă şi Premiul
Centrului de Cultura "George Apostu" a onorat activitatea
unnatorilor oameni de spirit:

Eugen Simion- critic literar
"Venind, dar, la Bacau cu fantasmele poeziei lui
Bacovia în cap, ma pregateam sa scriu ceva despre zgomotul
liniştii provinciale. Am dat peste culorile şi zgomotele unei
lumi deja racordate la o postmodernitate confuza şi turbu
lentn, ca toate oraşele noastre. Am cautat, în zilele cât am stat
aici, spiritul lui Bacovia. Am descoperit ca, ruşinat, speriat,
spiritul bacovian s-a retras în melancoliile şi fantasmele
imaginarului meu" ( Vitraliu", Anul XVIII, Nr. 1-2, aprilie
"
2010).
Alexandru Zub- istoric
Lipsa de interes fata de trecut, nu doar în spatiul
"
românesc, denota o lipsa de sensibilitate în raport cu
dcvcnirca, cu specia umana însasi, amenintata mereu de
barbarie. <<Barbariile interioare», ca sa folosim o fonnula
pusa demult în circulatie, nu sunt azi, în epoca
globalismului, mai putin agresive. Un temei în plus sa facem
din discursul istoric un suport pentru o mai severa critica a
realitatilor contemporane" ("Vitraliu", Anul XVIII, Nr. 1-2,
aprilie 2010).
Liviu Danceanu- muzicolog
Premiul din aceasta seara m-a facut sa uit ca de obicei
"
se ofera ceva pentru a primi altceva în schimb. Un troc pe
care l-am refuza! întotdeauna cu cerbicie. Îl resping şi acum,
tic şi pentru ca George Apostu însuşi, cu siguran)a, I-ar fi
refuzat. Aşa cum şi cu refuz sa cred ca, daca timp de câtiva
ani am facut parte din juriul de deccrnare al acestui impor
tant premiu, iar acum sunt, iata, laureatul sau, înseamna ca
întrunesc motivele necesare şi suficiente ca sa ma transform
din jurat, într-un în-jurat" ( Vitraliu", Anul XVIII, Nr. 1 -2.
"
aprilie 2010).
Trebuie adaugat şi faptul ca, la fiecare editie, pc lânga
simpozionul propriu-zis şi decernarea premiilor Centrului
• .Apostu", au fost organizate expozitii de pictura, spectacole
de teatru, mese rotunde şi lansari de carte. De fiecare data,
trairile provocate invitatilor au fost de mare intensitate
emotionala, de satisfactie şi bucurie. Ramâne ca pe viitor sa
nu se piarda nimic din ceea ce a fost bun pâna acum şi, poate,
sa fie adaugate noi valente, pe masura aşteptarilor. Si
aştcptarilc sunt mari,întrucât Bacaul a început deja sa existe
şi prin Simpozionul National de Estetica, pe care-I
gazduieşle, în prezent, sub egida Academiei Române, a
Centrului International de Cultura şi Arte "George Apostu"
şi a Universitatii George Bacovia".
"

Ştefan MUNTEANU

estetică

Praf. univ. dr. Ştefan Munteanu -Universitatea George
"
Bacovia" Bacau
9. Mijloace electro11ice ((artistice)) pentru o educaţie

autenticd

Conf. univ. dr. Venera Mihaela Cojocariu-Universitatea
Bacau

10. De lafrunws la sublim
Praf. univ. dr. Mihai D. Vasile - Institutul de Filosofic al
Academiei Române
În anul 2008, cei care au primit Diploma de excelenţă
fost
unnatorii slujitori ai culturii române:
Grigore Smeu -cstctician
Când în seara zilei de 5 decembrie 2008, Centrul
"
Internaţional de Cultură şi Arte «George Aposlw> mi-a facut
onoarea de a ma premia şi domnul Geo Popa, distinsul direc
tor al acestei prestigioase institutii, mi-a înmânat Diploma
de excelen(d, dupn ce profesorul universitar doctor Marin
Aiflinca, secretarul ştiintifie al Sec(iei de Filosojie a
Academiei Române, ma prczcntasc generos. în fata unei sali
arhiplinc- în care dominau tinerii -a Aleneului din Bacau,
am avut o neaşlcptata clipa de linişte interioara,
imperccptibila pentru altcineva" ("Vitraliu", Anul XVII, Nr.
1-2, iunie 2009).
Marin Gherasim- pictor
"Întreaga activitate a Centrului international de
Cultura şi Arte <<George Aposlu» sta şi ca sub semnul
şi Premia/ Centrului de Cultură "George Aposta ",au
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contemporan,

"pc

val" . Ceea ce -

spunea un expert american în IT poate fi garantat numai de faptul
de a fi chiar valul. Centrul a mizat •
_

[

cu un curaj bine temperat de
prudenta - pe aceasta carte a
pionieratului. Dupa douazeci de
ani, se poate spune ca a câştiga!:
daca nu razboiul - care, cum altfel?,
continua -, în tot cazul câteva
ba!JIIii importante, care I-au impus
în

atenţia mediilor artistice

româneşti şi de aiurea. Prin
programele de rezidenţa pe care le
deruleaza din 2006 încoace,

ArtistNe(s)t.
Let it be

Centrul şi-a asigurat un profil de
activitate bine definit, aproape sin
gular: în România, nu exis!JI alte
centre de rezidenţa pentru dans
contemporan, iar în Europa şi chiar
în lume, ele sunt destul de puţine.
Un lux greu de admis, se parc, într-o

Fara ditirambi şi parti pris,

cmotionând, contrariind, scan

metabolismul creator al unei

se poate spune, cu onestitate şi

dalizând chiar- un strat extrem de

personali!Jiţi, fie ea şi exceptionala;

argumente, ca evolutia Centrului
George Apostu " reprezinta un
"
caz " interesant pentru socio
"
logul fenomenului cultural

vulnerabil

receptivitaţii

ci este, poate mai mult decât se

al

publicului: unul prin care acesta

admite îndeobşte, pregati!JI şi de

se racordcaza - solicitat la maxi

penden!JI de un climat de creaţie-şi

mum - la experimentele şi formele

de mentalitate întreţinut colectiv.

românesc. Interesant prin curajul

de expresie ale unei sensibili!Jiţi

Or, tocmai aici cred ca se afla

şi tenacitatea demersului, într-un

(post)moderne. Asumându-şi

meritul şi rolul Centrului: acela de

peisaj

disconfortul de a

cultural

instabil

şi

fi

prea puţin

a se implica în formarea unui mediu

subfinanţat, reconstruindu-se

înţeles - ca obiective, motivaţie,

- de creaţie şi de receptare - prielnic

anevoie

destramarea

strategie şi chiar realizari, cu doza

dczvoi!Jirii artelor contemporane,

structurilor şi mecanismelor

dupa

lor inevitabila de rclativitate -

de la artele vizuale (pictura, arta

instituţionale predecembriste şi

asupra Centrului şi a programelor

naiva, ari deco) la muzica şi artele

încercând - mâna! de vechile

lui dedicate dansului contem

spectacolului.

complexe ale culturii românc,de la

poran, s-a repercutat,nu o data, un

cronicari şi bon jurişti pâna astazi "
sa prinda trenul tendintelor
"
occidentale. Pe acestrelief neaşezat

fenomen manifestat cu acuitate in

Pc de ai!JI parte, nu se poate

literatura şi artele contemporane:

nega faptul ca accesul la nişte surse

fragilizarea canonului (mai ales

de finanţare mai consistente le-ar

al mediului cultural românesc,

prin deplasarea criteriilor de

fi dat organizatorilor - Centrului,

echipa Centrului a reuşit însa, în

în primul rând - posibilitatea de a

simţul

evaluare, de la estetic la ideologia
corectitudinii politice ") şi
"
codurilor
schimbarea
de

programelor şi al diverselor ediţii

oportunitatii, dar şi al valorii, sa

reprezentare artistica, în corelaţie

ale

fondeze un spaţiu aparte de

cu mutaţia mentalitatii con

contemporan: înainte de toate, prin

găzduire şi promovare a artelor

temporane. Reacţia publicului de

spectacole invitate valoroase, din

contemporane: un spaţiu-reper în

dans contemporan - sub diferitele

tara

calendarul şi

harta eve

lui forme, de la happening şi pe r

cele deja prezentate. Festivalul de

nimentelor culturale din ţara şi,

formance, la "instalaţie" şi teatru
dans, de la work in progress sau
creatia colectiva, interactiva, live,
la un slww bine închegat şi finisat

ultimii

douazeci de
cu

consecventa,

pe

ani,

cu

pentru unele programe, chiar din
strainatate;

un

amestec

de

ospitalitate traditionala şi spirit

ridica

nivelul
festivalului

artistic
de

al
dans

sau din strainatate, pe lânga

teatru de la Sibiu sau festivalul de
artJI medievala de la Sighişoara -

ca sa dam numai doua exemple
dintr-o scrie mai ampla - traiesc

cosmopolit, de boema artistica şi

- confirma raportul delicat al operei

dintr-o

rigoare administrativa, de estetism

postmodemc cu definitia roman

comunitatea locala, avantaja!JI la

şi program managcrial precis

tica a capodoperei; şi nu mai

rândul ci de organizarea unor astfel

articulat.

putin, existenţa unei tensiuni între

de evenimente.

necesara osmoza cu

orizontul de aşteptare al unui spec
Mai ales în ultimii a n i ,
Centrul

se

recomanda

prin

coerenta programelor derulate,
prin strategiile de insertie

pc piaţa

tator format la şcoala modelelor
clasice şi maniera de lectura " pc
"
care o reclama spectacolul
contemporan.

Oricum, programele iniţiate
sau derulate de Centru, nu numai
în domeniul dansului contem
poran, sunt marca unei instituţii

culturala din ţara şi din afara ei,

care traicştc în prezent, cu toate

prin felul cum bruschcaza, cu

Ar fi inexact sa spunem ca

voluptatea pionicratului, nişte

toate creaţiile prezentate la Centru

neajunsurile lui. D e altfel, tocmai

inertii de receptare şi de raportare

au confirmat aştcp!Jirile publicului.

orientarea Centrului catre un

provocarile, oportunitatilc ş i

la fenomenul cultural. Prin artiştii

Dar capodopere nu se ivesc, la drept

domeniu de nişa, precum dansul

pe care i-a promovat, şi-a asumat

vorbind,la tot pasul; ele pot aparea

contemporan, îi aduce un plus de

riscul unui fel de maieutica

ca decantare a unui mediu artistic,

vizibilitate în mediile artistice.

avangardista, uneori incomoda

cu experientele, eşecurile şi

(pentru el şi pentru public,

relativele lui reuşite. Prea arareori,

deopotriva), în tot cazul dificil de

capodopera c o creaţie ex nihilo.

ignorat; odata cu artiştii rezidenţi,

Gestaţia ci nu este strict indi

s-a încumetat sa dezghioace -

viduala,

nu

tine

numai

de

Centrul George Apostu " a
"
onorat, fllra indoiala, memoria celui
al carui nume îl poarta: printr-un
efort de a fi mereu "actual " ,
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epoca voindu-se, cu orice chip,
lucrativa, dar suferind vizibil de pe
urma obtuzi!Jiţii ei legitimate de
imperativele pragmatismului pur
"
şi dur". Cât despre utilitatea unui
centru de rezidenţa, gasim, într-o
marturie paradoxala a fraţilor
Goncourt, cam tot ceea ce, în
ultimii cinci ani, au declarat,
într-un fel sau altul, artiştii aflaţi
în rezidenţa la Centrul George
"
Apostu" : E nevoie de zile aşezate,
"
calme, de o stare burgheza a întregii
fiinţe, de liniştea unui bacan pentru
a produce ceva maret, ceva
tulburator, emoţionant, patetic..." ,
se poate citi în Jumalullui Jules şi
Edmond. Aceasta în cazul în care,
desigur,

contemporaneitatea

copleşita de atâtea alte prioritati,
ar mai simţi cu adevarat nevoia de
ceva tulburator, emotionant,
"
patetic".

ARTE

ArtistNe(s)t.
Let i t be

prczcntarilor informale de la
finalul fiecarui stagiu, publicul
le-a putut vedea în diverse faze de
elaborare. În programul ArtistNe(s)t

din Bacau, a fost selecţionat un

În strategia Centrului "George

numar considerabil de astfel de
propuneri. În iunie 2006, Maya

constituie, mai ales î n ultimii şase

Lipskcr (Israel, cu proiectul In
three dimensions) şi Andreea
Capitanescu (România, Interior
exterior). În octombrie 2006,

Apostu ",

un

punct

forte

îl

ani, deschiderea internationala şi
numeroasele

colaborari

cu

parteneri din tara şi din strainatate.
altele,

Salomcc Schneebeli (Elvetia,

programele pc care Centrul le-a

Razvan Mazilu, Monica Petrica,

actorii Alexandra Ionita şi Richard

actor

Marius Urzica, împreuna cu toti

Bovnotzky, precum şi artistul

«denaruralizarca)) şi care nu s-ar

Cultura şi Arte George Apostu"
"
din Bacau a contribuit - cu sprijinul

Juma/ dansat ) şi Florin Ficroiu
(România, Nimic. Precis). În martie
2007, Carmen Cotofana (România,
Ready-modem-made), Florin
Fieroiu (România, Nimic. Precis),
Adrian Stoian (România, Cross
roads of il/usions). În iunie 2007,

ceilalţi interpreti - cu placerea lor

papuşar Ana Craciun; de proiectii

mai defini ca un corp din carne şi

contagioasa de a dansa - din Urban

s-a ocupat Vaii Chincişan, de

nervi, deci ca o individualitate

financiar al Programului Cultural

coregrafa Yanira Castro (SUA,

Kiss. Actual prin tema, tl!ra a fi

colajul

Andrei

psihologica " . Compozitia lui

Elveţian în România, coordonat de

Dark HorselBlack Forest), insotita

totuşi, prin mijloacele de expresie,

Constantinescu, iar la scenografie,

Carmen Cotofana este, de asta data,

Gabriela Tudor - la crearea unei

de doi dansatori din propria

dans contemporan, Urban Kiss a

o etalare parodica de roluri - dintr-o

retele nationale a centrelor de

companie, Hcathcr Olson şi Joseph

fost un (contra)punct final - şi

au colaboratAna Craciun, Andreea
Tanasescu şi Nela Voicu. În 2010,

rezidenţa pentru artişti. Aceasta

Poulson. De asemeni, Bcrnard

reuşit, dupa numarul şi aplauzele

reuneşte Centrul Cultural Arcuş

Baumgarten din Luxemburg, cu o

publicului - la ediţia din 2008 a

în cadrul programului ArtistNe(s)t,
derulat în parteneriat cu "Centre de

(pentru teatru), Centrul Cultural

compozitie

Car)

festivalului de Ia Bacau. La aceeaşi

creation chorcgraphique Trois C-L"

relaxat, cu poza de intelectual şi

European de la Sinaia (arte

interpretata de Mihaela Dancs şi

din

pedagog,

vizuale), Centrul de Cultura

Adrian Stoian.

În octombrie 2007,

editie de Dans contemporan -

Baciiu 2008, Bemard Baumgarten

rezidcn(i au fost Gianfranco

caricaturala, hipersensibila şi

,,Rosetti Tescanu - George Enescu"

Maricla Nestora din Grecia, cu o

de Ia Tescani (literatura). La Bacau,

a prezentat o instalaţie video,

piesa - Crowded - interpretata de

MischaderFall; iar Florin Fieroiu,

Celestino, Carmen Cotofana şiAna
Catalina Gubandru. În iunie,

programul

Carmcn Cotofana şi Mihaela Dancs

Gianfranco Celestino, Alessandra

Programme Romania ( coordo

actori de la Teatrul Municipal
Bacovia" şi de elevi ai Liceului
"
de Arta din Bacau, îndrumati de

afectata etc. Nu e atât vorba de o
denaturalizare" ala Craig, cât de
"
o dezindividualizare - sau mai

nator, Gabricla Tudor) - s-a
desfaşurat

îndrumarea

directorului Centrului George
"
Apostu " , Gheorghe Popa, a

(Franta/ Germania), cu Aboname/11

O

dovedesc,

între

dedicat dansului contemporan.
Prin programul Arti.<tNe(s)l, pe care
1-a dcsfaşurat timp de trei ani (2006

- 2009), Centrul International de

ArtistNe(s)t - în

parteneriat cu Swiss Cultural

sub

(Broken

sa

fie

serie mai lunga - pe care şi le poate
asuma cineva care se adresează unui
public: orator avântat, conferenţiar
diva

o

şi

Coppola şi Rajivan Ayyappan -

degraba,

profesoara Simona Baicu. Tot în

Ştctl!nescu, pc muzica de Julien

au realizat o prezentare informala

octombrie 2007, Anja Hempel

Trambouze.

a proiectului Travel Diaries - first

dezindividualizanta")
"
a eului propriu, natural", autentic,
"
care devine numai una dintr-o serie

stop: Baciiu, Romania; iar spre

de posibile identitati manifestate

În

de

patetica

muzician şi artist vizual din India -

multiplicare

(inevitabil

sfârşitul lui octombrie, Ana

ca roluri teatrale o r i sociale.

contemporan Baciiu 2009, au fost

Catalina Gubandru

a oferit

Compozitia lui Carmen Cotofana

Adrian Stoian şi artistul vizual

prezentate, de asemenea, creatii ale

Andrei Iancu (România, Omul

câtorva artişti care s-au aflat în

publicului un performance,
LAMUR - the mosi beautiful I can.

intertextului şi deconstrucţiei,

de proiect, Mariana Popa şi Maria

Cosmin

coregrafii

scop

/avalieriJ, în corcgrafia Vavei

Manolescu şi a coordonatoarelor

artistic

Luxemburg,

carui

au interpretat Cvartet pentru o

lunar, o transpunere a proiectului
solo Carte orange. În mai 2008,

directorului

muzical,

al

programul

Dans

se intemeiaza pe o poetica a
frecventa la postrnodemi.

cenuşiu). Tot atunci, s-a aflat în

ultimii ani, în rezidenta Ia Bacau:

rezidenta Anne-Mareike Hess din

Ivy Baldwin din New York, Tania

Cu un suport financiar venit

Despre mai toate celelalte

Luxemburg, cu un proiect- Extended

Soubry din Luxemburg şi Andreea

spectacole enumerate, am scris deja

infiintata Asociaţia ,,ArtistNe(s)t 

Spaces - la care au colaborat

Tanasescu (coregraf din Bucureşti,

din partea Centrului "George
Apostu", a Asocia�ei ,,ArtistNe(s)t"

Reteaua Centrelor de Rezidenta
pentru Artişti" , de catre Centrul

dansatoarea Ccline Briiunig şi
muzicianul Mare Lohr. Î n

care în Juna iulie 2009, a beneficiat

şi a Centrului National al Dansului

de o rezidenţa la Luxemburg).

din Bucureşti, Carmen Coţofana

Nu pot încheia înainte de a

Internaţional de Cultura George
"
Apostu " din Bacau, Muzeul
Naţional George Enescu " şi
"
Fundaţia
Gabricla Tudor " .
"
Asociaţia vizeaza încurajarea

octombrie 2008, Andreea Novac

Tania Soubry şi Andreea Tanasescu

s-a aflat,în iulie 2010, în rezidenta

din România, cu Dance a playful/

au inaugurat astfel un nou program

body, în interpretarea lui Istvan

de rezidente coregrafice, derulat

Ia Luxemburg, cu proiectul Back
to Zero! questioning my body; ni

ura multi ani admirabilei echipe a
Centrului George Apostu", care
"
şi-a asumat un pariu dificil cu uto

timp de trei ani (2009-2011) de

1-a adus apoi, plina de verva, în

pia şi cu ea însaşi. Reuşita ei e într

Baldwin din Statele Unite, cu o
coregrafie, Bear Crown, pe muzica

activitaţilor de rezidenta artistica

de Ceaikovski şi Justin Joncs - pe

Juna octombrie a acestui an, la
Centrul George Apostu". Î şi
"
prezinta spectacolul într-o nota

adevar tonica, aici, la portile

artelor contemporane, sprijinirea

George Apostu " din
"
Bacau, în parteneriat cu Centre de
"
creation choregraphique Trois C-L"

în România, de management cul

care a interpretat-o împreuna cu un

din Luxemburg.

Ignat.
Î n noiembrie 2009, a fost

Teglas. În aceeaşi perioada, Ivy

Centrul

În

obiectivata, de parodie cervantina

ce ziua zidea,
"
noaptea se strica". Chapeau!

Nicoleta Popa BLANARIU

grup

Anna

fost programata şi proiec�a filmului

Ea continua activitatea retelei
,,ArtistNe(s)t", întemeiate în 2006

Carapetyan, Lawrence Cassclla,

documentar Flexible, realizat de

la retorica genului eroic: o batalie
"
teribila, complexa, îndârjita, cum

Mindy Nelson şi Katie Workum.

Paul Dunca şi Maria Draghici.

nu s-a mai vazut nicaieri, niciodata.

dansatori:

de Gabriela Tudor şi Programul
Cultural Elveţian în România, în

În octombrie 2007 şi în

Dupa prezentarea de la Teatrul

Unii spun ca ea (Carmen Cotofana
- n.n.) a cazut de pc cal şi a murit

parteneriat cu celelate patru

octombrie-noiembrie

2008,

George Bacovia" din Bacau,
"
spectacolul coregrafiat de Andreea

institutii amintite. Asociaţia este

programul de rezidenta ArtistNe(s)t

Tanasescu - Exil in piimântul

condusa de un Consiliu director,

a fost completat de organizarea

uitQrii - a avut premiera în

din care fac parte Gheorghe Popa

unui eveniment cu participare

(preşedinte), Laura Manolache

internationala., Dans contemporan

(vice-preşedinte)

- Baciiu. Cu acest prilej, i-am

noiembrie, la Bucureşti, îri sala
Atelier " a Teatrului Naţional.
"
Realizarea lui a fost sprijinita

şi

Cosmin

Manolescu (director executiv).

sub copitele cailor propriilor sai

referinta ludica Ia faimoasele gesta
medievale, spectacolul şi aceasta
prezentare a lui evoca - voit sau nu

financiar de Centrul Naţional al

- viziunea lui Craig asupra

artiştii

Andreea

Dansului din Bucureşti, de Centrul

.,supramarionetei" menite sa

Internaţional de Cultura George
"
Apostu" din Bacau şi de Programul

expresiv, corpul uman şi inerentele

inlocuiasca pe scena, ca vehicul

De-a lungul celor trei de ani

Capitancscu, Anne-Mareike Hess,

în care s-a derulat programul

Carmen Cotofana, Mihaela Dancs,

ArtistNe(s)t (2006 - 2009), artişti

Ivy Baldwin, Florin Fieroiu, Ber

Cultural Elvetian în România.

lui imperfecţiuni de interpretare:

din mai multe

au dezvoltat, în

nard Baumgartcn, Adrian Stoian,

Alaturi de Andreea Tanasescu, au

supramarioneta - precizeaza Craig

spaţiul de rezidenta de la Centrul

Istvan Teglas. Alaturi de ei, Cosmin

dansat Vanda Ştetl!nescu, Momo

George Apostu", proiecte de
"
creaţie coregrafica. in cursul

Manolescu, Vava Ştefllnescu,Attila

Sanno Peter şi, la Bucureşti,

- este o imagine de lupta". Ceea
"
ce-i provoaca lui Monique Borie

Bordas; iar în noiembrie 2008,

Valentin Stoica. Li s-au alaturat

un comentariu:

tari

Manole, unde

oameni. Altii, însa, afirma ca ea a
fost ucisa cu lancea." Dincolo de

revazut pe scena pe mulţi dintre
rezidenţi:

Orientului şi ale Meşterului

prima seara, a

tural şi de mobilitati pentru artişti.

de

în numerele anterioare ale revistei.

Lupta pentru un
"
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OPINII

Solidaritate in valoare

Cu câţiva ani în unna, într-o consecuţie logica şi
cronologica de invidiat, cunoscutul carturar Valentin
Ciuca - om al condeiului, al comunicarii media, al
reflecţiei estetice, al judecatii critice, fericit înlănţuite publica superbele volume surori Un secol de arte
"
frumoase la laşi" (2004) şi Un secol de arte fhlmoasc în
"
Bucovina " (2005), pc care am avut privilegiul a le prefata.
Scriam acolo, cu bucuria de a întâlni, cercetata cu
acribie şi explicata sintetic, opera plastica a numeroşi
creatori porniti din spatiul moldav, ca lumea culorilor
annonioase, a echilibrului fonnelor, a suflului pcnna
ncnt de Europa, nu a fost doar cea a vechii arte de la
rasarit de Carpaţi, ea rctraind în ultimul veac, cel modem,
sub semnul regal al tradiţiei şi sub cel rcvoluJionar al
inovaţiei. Şi mai scriam inca, gândindu-ma la propria
mea biografie de moldovalah iubitor al artelor, ca laşul
lui Valentin Ciuca îmi va li fost un tainic punct de pornire,
daca am în minte rudeniile mele îndepartatc cu meşteri ai
locului, de la Ion Balomir la Constantin Stahi.
Iniţiativa de a dedica un nou volum artiştilor
Moldovei, cu rigoarea, gustul şi pasiunea pc care i le
cunoaştem şi i le recunoaştem autorului, trebuie salutata
cu revcrent.a. Caci alaturi de literatura, de muzica, de arta
dramatica înflorite în cea mai cultivata provincie a
pamântului românesc, artele vizuale au deţinut un loc
eminent, datator de masura pentru aristocratismul
moldovenesc despre care am scris nu o data şi care con
linna intuitiile de acum un secol ale lui Garabet Ibraileanu.
Deschiderea continentala a Moldovei -cea pc care
nu un singur pcregrin a comparat-o cu Burgundia -, a
Moldovei lui Milescu şi Dosoftci, a Costincştilor şi a lui
Cantemir, Moldova barocului vasilian poate

li inteleasa

cel mai direct prin monumentele şi prin operele sale de
arta.

În chip firesc, pentru boierii moldoveni care citeau
curent pagini din Mannontcl şi Florian, din Volncy şi
Voltaire, din Fenelon şi Montesquieu sau care puneau, la
T ârgu-Ocna şi la Botoşani, pravoslavnice inscripJii
încheiate cu text frantuzesc, artele vizuale de ei prizate
trebuiau sa se rânduiasca într-un registru european.
Caci ei erau cei care, la laşi, ridicau precum un Scarlat
Sturza, case în gust apusean, într-o arhitectura palaţiala
cunoscuta şi apreciata de simbolul aristocraţiei
settecenteşti a Occidentului, Charles Joseph de Ligne şi
tot ei - din neamurile V âm a v şi Kogalniceanu colecţionau opere de arta europeana sau comandau precum familia Balş- annoriale cu samne" închipuite
"
dupa regulile heraldicii apusene şi pentru care osteneau
arhitectoni" veniţi din imparatia Habsburgilor sau "de
"
"
la Pariz .
În Iaşii premcrgatori atât de europcnei Junimi" îi
"
şcolea pc tineri un Asachi, pctrarchizantul trecut prin
atelierul roman al lui Canova şi tot în capitala Moldovei,
în vremea postjunimista şi postcminesciana, prima
Universitate a României se ilustra prin cursuri de istorie,
filosofic

şi

arta universala unnate sau ţinute de Iorga şi

Xcnopol, de Negulcscu şi Tati-ali. În aceeaşi ordine a
"boieriei culturale" putem înţelege cu mult mai bine
educaţia rafinata şi cultura plastica, adaugate marelui lor
talent, vadite de artiştii Moldovei de pc o parte şi alta a
Prutului şi a Siretului, de un Pallady şi un Irimescu, de un
Amold şi o Milita Patraşcu.
Sa-i fim recunoscatori, o data mai mult, lui Valentin
Ciuca pentru demersul sau editorial, demn de tradiţia
locului unde osteneşte şi care, nu întâmplator, se mai
numeşte şi "Florenta României".

acad. Razvan THEODORESCU
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Resuscitarea cubismu lui . . .
Deseori, cariera profesionala nu se identifica neaparat cu vocaţia.
Studiile de inginerie i-au permis accesul la rigoare, talentul i-a consacrat

o

potenţialul artistic sub specia esteticului. Beneficiar al unui talent nativ

o
N

pentru artele vizuale, lectiile de compoziţie şi culoare cu pictoriţa Elena
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Uţa Chclaru, colocvii le profesionale cu Simona Vasiliu Chintila au rodit
în fiuctul unei cariere de pictor inventiv şi convingator. Nevoia de a
extinde aria preocuparilor artistice 1-a condus la sustinerea unui interesant

=
.

masterat privind expertiza operei de arta şi a managementului cultural.

.2

Asemenea preocupare s-a materializat în capacitatea de a opera cu
instrumentele profesionalismului, comentariile şi textele sale fiind
opcrantc în domeniul bursei cu valori estetice. Semneaza, uneori, texte
despre arta şi punctul sau de vedere trebuie luat în seama.
Sub raport auctorial, Mircea T itus Romanescu a pornit de la un
subtil dialog cu vizibilul de dincolo de aparenţe, stabilind astfel o relaţie

Ioan GRECU sau dilemele existenţialului

unde fastul naturii este tratat prin grila unui intelectual care are acces la
uimire. Identific, la începuturi, pusee imprcsionistc, calde şi armonioase,
intr-o orchestratic cu tonalitaţi subtile. Acordurile sale de culoare, gene
rate de lumina Nordului în Olanda, Belgia sau de puritatea cerului
mediteraneean fac din pictor un artist al privirii, sensibil la ansamblu,
dar şi la deta l i i . Contactul direct, de plein-air-ist veritabi l, prin
compoziţie surprinde concomitent ansamblul şi detaliul. Acest moment
i-a curatat paleta şi a animat-o pâna la bucuria unui afectiv dialog vizual.
Arhitecturile specifice nordului european, dimensiunea acvaticului ca
dominanta au generat subtilitati privind perceperea atmosferei locului,
amprenta onctuoasa a ansamblului. Nu a simţit niciodata nevoia de a
excela la nivelul detaliului pcrsonalizant, ci doar la specificul real şi
transcendent al imaginii. Canalele, luxuriant dcsplctite la Amsterdam,
de pilda, fac parte din portretul ideal al unei civilizaţii, al izbânzii omului
asupra provocarilor unei naturi nu tocmai generoase. Pictând pcisaje
lacustre sau cladiri baroce, Mircea Titus Romanescu elogiaza, de fapt,
capacitatea oamenilor de a transforma vicisitudinile naturii într-un
autentic triumf al omului.

subtile dintre formele molatic arcuite şi cadrul
colorat al ansamblului compozitional fac din ritm

din Bacau in chiar ziua de S fântul Gheorghe,

o dimensiune estetica. Obsesiile devin şi ele teme

sculptorul Ioan Grecu de la Chişinau a ţinut sa

de reflecţie, limitele dintre extaz şi melancolic devin

omagieze memoria confratelui sau notoriu prin

adiacente. Aspiratia catre perfectiune il incearca

prezentarea unor opere marcate de dimensiunea

adesea şi-1 motiveaza pentru o cercetare plastica

dilematica a existenţei. Racordat filosofiei sartriene,

dominata de creativitate şi depa.şirea convenţiilor

sculptorul şi-a propus sa dezbata în forme
volumetrice eclatantc, propriile sale enigme

deja uzate. D rumul sufletului sau Pasărea
pământului sugereaza o poarta deschisa simulat

existenţiale. Meandrele l a care face aluzie

catre paradis sau infern. Depinde doar de unghiul

reprezinta de fapt un parcurs catre sine însuşi,

de privire spre a avea acces într-un loc sau altul. Cât

se masoare cu marii pictori-actori care se subordoneaza unui regizor
genial. Mircea Ti tus Romanescu renunţa voluntar la rigoarea inginerului
şi se pierde într-un superior joc cu margelele de sticla de la Murano,
Torcello sau Burano. Ştie ca este privi� la secole distanţa, şi de Canaletto,
dar şi de Wateau.
Apetitul pentru arhitectura interioara a compoziţiilor îl revendica
in ultimii ani spaţiului de expresie cubist. Putem vorbi chiar despre o
resuscitare a acestei expresii şi cstctici, în spaţiul careia Mircea Titus
Romanescu pare instalat, cu acte în regula, definitiv. Experienţa lui
Braque îndeosebi, evident şi a lui Picasso, precum şi a întregului grup
revendica o viziune comuna prin care modernitatea sparge limitarile
trad i t i i l or. Forma în aceste lucrari se intemeiaza pc structuri
neconvenţionale, izvorâtc din tentaţia şi aplicaţia de a vedea dincolo de
realul imediat. Aceasta dispozitie imaginativa, corelata cu un registru

priveşte Drumul sufletului. acesta pare a

şi pilduitoare în raport cu propriul destin de creator.

metaforic, u n fel d e Drum al Golgotei, urmat d e o

sa dobândcasca un caracter incitant şi dinamic în raportul dintre parte şi
intreg. Dominante numeric în expoziţia de la prestigioasele Galerii de
Arta de la Centrul Internaţional George Apostu din Bacau, asemenea
opere revitalizcaza un mod de a privi, dincolo de vizibil. Alaturi de

face sa vada, manualitatea sa faca din materie spirit.

incarcate de sens. Expresia formelor, variata şi

Pc acest traice� Spiritualizarea materiei pare o piatra

sugestiva, stabileşte ca punct iniţial în cercetarea

simbolica, posibil reper pe traseul sinuos dintre real

in-crcatului spre a ajunge prin tratarea motivului la

şi imaginar. Volumul creat sugereaza o subtila

simbolul

Capriciilor

potentialitate creatoare. O pasare a timpului

paganinienc este doar un punct liminar şi evolueza

gloseaza pc tema desprinderii de rigorile gravitaţiei

e d i ficator.

Motivul

catre o sinteza menita sa sugereze virtuozitatea şi

terestre şi pierderea în spaţiul vast al ideilor.

dialogul dintre materia incrta şi pcrenitatea ideii.

Htonicul, sau dimensiunea zborului, a eliberarii

Raporturile cu eternul feminin par a fi configurate

desavârşite face din idee o posibilitate de a asuma

de necesitatea dialogului dintre materie şi spirit,

deplinatatea libertatii. Într-o dimineaţa insorita a

dintre eul solitar şi partenerul ideal existând mai

lumii, primele flori sunt mesagerul convingator al

mult ca idealitate nicicând atinsa. Structurile

fragilitaţii şi miracolului lumii. Este momentul au

volumetrice, graei le şi efi late ca nişte lujeri vegetali

rora) al muzicii sferelor, al incantaţiilor solemne şi

sugereaza prin metafora frumuseţea umana şi

purificatoare. Bronzul patinat v ibreaza în

limitele cunoaşterii.

sonoritatea unei litanii, rugaciune şi bocet în acelaşi

conceptele in funcţie de cele patru dimensiuni per

mereu reinnoita. Ioan Grecu este, astazi,

timp, plenitudine spirituala şi speranţa mereu şi

fec t complementare, din care vrea sa obtina

neîndoielnic,

definirea propriei indcntiaţi. Dimensiunea fizica

disponibilitati reflexive asigura suportul unor

consuna cu cea privitoare la zona artisticului şi nu

convingatoare metafore sculpturale privind povara,

ignora o a treia dimensiune, aceea a socialului. În

subtile şi convingatoare compoziţii, unde se simt pulsiunile unui autentic

mult dorita Înviere şi viaţa veşnică. Imaginaţia îl

subiective, obiectivate prin expresia formelor

Ioan Grccu, iscoditorşi tenace, îşi configureaza

cromatic puternic definit prin valori înalte, face ca motivele de altadata

fi ,

descoperind cchivalcnţc simbolice poliscmantice
În fapt, el formuleaza raspunsuri personale,

La Veneţia, spectacolul lagunei, stralucitoare prin arhitecturile
palatelor, plutind parca pc suprafaţa unui vis, îl provoaca şi incearca sa

o

personalitate

ale

carei

dar şi bucuria de a fi Om ...

fine, raportat la dimensiunea spatiala, nu se refera la

creator de ficţiuni, aflam seria de Autoportrete pe care le consider
cmblematice în ordinea valorii.
Dupa aceasta incitare la lecturi grafico-cromatice eliberate de orice
prejudecati, ca un bonus generos acordat nostalgicilor, un ciclu de lucrari
realizate în spaţiul pitoresc şi simbolic al Balcicului ne readuce în
proximitatea reveriei. Pastelurile au gracilitatca unei respiraţii şi nostal
gia unor vremuri apuse, când marii pictori români descopereau farmecul
acaparator al Orientului şi Levantului. Cred ca pictorul Mircea Titus
Romanescu a atins cota de artisticitatc şi de interes care-I ataşeaza,
temeinic şi ireversibil, profesioniştilor artei româneşti ...

.-------:---::a••

Î n contextul elevat a l salii d e expoziţii a
Centrului Internaţional de Cultura George Apostu

integrarea volumelor în spatiu, ci la definirea locului

Benefica s u b raport cultural îmi pare

unde se plamadeşte viziunea. Daca variantele

conexiunea cu un alt creator de marca, George

Capriciilor au structura cu aluzie la universul

Zilrnescu, personalitate matur conturata, ale carui

vegetal , prin

sens trimite la cfcmeritatea

lucrari amplaste pc peluza Centrului Apostu, în fapt

sentimentelor şi cautarea in parteneriat a

donaţii ale unor generoşi colectionari care prin

dcfinitivului. Verva imaginativa a sculptorului

gestul lor amplifica patrimoniul institutiei cu

motiveaza trairi de profunzime pe traseul întâlnirii

semnele unei modernitati fertile şi perene. George

privilegiate cu celalat. Problema cuplului ideal nu

Zarnescu, artistul care se situeaza valoric în

evita dilematicul sau chiar eşecul în planul unor

descendenta marilor sculptori români, deschis catre

întâlniri ideale. Volumctria ţine de antropologie,
dar nu prin citatul naturalist, ci doar prin interpretare

dimensiunea tragicului în expresia Răstignirilor
cristice a realizat acum opere destinate spaţiului

şi simbol. Anatomia Capricioaselor stabileşte

public, agrementând astfel un spaţiu de întâlnire a

� racorduri cu natura umana şi le incarca cu sensuri

� reductibile la ideea de iubire, implinita sau ratata.
B Idcntific şi o nota de umor, de tratare vag ironica a
�

motivului, dar prin plasticitate şi meşteşug formele

� devin

finalmente prietenoase. Steatopigia,

� asemenea idolilor cucutenieni, sugereaza o posibila

privitorului cu el însuşi ... Operele lui, în ansamblu,
sugereaza un potenţial creator de excepţie şi, cum
se poate vedea, inepuizabil, de la care ne aşteptam
la inca alte şi alte reuşite memorabile...

Valentin CIUCĂ

= relatie cu fcrtilitatea şi idealurile maternitatii.

-�
Samânţa existenţei deschide volumul catre
� dimensiunea viului şi a genezei umane, unde graţia
� divina nu poate l i p s i . Structura lemnu lui,
::;: cursivitatca cercurilor de vârsta, face ca ovoidul sa
;;; comunice simbolic sensul devenirii umane. În alt

'::! plan, bronzul patinat ca o pecete a timpului ncsfârşi�
.J

face din nud o tema predilecta prin care mişcarea

O dobândeşte

rolul vitalitatii perpctue. Raporturile

m

;;
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Câte divizii are Cul tura/cultura?
Motto: Stali11 a răspu11s dorinţei papei Pius al XII-lea, ca Sfântul
Scaun să participe la tratativele de pace, cu celebra Î11/rebare
retorică: ,.Dar câte divizii are papa> " În 1953. la moartea lui Stalin,
papa Pius al XII-lea a spus: .. Acum va vedea câte divizii avem ".

impecabila, de slidc-urile colorate şi foarte
sugestive, dar ,,noile modele" urmeaza sa le
mimetism perfect, de surogat de supcrcalitate,
de simbioza oficial şi prea larg acceptata,

are prea multe divizii de mimetici". Lupta

dar care submineaza ideea de cercetare, de

dintre Cultura şi cultura a existat întotdeauna

noutate în cunoaştere şi de speranta în soluţii

dar cultura este, deocamdata, învingatoare.

savant-salvatoare. Desigur, divizia savanţilor

Restul este incultura...

mimetici este consistenta, galagioasa şi

pc scurt, din lipsa de spatiu, argumentez şi
afirmaţia 2) Cultura are prea multe divizii".
"
Diviziile înseamna, adesea, divizari, separari
şi necomunicare. "Teoria celor doua culturi"

majoritara. Altfel nu se explica faptul ca
societatea româneasca pcdaleaza în gol de
decenii şi ca sursele de finanţare a Culturii

cu regizorii şi actorii Culturii). O divizie de
actori talentaţi poate fi oricând anihilata şi

functie de definitiile ce pot fi dale Culturii şi

marginalizata de o divizie mai numeroasa

rolului ei în viaţa indivizilor şi societatilor.

de mimetici, de declamalori de texte sau de

Dintre acelea pe care le-aş oferi eu, am

ingenue profesioniste. Se întâmpla în

În încheiere,

şi mai

sunt tot mai mici. Diviziile subminatoarc şi

(tehnica şi umanista) este o consecinta a

mimetizatoare de cultura se gasesc peste tot

caderii în pacatul cunoaşterii amanuntile,

şi tot ele ne ajuta sa întclcgcm de ce caderea

specializate, parcclatc, segmentate (pentru a

în gol este nu doar gravitaţionala, ci şi

fi mai uşor de înteles şi de asimilat de catre o

accelerata. Din aceeaşi divizie manolo

lume lot mai comoda). Apoi, cele doua clase

mioritico-mimetica

ştiute (arta cere sacrificii, nu? zice cultumicul

de culturi s-au divizat la infini� numarându-sc
"
peste 8 000 de "ştiinţe . Conceptul de
ştiinta " este deja compromis. Ştiinţa" a
"
"
murit' Traiasca cunoaşterea! Unitatea

manolic);

cunoaşterii, respectiv, a culturii este, acum,

fac parte şi: a)
responsabilii culturali" (cultumicii de ieri
"
şi de azi) care împart fonduri pe criterii de ei

La întrebarea din titlu se poate

majore confuzii valorice. Ca o sinteza a
afirmatiei numarul 1) Cultura are prea putine
"
divizii " adaug doar ca, din pacate, "cultura

inventeze alţii ... Acesta este un exemplu de

raspunde, argumentat, în varii moduri, în

insidios şi fraudulos lipiti de Cultura, creând

b) iubitorii de neam şi ţara care il

iau în gura pe Eminescu şi îl mesteca

o palida amintire. Enciclopedişlii au încercat

voiniceşte, aparându-1 de detractorii reali sau

recompunerea lor, dar doar sub aspect

imaginari, ajungând sa se identifice cu Poetul

cantitativ, generând uriaşe tomuri de

(nostru naţional, desigur) sau macar cu
"gândirea lui poetica" . . . c) oamenii de
"
cultura" (expresie pastişata dupa neaoşele
"
"
om de zapada , om politic , om de
"
"
"
omenie", "om al muncii" şi om de ştiinta")
"
care lucreaza sub generoasa şi costisitoare

cunoaştere sistematizata. De câteva decenii,
re-compactarea cunoaşterii se încearca şi sub
raport

calitativ,

prin

inter

şi

lransdisciplinarizare. Aceasta înseamna
învatarc pc parcursul întregii vieţi şi nu doar

selectat doua: 1. Cultura are prea puţine

Cultura, în România primelor decenii din

divizii; 2. cultura arc prea multe divizii.

mileniul trei, la fel ca în sfera economicului
for profit " (din care Cultura face parte
"
integranta) unde economia subterana,

acoperire ca jurnalişti (apropo, nu ştii un viol

pe alte lucrari. Compactarea cunoaşterii

de pagina întâi sau de prime time?), profesori

(reducerea numarului de divizii, a celor mici

(inclusiv universitari, cu diplome recent

şi zgomotoase în primul rând) este perfect

din varii pozitii) şi care ar prefera ca forţa şi

tencbroasa şi gri-negricioasa este majoritara,
iar economia oficiala, "la vedere " şi cu

comparate cu banii de la cele anterior

posibila şi ea are loc deja. Mimeticii se opun

Prima variantă de răspuns aparţine,
majoritar, celor care se revendica a face parte
din Cultura Mare (sau care slujesc Cultura
capacitatea de influenta asupra oamenilor a

impozitele la zi gâfâie minoritar şi marginal.

fenomenului numit Cultura sa fie de

Evident, chiar marile personalitati ale

anverguri mult mai mari decât cele actuale.

Culturii mai obosesc, mai dau rateuri şi

Cultura nu arc, în România, vigoarea ceruta

exemple proaste (cum spunea un mare poet:

de vremurile noastre, în care cunoaşterea,

"acuma- adica dupa marea consacrare - pot

comunicarea şi informatia sunt nu doar en

scrie şi poezie proasta ... "). Aşadar, chiar

vogue, ci en plein marcile el en ja11jare.

diviziile de elita mai trag chiulul sau dau

Cultura este cunoaştere plus spirit critic, pe

rateuri. Nu poţi fi genial în fiecare zi. Am

diverse grade de rafinament şi de profunzime.

spus ca, în mintea mea, Cultura = cunoaştere

Toate cunoştinţele sislematizate, talentele

pl us spirit critic,

şlefuite

de

rafinata forma de cunoaştere. Lipsa spiritului

comportament (apte sa ajute oamenii)

critic este poarta de intrare a mimeticilor în

formeaza straturile rarcfiate şi nobile ale

cultura.

şi

abilitatile

speciale

iar arta mimarii este o

Culturii pe care cei dinauntru o pazesc cu

Nu pol lasa argumenlarea mea fara

ardoare de patrunderea intruşilor veleitari şi

câteva exemple: din pasiunea de a cunoaşte,

mimetici. Evident, penetrarea are loc perma
scaderi ale diviziilor care alcatuiesc,

particip la conferinte (numite uneori pompos
lemnos sesiuni de comunicari ştiinţifice").
"
Ascult cu interes şi aştept, nerabdator,

strajuiesc şi chiar lupta savant şi inspirat

noutatea care prea adesea ... lipseşle cu

nent generând fluxuri şi refluxuri, creşteri şi

pentru nobleţea de a fi celaţean al cetatii

desavârşire. Un coleg din Sud (categoria 50

numite Cultura. Dar ca pe orice front,

plus) a prezentat la o asemenea conferinta

infiltrarilc din exterior au loc uneori chiar cu
ajutorul insider-ilor. Pentru a nu fi demascaţi,

internationala o comunicare despre Noi
"
modele de dezvoltare economica". Dupa ce

outsider-ii -

simbiotic în

am ascultat o incursiune în istoria cunoaşterii

organismul Culturii - mimeaza şi pozeaza

umane, de la presocratici la subcuantici şi de

în virtuoşi neînteleşi, în victime ale
ignorantei şi ocultci locale sau mondiale. Ei

la idealişti la realişti, a urmat inevitabilul
"V a multumesc pentru atenţie".Am întrebat,

sunt, de regula, diviziile de zgomote ale

naiv şi auloacuzându-ma de lipsa de atentie

inoculati

culturii, fiind harnici şi vajnici luptatori

şi concentrare care sunt noile modele propuse,

pentru perfectionarea artei mimarii (aşadar,

macar unul... Mi-a raspuns ca lucrarea sa era

artişti autentici, nu?). Din cele afirmate pâna
aici se poate deduce ca nu numai putinatatea

o prezentare generala, pentru plen, iar
detaliile despre "noile modele" urmeaza pe

diviziilor culturale de elita slabesc frontul

sectiuni, dupa-amiaza.... Iar dupa-amiaza am

invizibil al Culturii, ci marimea neaşteptat

audiat un nou discurs, asemanator, dar central

de mare a mimetici lor în raport cu adcvaraţii

pe câteva modele arhicunoscute ... Unii

scriitori şi marii jucatori de roluri (adicatelca,

colegi au fost impresionaţi de retorica

o acumulare de diplome sau lucrari bazate

vândutc), parlamentari (evident, de la

din rasputeri, noile demersuri fiind deosebit

"Komisia de Kultura, fiind chiar membri ai
Asociatiei culturale România - Zanzibar),
academicieni (la Înalte acadcmii private,

de complexe şi presupunând mari eforturi.
i nca se subliniaza di fcrentclc şi nu
asemanarile. Transdisciplinaritatca este un

finanţate de la bugetul statului), cercetatori

viguros proiect postmodern de compactare

cu burse fabuloase de 1 000 de euro pc luna

şi

care studiaza de zor motivele pentru care au

Miniaturizarea poate avea loc în toate
disciplinele (numite înca ştiintifice"). Toti
"
profesorii clameaza muuulte ore pentru

fost slipendiaţi,

savanţi

de

renume

dâmoviţcan cu opere alese dintre ale altora,
plagiate la vedere, dar spalate" în instanţa
"
cu detergentul perfect marca NUP; d) marii
jurişti ai neamului românesc care au lucrat la

de

sistcmatizare

a

cunoaşterii.

disciplina pe care o predau, iar elevii abia
suporta câteva. Esenţializare, compactare,
sintetizare - iata câteva directii de actiune.

democrat-populare,

Este, cred, şansa pe care o are acum Cultura

postdecembriste, foarte originale, dar bine

de a-şi lua revanşa asupra culturii. Este şi

Constitutii

prcgatite cu un cincinal înainte, autori de

şansa reunificarii cunoaşterii sub semnele

legi pentru un regim democratic ales pentru

calitatii, autenticilatii şi realitatii.

mai multe mandate consecutive şi autori de

Liviu DRUGUŞ

tratate care sa poala fi aplicate diferenţiat, în
funcţie de cauza, onorariu şi alte interese.
Tot ci au generat cultura scrierii cunciformo
abracadabranle

a

actualei

legislaţii

româneşti care a înspaimîntal şi Europa
(CEDO şi alte instante judccalorcşli care nu
au cunoscut cultura şpagii, a traficului greu
de influente şi a juramintelor mincinoase);
c) slujitori ai lui Dumnezeu care, platiti de
stat fiind, au cultura venitului nedeclarat şi
neimpozita� obţinut de la sfintele slujbe de
botez, cununie sau înmormântare. Evident,
lista diviziilor de mimetici care polueaza
Cultura şi îngroapa, zilnic, ideea de raţiune,
buna simţire şi respect fata de semeni este
foarte lunga, exemplele abunda, însa
neputinţa decclarii grâului de neghina şi a
comunicarii publice a acestei decelari este
direct proportionala cu numarul mimetici lor
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Legenda:
Cultura scri sa

cu

C mare inseamna

Cultura mare, autentica., demna de rcsrx::ct.
Cuvântul cultura scris cu c mic inseamna

m i mat<l, fa l s a ,
(sub)minatoare a Culturii.
cultura

m i nora,

STUDII

1 50

de ani de invatamânt pedagogic bacauan

Istoria şcolii i n general şi a celei

nr. 28826/ 1 8 59, noiembrie I l , laş i " .

Principatelor: la 8 octombrie, prima şcoala

româneşti in special a fost o preocupare de

M i n i sterul D i n Launtru a l Moldovei

de fete, iar la I l noiembrie, a doua şcoala de

Grigore Tabacaru. În foaia volanta Şcoala
"
Normala- 75", pe care am coordonat-o atunci,

prim ordin a cercetatorilor societatii umane,

expediaza

catre

baieţi. (Şcoala de Baicţi Nr. 3 - actualmente

am reprodus discuţia telefonica cu Constantin

de la inceputurile ei pâna astazi. Educaţia

municipalitatea oraşului Bacau adresa cu

Şcoala cu Clasele I - VIn ,.Spiru Haret'', fosta

nu poate fi desprinsa de configuraţia omului,

numarul şi data de mai sus. Rezolutiile celor

Şcoala cu Clasele

la

aceasta

data

1

- VIII Nr. 1 8 - a fost

Mosin şi am sugerat ca urmatoarea aniversare
sa fie cea reala in anul 2000.

ba chiar trebuie recunoscut ca detine cea mai

doi

,.Se

infiintata in 1 870.) Nu intotdeauna a existat

Cum era de aşteptat, am primit reproşul

importanta contribuţie la conturarea

incuviinţaza, Alecsandru Ioan" şi, respectiv,

interes din partea autoritaţilor locale pentru

ca in afara unor declaraţii nu aduc nimic

personalitaiii individului.

contrasemnatura ministrului Cultelor şi

bunul mers al educaţiei. La 22 oct. 1890,

convingator, aşa ca am fllcut 2 - 3 drumuri la

ad-interim

revizorul şcolar nota in procesul-verbal de

laşi, pentru a cerceta şi fotocopia lucrarile

,,Kogalnicşeanuţ". (Un detaliu: ca titlu de

inspecţie: E o necinste pentru oraşul Bacau
"
ca a nesocotit atâtia ani o instituţiune menita

barbati de stat

sunt

clare:

Publice

incotro se indreapta
"
educaţia in viitor, trebuie sa-i cunoaştem

Instrucţiunii

drumul pe care 1-a parcurs pâna in prezent,

glorie, revista ,.Mugur alb" a Şcolii cu

Iar pentru a afla

VIII ,,Al. !.

mai inainte de toate de a forma tinerimea".

lui

V.

A. Urechea. Am adus copiile de la

B.C.U. Mihai Eminescu" şi abia atunci au
"
pornit preparativele pentru sarbatorire. Relu

factorii care i-au stimulat dezvoltarea sau i-au

Clasele I -

contorsionat evolutia". Dupa 1 990, s-a

duce pâna la numarul 20 (ediţie aniversara 

,.Dicţionarul statistic al României", aparut

Leoveanu, cunoscut istoric bacauan, a editat

instituit - sub model european - obligaţia ca

noiembrie 2009) - cel mai recent -, textul

in 1 9 1 4, sub egida Ministerului Agriculturii

o schiţa monografica sub titlul

orice solici tare privind finanţarea unui

transcris şi alaturi, in facsimil, originalul

şi Domenii lor, prin Direcţia Statisticei

Liceul
"
Pedagogic «Stefan cel Mare>> Bacau - 140

proiect sa fie prefaţata de istoricul unitatii

documentului din 1 859. Un an mai târziu

Generale, inregistreaza Bacau! cu şase şcoli

de ani, iar manifestarile speciale au fost puse

respective, chiar daca e vorba de o vârsta

avea sa se intemeieze prima şcoala de

primare, o şcoala inferioara de meserii, o

tânara sau foarte tânara. Cu atât mai mare

pregatire a invatatorilor in municipiul Bacau.

şcoala profesionala de gradul I şi un liceu, in

sub genericul 140 de ani de invaţamânt
"
pedagogic bacauan". Cel mai important

vreme ce Târgu-Ocna, al doilea oraş dinjude�

document este decretul emis deAl. !. Cuza şi

La 1 9 decembrie 1 9 1 2,

contrasemnat de Mihail Kogalniceanu, prin

Cuza" Bacau, repro

este datoria celor ce slujesc intr-o instituţie

O alta etapa a cercetarii a avut loc in

centenara, cum este Colegiul Naţional

august - septembrie 2010, când am studiat

avea 3 şcoli primare.

Pedagogic Ştefan cel Mare" din Bacau,
"
intemeiat nu in 1 9 1 9, cum îndeobşte se ştie,

inceputurile invaţamântului bacauan, aşa

populaţia celor doua oraşe era de 1 8.846 de

care se aproba, la 19 septembrie 1 860,

cum sunt atestate de fondurile Arhivelor

locuitori ( 10.2 1 3 barbaţi şi 8.633 femei),

înfiinţarea de şcoli preparandiale in cele patru
localitaţi amintite.

Statului din localitate. (Obligaţia de a-mi

respectiv 7.989 de locuitori (4. 182 barbaţi şi

Pentru a susţine afirmaţia de mai sus,

inscrie numele pc "foaia de folosire" care

3.807 femei).

ci in 1 860!

La aceeaşi

data, Bacau! avea

De fapt, doar cele din
"
Botoşani şi Bacau au fiinţa! inca din 1 860:

am cercetat materialele informative puse la

însoţeşte orice dosar s-a transformat in

un teatru, doua cinematografe şi o sala de

cele din Ismail şi Tecuci nu s-au putut

dispoziţie de Arhivele Statului, in primul

bucuria de a-i întâlni pe cercetatorii de vârf

varietaţi, iar Târgu-Ocna deţinea doar o sala

întemeia, datorita lipsei de elevi şi greutaţilor

rând. Prima surpriza aparuta în 1 984, când,

ai lumii culturale bacauane: D. Zaharia,

de spectacole şi un cinematograf.

de tot felul". De aceea, şcoala din Izmail a

la Direcţia Generala a Arhivelor Statului din

Vilica Munteanu, Eugenia Mihalcea, E.

Bucureşti, am trait emotia unica de a atinge

Chiriacescu, C. Cararnidaru, C. Paduraru, ş.a.

O cercetare mai ampla am realizat in

fost mutata la Piatra-Neamţ, iar cea din Tecuci

scrisul lui Alexandru Ioan Cuza. Şcoala cu

- arhivişti -, dar şi istorici ai inviţamântului

Ştefan . nu s-a putut înfiinţa deloc. Istoricii arata ca
"
in 1 86 1 - 1 862 activau numai şcolile normale
cel Mare" din Bacau, (director, Daniel

Clasele 1 - VIII Nr. 19 din Bacau, unde eram

zonal: Nicolae Mitrofan, Constantin Mosur,

Nicolescu) a aderat la ideea noastra de a

din Piatra-Neamţ şi Bacau. Informaţiile

profesor, implinea 1 2 5 de ani, iar conducerea

Ioan Ciuta, Gr. Farţade, El. Filimon, Mihai

marca 140 de ani de invatamânt pedagogic.

vehiculate de Constantin Mosin sunt preluate

(prof. Mihai Semenov) m-a delegat,

Gherguţa, Alin Popa, ş.a.). Fondul Primariei

A fost de ajuns sa-i marturisim ca in anii '90

impreuna cu prof. Aurel Stanciu, sa aduc

Bacau, din care am fotocopiat paginile

l-am vizitat la Bucureşti pe Constantin Mosin

fotocopii de pe documentele care atesta

semnificative, este extrem de bogat. Câteva

- cel mai apropiat colaborator al lui Grigore

lucrare pe care am consultat-o şi noi la

vechimea şcolii sarbatorile. Am avut astfel

dosare din acest pachet conţin informaţii

Tabacaru şi istoric al culturii bacauane - şi ca

Biblioteca Centrala Universitara din Iaşi.

ocazia de a consulta şi fotocopia colecţiile

despre starea şcolii - atâta câta era - din urbea

mi-a aratat manuscrisul unei monografii a

D i n discuţia cu C. Mosin şi din

de acte dovedind preocuparea bacauanilor

de pe Bistriţa. Despre ,.Cheltuielile şcolii

Şcolii Normale din Bacau. Aici C. Mosin

prezentarea fllcuta de acesta in publicaţiile
vremii, s-a dedus ca Mihail Kogalniceanu

anul 2000, când Liceul Pedagogic

din Istoria şcoalelor de la 1800-1 864", tom
"

l - IV, de V A. Urechia (Bucureşti, 1 892-1901 ),

de a avea local de şcoala pentru copiii lor,

publice din Bacau" am aflat din dosarele 2 1 1

prezinta inceputurile invaţamântu lui

dar şi receptivitatea celor aflaţi la cârma ţarii

1 853, 5311854, 29/ 1 855, 1 5/1 856, 6/1857,

pedagogic bacauan ca fiind din 1 860, când

de a raspunde acestor doleanţe. Actul de

5 1 1 1 859,

3 0/ 1 862.

ministerul a hotarât înfiinţarea a patru şcoli

Bacau" , ceea ce ne face sa repetam

naştere al Şcolii Nr. 19 (fosta Şcoala de Baieţi

Înfiinţarea şcoalei de copile" este cuprinsa
"
in
dosarul
1711858,
i ar
despre

normale la Botoşani, Bacau, Ismail şi Tecuci.

propunerea (la sugestia lui C. Mosin) de a da

1.

În 1 994, Liceul Pedagogic Bacau sarbatorea

numele lui Mihail Kogalniceanu Colegiului

Cuza"), pe care l-am adus in copie legalizata

,.Corespondenţile Primariei Urbei Bacau pe

75 de ani de existenţa: din totdeauna s-a

Naţional Pedagogic din Bacau. Acum, in

de Arhivele Statului Bucureşti, poarta

1 858/1859" aflam din dosarul 1911858.

considerat ca 1 9 1 9 este anul intemeierii

2 0 1 0, apare un motiv in plus: istoricul

acestei unitaţi de invaţamânt. (În 1 969 s-a

Spitalului Judeţean este legat de aceeaşi
personalitate istorica. Pavel şi Ana Cristea,

Nr. 2, actuala Şcoala cu Clasele 1 - VIII ,,Al.

semnaturile celor doi ctitori : Mihail
Kogalniceanu şi, respectiv, Al.

1.

3 8 / 1 860,

29

şi

La acea vreme Bacau! avea o singura

Cuza:

şcoala, numita in tradiţia vremii Şcoala

sarbatorit, cu mare fast; semicentenarul

"Ministerul Trebilor Straine prin adresa nr.
5308 comunica ca înalţimea Sa Principele

(Schola) Domneasca, pusa la dispoziţia

"
intregii populaţii din oraşul de pe Bistriţa".

Liceului,

este "intemeietorul şcolii normale din

tl!ra sa se faca vreo referire la anul

fondatorii Spitalului, au fost repuşi in drepturi

1 860.) L-am invitat, in toamna lui 1 994, pe

prin intervenţia avocateasca a lui Mihail

Domnitoriu au încuviinţa! pe raportul

A fost infiinţata in 1839, iar primul invaţator

Constantin Mosin, care ne-a refuzat politi

Kogalniceanu, iar cladirea noua a Spitalului

consiliului ministerelor ca sa se plateasca de

şi director a fost Constantin Platon. (Unele

cos, invocând motive de sanatate. Nu a uitat

Judeţean de Urgenta se construieşte şi pe o

acea municipalitate suma de 2035 lei ce s-au

date privind starea sociala a Bacaului se pot

insa sa ma dojeneasca pentru faptul de a fi

parte a domeniului fostei şcoli normale.

cerut dupa deviz pentru pregatirea mobilelor

desprinde din ,.Colecţia de documente de la

uitat ce am vorbit la Bucureşti. Abia atunci

Spiritul pacifist al autorului

trebuitoare unui clas din nou înfiinţat la

Arhivele Statului Bacau ( 1 424 - 1 848)."

am înţeles ca adevaratul motiv pentru care

şcoala publica de acolo. Se face cunoscut

Inventare arhivistice, voi. 7, Bucureşti,

nu a venit in Bacau a fost nesocotirea

spre cuvenita regularisire. (ss. indescifrabil),

1976.) Mult mai târziu au fost infiinţate alte

adevaratei date de naştere a şcolii normale

şeful Secţiei, G. Braiescu, Secţia !, Biroul 1 ,

unitaţi de invaţamânt, in anul U n i r i i

pe care a absolvit-o stralucit, sub bagheta lui

lntroducţiei"
"
la Dacia literara" din 1840 ar deveni inca o
"
data activ in Moldova de azi.

Ioan DĂNILĂ
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IN MEMORIAM

Moştenirea lui Mircea GHIJULESCU
Teatrul românesc a pierdut, în aceasta toamna, pc unul
dintre cei mai autentici, mai competenti şi mai laborioşi
slujitori ai sai: criticul şi istoricul Mircea Ghiţulescu">. Un
gol uriaş ramâne în urma lui, atât în peisajul teatral, cât şi în
sufletele celor care ne-am bucurat de prietenia şi de
colegialilatea lui nobila.
Istoric scrupulos şi critic de o rara acribie al teatrului
contemporan, a publicat - dincolo de noianul de cronici,
eseuri, profiluri, interviuri ele. - câteva lucrari fundamentale
despre literatura dramatica românească (O panoramii a
literatur ii dramatice române contemporane, Istoria
drama/urgiei române contemporane, Istoria literaturii
române. Drama/urgia) care, prin minutiozitatca cercetării şi
prin profunzimea analizelor, se constituie ca unicale ale
domeniului, stabilindu-i personalitatea şi locul cuvenit în
contextul general al literaturii române.
Voi spune câteva cuvinte despre Istoria drama/urgiei
române contemporane, care sta, de fapt, la baza celei de a
treia lucrari - masivul şi, aş zice, completul volum Istoria
literaturii române. Drama/urgia, aparut în 2007 sub egida
Editurii Academiei Române.
Înainte de orice, volumul este polemic; într-un capitol
introductiv, Mircea Ghitulescu amendeaza opiniile unor
critici literari (Eugen Lovinescu, 1. Negoiţescu, Ov. S.
Crohmalniceanu) ale caror exegeze asupra literaturii
dramatice, puţine câte au fost, au stat sub semnul negaţiei,
socotind creaţia din acest domeniu ca fiind mult sub nivelul
prozei şi al poeziei. Ideea ca teatrul nu este literatura şi ca,
deci, nu trebuie citit îi sugereaza autorului o replica de bun
simt: "Bineinteles ca tea/lul nu este literaturii. Teatrul nu
este nici muzică, nici arhitecturii, nici pictura, nici
coregrafie. Cum o sa citim teatru? Dar nu putem fi împiedicaţi
sa citim drame, altminteri am fi excluşi de la lectura a cel
"
putin jumatate din marea literatura a lumii . Pasionat şi con
stant cititor de texte dramatice, Mircea Ghitulescu aprecia 
pc baza propriei experienţe - ca dramaturgi a ofera o lectura
mai puriJ decât alte genuri literare, ea punând cititorul în
situatia intelectual, confortabila de a adauga, prin eforturi
proprii de gândire şi imaginaţie, ceea ce lipseşte în structura
eliptica a dramei.
Autorul carţii avea convingerea ca o nouă lectură a
patrimoniului dramaturgie al secolului al XX-lea, care sa
puncteze precis valorile, ar putea activa drama/urgia pasivă
existenta; e unul dintre scopurile în care a întreprins aceasta
exhaustiva cercetare, conceputa în doua parti acoperind cele
doua mari perioade: 1900-1945 şi 1 945-2000. Fiecare parte
este prefatata de câte un studiu sintetic ce traseaza
dimensiunile definitorii ale perioadei. La început a fost,
fireşte, Caragiale; chiar daca şi-a scris opera dramatica înainte
de 1 900, el este prezent ca geniu tutelar al dramaturgiei noului
"
secol, "posteritatea frenetica a operei sale fiind "una dintre
cele mai importante surse (nu singura) dedramaturgie activil
în teatrul românesc". Redescoperit de satiricii interbelici şi,
mai importan� de avangarda românească din anii '30 (Urmuz,
Ciprian, Ionescu), e revendicat drept precursor. Dar daca,
prin Caragiale, teatrul românesc a izbutit sa valorifice un
moment de dramaturgie activă, el a şi ratat altele posibile
prin Carnii Petrescu, Blaga, Mazilu ş.a. Mai ales prin Blaga,
pentru ca opera sa "ar fi putut ramâne, printr-o penetrare mai
decisa, nu atât în repertorii, cât în conştiinţa culturala" . Deci
inca o şansa pierduta, dupa moartea lui Eminescu, ce
întrerupea, între altele, marile sale proiecte dramatice, "al
"
caror continuator în spirit este, în fond, Lucian Blaga .Acesta
aducea punctul de vedere al transilvaneanului, care vedea
România ca pc un spatiu de cultura şi civilizaţie arhaica
ireductibil la perimetrul bucureştean al lui Caragiale. În locul
"
"moftangiilor caragialicni, Blaga aducea personaje sacre
sau hieratice din fondul legcndar românesc; ceea ce Caragiale
a examinat în diurn, Blaga a aprofundat în transcendent zice Mircea Ghi(Uiescu, care nu compara doua opere, în fond
incomparabile, ci doua tipuri de sensibilitate românească
egal repartizate: fata şi reversul.
Cercetarea perioadei 1900-1945 începe cu o privire
concentrata asupra scrierilor lui Stefan Petica, Al.
Macedonski, Dim. Anghel şi St. O. Iosif, H. Lccca, Roneni
Roman ş.a., urmata de analize mai ample asupra operei lui
Delavrancca, Davila, Voiculescu, Iorga, Ciprian, Sorbul,
Carnii Petrescu, Kiritescu, Eftimiu, Gib. Mihaiescu, Adrian
Maniu, Ion Luca, Lucian Blaga, VI. Popa, Mircea Stefanescu,
G.M. Zamfircscu, Tudor Muşalescu, Mihail Sebastian.
Acestora li se alatura postblagienii Dan Bona, Radu Stanca,

Valeriu Anania şi Traian Chelariu. Analizele autorului se
împletesc judicios cu judecăţile critice din epoca şi cu
destinul scenic al operelor respective.
O alta categorie de dramaturgi, socotiţi, desigur, de al
doilea plan valoric, sunt tratati în profiluri: Felix Aderca,
TudorArghezi, Zaharia Bârsan, Hortensia Papadat-Bengescu,
Ion Minulescu, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Ion Sava.
Cea de a doua perioada ( 1 945-2000) începe prin
evidentierea elementelor de ruptură şi de continuitate.
Ruptura de perioada antebelica se produce, mai întâi, prin
dispariţia unora dintre creatorii importanţi, apoi prin tacerea,
în primii ani postbelici, a altora. Continuitatea este asigurata
de altii, aflaţi, acum, în plina maturitate creatoare: Kiriţescu,
Muşatescu, Luca, Stefhnescu, a caror creaţie - promovata de
"
teatre - se manifesta însa intr-o " zona cuminte a
drarnaturgiei, în afara elanurilor propagandistice. Alţii se
refugiaza în retrospective cultural-istorice: Carnii Petrescu
"
"
("Balcescu , "Caragiale în vremea lui ), Mircea Stefhnescu
"
"
("Caruta cu paiaţe ş.a.), Al. Kiritescu ("Michelangelo ,
"
"Nunta din Peruggia ).
Mult mai vulnerabila s-a aratat dramaturgia la
ingerintele politice dupa 1950 prin Baranga, Luci a Demetrius,
"
chiar şi Horia Lovinescu ("Surorile Boga , "Citadela
"
sfllrâmata ), Al. Mirodan şi altii.
Mai târziu, obsedantul deceniu devine o zona foarte
frecventata (şi) de dramaturgi. Apar astfel câteva lucrari inci
"
sive ale lui D.R. Popescu ("Pisica în noaptea Anului Nou ,
"
"Studiu osteologie... ", ,,Hotul de vulturi ş.a.), dar mai ales
apare o generatie în stare sa gândeasca liber "în perimetrul
"
totuşi limitat al conventiilor politice . Intervine o noua
ruptură, pc linia avangardei, de data aceasta. Eugen Ionescu
e revendicat aproape abuziv de drarnaturgia românească;
generaţia '60 (Mazilu,Astaloş, Baieşu, D.R. Popescu, Naghiu,
Sorescu) incearca asimilarea insurgenţei ionesciene. Vechea
tendinta de ,,reflectare" devine acum - cum va deveni şi
dupa '89 - tendinţa de ,,reflexivitate".
În aceasta a doua parte a volumului ni se prezinta un
tablou complet al dramaturgiei româneşti postbelice,
drarnaturgii fiind ierarhizaţi nu numai prin analize axiologice
pertinente, ci şi prin modalitatea de prezentare: monografii,
microprofiluri, dicţionar sau simple liste de nume.
Cartea lui Mircea Ghiţulescu umple un gol -atâta vreme
resimtit • în cultura teatrala românească, fapt ce îi confera
valoare de eveniment.
Preluând, cum spuneam mai sus, tot ce a semnalat, a
analizat şi a ierarhizat axiologic în acest volum şi în O
panoramă. . . , autorul şi-a conceput Istoria literaturii române.
Dramaturgia într-o dimensiune completa, pornind de la 1800
şi venind pâna în zilele noastre şi oferind astfel prezentului
şi posteritatii un monument nepieritor care legitimeaza
dramaturgia ca parte componenta, inseparabilă, a literaturii
române.
Aceste volume îi confera autorului condiţia de emi
nent istoric al teatrului, aşezându-1 - cu statut de continuator
· alaturi de cei mai de seama înaintaşi, de G. Calinescu, Horia
Lovinescu, sau de contemporanii lui, Ion Negoiţescu, Nicolae
Manolescu ş.a.

ŞtefanOP�

., Mircea Ghitulescu s-a nascut la 14 august 1 945. A studiat la

Universitatea din Cluj-Napoca şi a ob\inut doctoratul în estetica
teatrului la Universitatea de Arta Teatrala şi Cinematografica
din Bucureşti cu teza Direcţii estetice in comedia contemporanil
( 1 995).
•

Romancier, critic, autor dramatic, a publicat volumele de

proza Oraşulfdril somn ( 1 978), Omulde nisip (roman, 1982,

Premiul Asociatiei Scriitorilor din Cluj-Napoca), Oglinda lui
Nan:is (roman, 1 986), Wiener Walzer (roman, 1 999, reeditat

2007 ·- Premiul Asociatiei Scriitorilor Bucureşti).
•

Volume de critica şi istorie teatrala: Alecsandri .şi dublul sbu

( 1 980 - Premiul ATM), O panoramil a literaturii dramatice

române contemporane

( 1 989), Istoria lileraturii dramatice

române conlcmporane (2000 - Premiul Academiei Române,

Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Ministerului
Culturii şi Cultelor, Premiul Sectiei de critica UNlTER), Cartea
cu artişti. Teatrul românesc contemporan

(2004 - Premiul

Uniunii Scriitorilor din România).
•

Editii critice (Vasile Alecsandri - Paste/uri şi alte paezii.

Drame şi comedii), prefete, antologii

(100 de poeţi români)

ş.a.
•

Librete de balet (in colaborare cu coregraful Vasile Solomon):

Echinox, pe muzica de Jean Michel Jarre (Opera Româna din

Cluj-Napoca, 1 980), Simfonia a /li-a de George Enescu (id.
1 9 8 1 ).
•

Piese de teatru publicate sau transmise la radio (Bucureşti,

Cluj-Napoca, Târgu-Mureş): Plânsu/ în local interzis ( 1 968),
O scarii Încânttltoare, nuveltl gata dramatizatb ( 1 970),

Ciliuve/a raba/abi/il ( 1 9 7 1 ).
•

Opinii critice despre opera lui Mircea Ghiţulescu:

Suntem În pragul celei dintâi istorii integrale, nu a teatrului ca
instituţie cum a fost a lui Ioan Massoff, dar a teatrului Ca
literaturii şi, În parte, ca spectacol. Mircea Ghiţulescu nu u1td

stl menţioneze şi, uneori, sil aprecieze spectacolele datorate

unor mari regizori care au plecat de la opere litera�e. O

premierd, aşadar. necesarit şi valoroa!lă,. scrisil cu grij..1 şi
tale111, cumpă11i11d cu inteligenţă judecilţi/e.

(Nicolae

Manolescu) .
Odatiicu ultimafiiii, spectacolul de excelenţi/ analiticilpe care

i'l oferd Istoria literaturii dramatiC"e contemporane ia sfârşit
inspirândgânduri lipsite de orice complezenţb: intre clipilşi
durată drama/urgia noastril şi-a aflat criticul in Mircea
Giliţu/escu istoriculpe care ilaştepta demult.

(Florin Falfer)

Când Dumnezeu va chema la sine spre judecată pe actorii,

regizorii şi sccnografii de teatro din România, cu siguran(il
că se va puteafolosi de volumul lui Ghi(ulescu. Deoarece nu

cred cil li1 branşa asta poate exista un volum mai complet sau
reprczemaciv. mai sufletesc, mai elegant-darnic ca acesla.

Mircea Ghiţulescu scrie lealraljdril afi histrionic şi egofil, ci
din conlril, poetic, metaforic, dansant, concentrat şi totodatcl
perfect alt111ist.

(Marin Marlan-Balaşa)

De ani de zile, de cândfac parte din juriul unui premiu de
literaturii europeanil, citesc mult din ceea ce se traduce in

Franra la cele mai bune edituri şi n-am gbsit niciodatil acest
gust particular (şi atât de Îmhiltător) al acestuifelde literatură

pe care 17 practică Mircea Ghiţulescu cu atâta strălucire. . .

(Virgil Hnase)
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Poetul baadean
Cezar Ivanescu, poet al esentelor, bârladcan, huşean, ieşean, piteştean, bucureştean, din
nou ieşean, moldav european, spirit universal, descendent (cum marturiseşte, nonşalant) din
greci, albanezi, tigani etc., Cezar Ivanescu, urmaş de lingvişti, istorici, eruditi, imprevizibil,
incomod, magistru generos al multor autori contemporani, comandor de Cotroceni şi de Galati,
premiat şi distins, copreşedinte al primului Congres national de poezie etc., şi-a asumat, statornic,
o axa, explicita, a poeziei noastre, de la Dosoftei, Conachi, Alecsandri, Eminescu, Bacovia,
Labiş şi pâna la Petru Aruştei (inca aproape necunoscutul grafician şi poet).
Vârf de lance al poeziei noastre postbelice, DON CAESAR a sacralizat şi consacrat poezia
(inclusiv prin cursuri fulminante sustinute la Casa Pogor - sediul muzeelor literare ieşcne),
redându-i limbajul initial, profund, psalmodizat.
Exploziv, dinamitând, naravaş ca prezenta cultural-umana (in fapt: suplu, cordial,
"
memorabil. . . memorialist), poetul a " produs o legenda, deseori trucata, fructificata sau
diversionata de impostori, interesati , improvizati.
Cei care au avut privilegiul de a-1 cunoaşte prin metoda "indeaproape cercetare", au fost
seduşi de acest spirit rarisim in lumea şi vremurile noastre. I-au ramas ataşaţi fatalmente, cu toate
riscurile jocului care îşi respecta regulile (scrise, descrise, rescrise).
Vor trece anii "ca nouri lungi pe şesuri " şi se vor cruci (de la ... cruce!) generatiile urmatoare
de ce triunghi poetic (orfic) a avut parte literatura noastra: Dan Laurentiu, Mihai Ursachi, Cezar
Ivanescu. De asemenea, se vor lamuri de câta laşitate, "condescendenta" (sânt nebuni, alcoolici,
colaborationişti etc.), de câta agresivitate au avut parte cei trei insemnati (şi consemnati) poeti
de inalta stirpe eminesciana.
Aş incheia acest crochiu cu poemul Doina (din frunza), pentru uzul tuturor manualelor
alternative şi tuturor necredincioşilor: "Ivoi ce mii priviţi la fa ţii/ indrilgiţi-mi faţa mea,! mai
ingilduiţi-mifaţa/fiindciJ mult va singera 'ii mai ingilduiţi-mifaţa/fiindciJ.mult va singeralfi!şi
in minuri şi-11 picioare/ cuie imi vor implinta,l mai mai ingilduiţi-mi mina/ şi-n ţdrină talpa
mea lflviJ iubesc. da lingil minei nimilnui n-am spus siJ stea.! mai ingilduiţi-mi locul! cât milsoariJ
umbra mea.! mai zizgilduiţi-mi locul! cit miJsoariJ umbra mea/fi bate vint in pomul carei lemn de
cruce imi va da,/ mai Îngăduie-/ silcure,/ cit ii tremuri!frunza/ ".
Lucian VASILIU
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şi Pedagogul de inima" (neinclus inca în

Convingere
Condus de un Geo, Centrul Cultural
" s-a dovedit, mereu,
" G . Apostu
"
"ccumenic : un loc de celebrare atât a
patronului, cât şi a celorlalti doi George
celebri : G. Bacovia şi G. Enescu. N-am ştire
de vreo evocare a vieţii şi operei lui Apostu
la Tcscani sau la Casa Memoriala din

nicio bibliografie) ori ca articolul "George
Bacovia" aparut în "Bacau! " nr. 20 1 , din
27 decembrie 1931, semnat N. Anghel, îi
apartine. Cum se ajunsese la asta? Pentru ca
scria acum la "Curentul Bacaului ", ziarul
concurent, cei de la "Bacau!" îi refuzau orice

colaborare. Vrând sa-i faca o mica bucurie

Bacau a poetului, în schimb la Centrul de

poetului, despre care auzise ca-i bolnav, a

pc strada Crângului am putut auzi, nu o

apelat la un prieten comun, colaborator al
"
"Bacau lui .
În legatura cu interviul pe care i 1-a

data, versuri de Bacovia şi muzica de
Enescu. Ilustrând aceasta vocatie pentru
deschideri largi, generoasa, "Vitraliu" a
publicat articole despre toti cei amintiti,

luat lui Bacovia, a tinut sa menţioneze ca
n-a cuprins în el tot ce a vorbit cu poetul şi

precum şi despre numeroşi altii, şi sunt

ca nu s-a referit deloc la o întâmplare pe

convins ca o va face şi în continuare.

care acesta a avut-o într-una din zilele
vizitei la Scorteni. Atunci, din mai multe

Un incident necunoscut

motive, i-ar fi venit greu s-o povesteasca.

În iunie 1 977, trecând prin Scorteni,

M i n us dialogurile, cam îndoi elni ce,

m-am oprit laN. C. Munteanu - Muntmarg,

relatarea mi s-a parut la prima lectura a

preotul - ziarist care a avut ideea sa-i ia un

textului, şi mi se pare, plauzibila. N-am

interviu lui Bacovia ("De vorba cu poetul
Bacovia", în "Curentul Bacaului ", nr. 117
din 13 septembrie 1931, p. 3). Vizita mea

niciun argument s-o suspectez de invenţie.

era exploratoare: voiam sa cunosc persoana

Ea ar putea fi pusa sub semnul urmatoarelor
versuri din "Stanţa. la vin" : "Amici, e oral
Când vinul/ Ne-a facut suspecti " . lat-o,

şi sa vad daca mai are o rezerva de amintiri.

adnotata, prelucrata uşor şi prescurtata pe

Ajuns la vârsta de 75 de ani, preotul arata
bine fizic şi era dispus sa povesteasca toate

ici-colo: "În casa familiei Neculai şi Maria
Pr. Cernat, în ziua aniversarii z i l e i

lucrurile pe care le ştia despre poet. Întrucât

onomastice (adica d e Sî
anta Marie - n.m.),

i-am laudat casa şi faptul de a fi pe

s-a dat o masa festiva, la care au fost invitati,

frontispiciul ei strofa din Tudor Arghezi

alaturi de mine, poetul George Bacovia, N.

care începe cu versul "Când vii paşeşte
slobod, râzi şi cânta" , şi de asemenea

Anghel, avocatul N. P. Roşu, magistraţii
Aurel

Teodorescu,

ajuns

în

1945

preşedintele Curţii d e Casaţie Bucureşti, ş i

gradina plina de flori, mi-a precizat ca
"
"
"supravieţuieşte în acel "colţ de paradis
d i n octombrie 1 92 8 , carevasazica de

N . Rîmniceanu (care faceau parte din

aproape cinci decenii, timp în care prin

unde a funcţionat ca stagiar şi Ioan/Eugen

Scorţeni au trecut şi au poposit numeroase
"
" figuri reprezentative : Nicolae Iorga, Al.
Averescu, Petre M i ssir, Nicolae Tonitza,

Vasiliu, fratele mijlociu al poetului - n.m.),
Gheorghe Antohi, şeful Sectiei de jandarmi,

Mircea Cancicov, Gr. Tabacaru, autorul şi

avocatul Lunescu şi membrii fam i l i e i

cântareţul de romante şi cuplete Ionel

Cernat. Dupa obiceiul traditional, s-au

Bajescu-Oarda, Nicu Enea, epigramistul Al.

pomenit l a începutul mesei festive şi

Gheorghiu-Doinaru, episcopi ai eparhiei

raposaţii fami l i e i . Cei prezenti au fost

Romanului

şi,

animaţi de multa bucurie. Discuţiile erau

şi

Huşi lor,

generali

personalul Judecatoriei de Pace Scorţeni,

Dumitru Mareş, directorul Şcolii de Meserii,

bineînţeles, c e l ce ma interesa p e mine:

urmarile însa de vulpoiul Siguranţei, care

Bacovia. Am convenit sa-i trimit câteva

de obicei era nelipsit de la asemenea

intrebari, ceea ce am şi facut. În ziua de 24

fest i v i taţi, la care venea chemat sau

iulie am primit 12 pagini dactilografiate,

nechemat de careva. Se împlinise la 30 iunie

cu mult peste cât aşteptam şi, trebuie sa

1931 (corect: 8 iunie - n.m.) un an de la

adaug, cu ceva peltea în ele. Le-am citit pe

revenirea pe tron a regelui Carol al II-lea,

alocuri cu nemulţumire, parându-mi ca

numit de admiratorii sai fanatici <<Craiul

pacatuiesc prin dilatari retorice. Astfel, dupa

nou», <Noievodul Culturii României Mari»

ce povesteşte ca 1-a cunoscut pe Bacovia l a
o "consfatuire redacţionala" a ,,Ateneului
cultural", în casa lui Gr. Tabacaru, care îl

etc. Dumitru Mareş, om cu prestanţa în

convocase (era student şi secretar de redacţie
al ziarului "Bacau!") ca sa-i ceara "sprijin
în rândul studenţilor şi în presa locala"

sa cuvânteze despre misiunea cultural-so
sub ocrotirea <<Craiului nou», despre

pentru revista, îi atribuie poetului reflecţii

însemnatatea restauratiei regale e t c . ,

pe care nu cred sa le fi pronunţat, sau în nici

omagiind personalitatea regelui. Bacovia

într-un caz nu le va fi formulat aşa: "George

(care ramasese cu gândul la pomelnicul de

Bacovia a subliniat plin de amaraciune ca

la începutul mesei - n.m.), în tot timpul cât

în rândul studenţimci s-a infiltra! morbul

a vorbit D. Mareş, aprinzând lumânarea

naţionalismului şovin şi antisemit care

[.

învaţamânt şi în viaţa sociala, cu o bogata
biblioteca personala, a crezut de cuviinţa
ciala a Fundaţiilor Culturale Române de

înfipta în colacelul din fata sa, a rostit în

) ca

surdina, sacadat, «Veşnica lui pomenire!))

literatura, arta şi cultura în general nu se

La plecare, şeful de secţie GheorgheAntohi,

bucura de atentia p o l i t i c i e n i lor care

care îl fixase cu privirea fara întrerupere,

urmaresc numai partea materiala indi

m-a întrebat:

promoveaza dezbinarea natiunii,

..

- Cine-i nebarbieritul şi posomorâtul

viduala, imbogatirea lor şi exploatarea celor
multi " . Fiecare pagina era împanata cu

ala care a stat lânga d-voastra şi care tot

asemenea consideraţii neverosimile, care ar

timpul cât a vorbit d-1 Mareş despre

fi trebuit eliminate, dar în unele se gaseau

Majestatea Sa, aprinzând lumânarea, a

(din pacate puţine) şi informaţii utile. De

îngânat <Neşnica pomenire'>> Cine 1-a adus

pilda, ca el, N. C. Munteanu - Muntmarg, a
publicat în ziarul "Cultura poporului " din
Cluj, în 1925, un articol cu titlul "Bacovia

aici? . . .

şi Gr. Tabacaru sau Poetul versului de plumb

Bacovia mergea spre casa l a braţul lui
N. Anghel. Eu mergeam cu magistratul
Aurel Teodorescu şi cu avocatul N. P. Roşu.

-E poetul Bacovia, adus a i c i de

mi se pare, falsa (întrucât îi atribuie lui

prietenul sau N. Anghel.

Bacovia o ampla diatriba împotriva lui

bolşevic. Am sa-I
înşfac, am sa-i dresez acte ţapane şi am sa-I

Carol al II-lea şi a regalitatii în ansamblu)

vârla zdup.

s o l i citat poetu l u i un scurt interviu

-Ce poet! . . . Este un

Cladirea Sectiei de jandarmi era
aproape.
-Nu este bolşevic, domnule şet1 Este

pâna la punctul în care spune ca i-a mai
întrebându-1:
"-Care a fost şi este cel mai apropiat
prieten al d-voastra, maestre?
-Agatha.

un poet, om cumsecade, om de onoare . . .
-Daca-i om de onoare, atunci de ce

zâcea <<Veşnica lui

-Ce ati realizat mai de seama în viaţa?

pomenire!>>,

-Poezia şi casatoria, a raspuns poetul.

ca preotii la moartea cuiva? Cine murise

S-a râs, s-a glumit şi s-a servit un vin

la masa unde am os patat aşa de bine şi unde

bun. Despre vin, Bacovia a spus, folosindu-se

tot timpul

d-1 Mareş a vorbit aşa de patriotic despre

de o maxima, ca <<Vinul bun întareşte inima

Majestatea Sa?

omului>>, iar eu, folosindu-ma tot de o

-Crede-ma ca-i om cinstit, român cu
inima buna şi doritor de bine, am insistat
crezând ca se va potoli.

maxima, i-am spus: <<Nu bautorii de apa,
ci

bautorii de v i n compun versuri
veritabile . . . >>"

Anghelov, tot un fel de bulgaroi este şi el.

in
1 97 7 ,
poveş t i l e
vorbelor
evidentiate aici "nu dadeau bine". Acum
ele pot fi publicate, caci aduc o nota de

(Pentru ca N. Anghel venise în Scorţeni de

c l imat, dar desprinse d i n pasta de

prin parţile Dobrogei şi scria l a ziarul
"
"Marea noastra din Constanţa, Enache
Teodorescu, directorul Şcoli elementare,

consideraţii oportuniste, pe care autorul

-Iertaţi-ma, parinte, dar tot nu va cred!
Ca daca 1 - a adus a i c i bulgaro i u l de

le credea atunci obligatorii. E ceea ce am
încercat mai sus.

îi zicea în gluma Anghelov. Şi, fara control
la starea civila, în evidenţa Sectiei de
jandarmi a fost trecut Anghelov! - n. aut.)
-Sa zicem ca-i neam de bulgar - dar eu
ştiu sigur ca-i român din Bacau. Ce vina
are un om daca-i bulgar?
-Bulgarii şi ruşii sunt

bolşevici,

şi noi

avem ordine sa-i prindem pe toţi bolşevicii,
oricine ar

fi

ei, şi sa-i trimitem acolo unde

sa li se cânte şi lor <<Veşnica pomenire!>>
-Daca Bacovia a rostit <<Veşnica

"Ce întunecime! ..."

Bacovia a murit la opt z i l e dupa

Carnii Petrescu: acesta, marti 14 mai 1957,
el, miercuri 22 mai. În "Divagari utile" sunt
doua reflecţii ale poetului în legatura cu

Patul
lui Procust şi Danton. Prima: "Ce tristeţe.

încetarea din viaţa. a celui ce-a scris

S-a dus şi Carnii Petrescu cam pe la capatul
zorilor" . Bacovia nu fusese informat exact.

pomenire!>> n-a facut-o pentru ca ar fi

Carnii Petrescu a murit la orele 23,40,

bulgar şi bolşevic. Dânsul fiind o fire

aproape deci de miezul nopţii. Matinal,
"
"cam pe la capatul zorilor , se va produce
moartea sa. A doua reflecţie: "Adio, Carnii

duioasa şi sentimentala, a fost patruns de
rostirea cântarii <<Veşnica pomenire!>> de

însufleţire de d-1 Mareş ş i a ramas în

Petrescu! Îmi pare rau de moartea ta. Dar şi
eu sunt ţintuit pe patul suferinţei ... " Ca
toate celelalte "divagari ", ea nu-i datata,
d a r s i gu r a fost facuta în ziua

cugetul sau l a pomenirea celor adormiţi;

înmormântarii lui Carnii Petrescu: sâmbata

la începutul mesei, apoi cam toropit de
vinul aşa de bun, servit de noi toţi, a
absenta! de la c e l e vorbite cu atâta

de aceea a tot rostit <<Veşnica pomenire!>>

18 mai. Anterior, Bacovia n-a mai pomenit

Ai observat ca la sfârşitul cuvântarii d-lui

nicaieri altundeva de confratele sau. Deşi

Mareş, eu l-am trezit de d-1 Bacovia din

acesta scrisese cândva despre el, între ei n-a

visarea lui, spunându-i ca suntem gata de

existat o reala afinitate, aşa cum a fost cea

plecare. Şi, d-le şef de sectie, sa nu uiti

cu Cezar Petrescu. Îi desparteau nu numai

n i c i odata ca în opera sa poeti c a el
aminteşte de moarte şi de suferinţe ... "

13 ani, ci şi numeroase idei şi atitudini.

Susţinut de cei cu care mergea împreuna,

suprimase dintr-odata aceste distanţe.

adica de magistratul Aurel Teodorescu şi

Neindoielnic, Bacovia vedea În ea un semn

de avocatul Nicolae P. Roşu, preotul a

ca îi sosise rândul.

reuşit sa înmoaie cerbicia jandarmului, care
a renunţat la arestarea lui Bacovia.

Moartea prematura a romancierului

Sfârşitul sau a survenit dimineaţa, la
8,20. intors cu faţa la perete, inainte de a-şi

Munteanu-Muntmarg relateaza apoi despre

fi spus, silabisind: "Ce în
tu-ne-ci-me' Vi . . . ne în ... tu ... ne. . . ri ... eul. .. ",

vizita la el a doua zi a lui Bacovia, insotit

vorbe emoţionante, menite sa devina cele-

În textul pe care mi 1-a trimis, N. C.

de N. Anghel, ambi i ingrijorati de
întâmplarea din seara precedenta, şi a sa la
gazda poetului. Relatarea mi s-a parut, şi
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da sufletul, ar
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Carnii Petrescu, d i n ultimele garzi a u facut

s u r p r i z a . C a rn i i P e trescu a p a r ţ i n e a

parte Miron Constantinescu (care inca mai

prezentului; Bacovia, trecutului. E greu sa

era

plângi pe cineva despre care şi unii dintre

membru al

B i ro u l u i P o l i t i c a l

bre şi sa-i sporeasca legenda ". Raportate
"
la momentul zilei, ele într-adevar frapeaza:

Comitetului Central al PMR; peste doua

confraţi credeau ca nu mai e. Cu exceptia

luni avea sa fie dat jos), C.

micului grup delegat sa-I însoţească pe

trecusera aproape trei ore de la rasaritul

Leonte Rau tu, Constanta Craciun, Ion Pas,

soarelui (5,42). Ceea ce nu s-a remarcat,

Sorin Toma, Pavel Ţugui, Ştefan Voicu, Şt.

de

însa, e ca în cele patru cuvinte sunt doua

Mileu, Gco Bogza, Al. Graur, Iorgu Iordan,

nccrologului, editorialul

vederi d i ferite: una de a l e i şi una de
dincolo. in "Ce întunecime! ", Bacovia c,
daca pot sa z i c aşa, p o z i t i v ; în V i ne
"
"
întunericul. .. c himeric. in primele vorbe
realismul sau e dovedit de buletinul me
teorologic al zilei în care a murit:

Vreme
"
racoroasa, cu cer mai mult noros; vor cadea
averse de ploaie însoţite de descarcari

electrice in cea mai mare parte a ţarii ".

!.

Parhon,

ultimul drum, prin ploaie, lumea îşi vedea
t r e b u r i l e ci. Î n z i u a a p a r i ţ i e i

Panaitescu-Perpessicius, Al. Rosetti,

Scînteii" avea
"
ca tema creşterea cantităţilor de legume

Z a h a r i a Stancu, Tudor V i anu, Eugen

pentru aprovizionarea populaţiei. Pagina

O.

Jebeleanu,

Ion

Marin

Sadoveanu

a doua, unde au fost plasate rândurile

( d i r e c t o r u l T e a trului N a ţ ional "!. L .
Caragiale "). La Bacovia n - a f o s t niciun

despre

academician plin, niciun şef de ziar, niciun

ocupata cu articole despre

p o e t şi p o e z i i l e
Serenada
"
muncitorului " ş i "Spre primavara.", era

garda a fost alcatuiIl! din: Ion Pas, adjunct al
ministrului Î nvatamântului şi Culturii,

Educarea
"
tineretului î n şcolile medi i " . Unele
"
probleme î n legatura cu prelucrarea
ţiţeiului în rafinarii ", cu note şi informaţii
despre constituirea de noi cooperative de

membru al Comitetului Central. La el ultima

Slăbiciunea data de boala îl facea sa

Eugen Jebeleanu, membru corespondent al

perceapa mai mult negura zilei decât lu

A c a d e m i e i , Aurel M i h a le ş i F e r e n c

credit, activitatea radio-clubului Asociaţiei

mina ei. O urma de luciditate îi spunea

Szelmer, secretari ai Uniunii Scriitorilor,

Voluntare pentru Sprijinirea Apararii

t o t u ş i ca p r e v a l e n ţ a

celei dintâi e

M i h a i N o v i cov, S c a r l a t C a l i m a c h i ,

Patriei, terminarea cladirii Casei de Cultura

Ce întunecime! " echivaleaza
"
deci cu un strigat de surprindere şi de

Dumitru Corbca. La catafalcul lui Carnii

din V înju Mare, pregatirile pentru sfârşitul

Petrescu au vorbit: Iorgu Iordan, T udor

deruta, de neputinţa de a ieşi din legaturile

V ianu, Eugen Jebeleanu, Constanţa

nopţi i . T e r i b i l e , v o r b e l e u r m a t o a r e

Craciun ( în numele C. C. a l P M R şi a l
"
C o n s i l i u l u i de M i n i ş t r i " ), i a r d u p a

anului şcolar, apariţia nr. 2 din Cercetari
"
filozofice" . Pe pagina vecina, fondul re
lata despre Decada culturii RSFSR " .
"
Aceasta a figurat la loc de cinste şi în

nefireasca.

sugerea z a

i m p l a c a bi l u l

şi
atesta
înfrângerea: Vine întunericul...", ,,negru
"
profund, n o i a n de negru " , care îl va

M. Sadoveanu. La

programul Radioului din 25 mai 1 957, un

cel al lui Bacovia au fost trei vorbitori:

cuprinde ca furtuna pe Romulus rege,

profesorul universitar Ion Vitncr, Mihai

definitiv!

Petroveanu, Ion Brad, iar la mormânt a luat

program cu multa muzica: Din viaţa de
"
concert a Capitalei ", Muzica populara
"
"
mexicana , Cu cântecul ş i jocul din
"
regiune în regiune" , Interpreţi celebri de
"
muzica de opera ". S-a cânta! în acea zi şi

ceremonia funebra,

!.

Vremea urâta a persistat şi în ziua

cuvântul (cum am spus) Miron Radu

funeraliilor: Vreme rece, cu cer mai mult
"
noros ... ploi intermitente ... vânt moderat..."

Paraschivescu. Vorbitorii lui Carnii erau

La mormânt, Miron Radu Paraschivescu a
spus, uzând de retorica: ,,A murit pc aceasta

contemporani de-ai sai şi chiar mai în
vârsta. În schimb, cei ai lui Bacovia- lucru

muzica simfonica (Bach, Cimarossa), dar

demn de remarcat - erau tineri: Vitner, 43

Nici la Bacau emo�a n-a fost prea mare.
Steagul roşu" a publicat abia sâmbata (ziua
"
înmormântarii) comunicatul U n i u n i i
Scriitorilor şi Ministerului lnvatamântului

vreme de primavara ploioasa ce pare un

de ani, Mihai Petroveanu - 34, Ion Brad -

omagiu al naturii care îl plânge cu ploile
ei o d a t a cu l a c r i m i l e n o a s t r e " . În s a

28, Miron Radu Paraschivescu- 46. Dintre

lacrimile dupa Bacovia n - a u f o s t prea

cunoscuse îndeaproape. Se înţelege,

ei, unul singur, M i h a i Petroveanu, îl

multe, fapt care se vede în spaţiile acordate

aşadar, regretele pentru dispariţia omului

necrologului

la

nu erau aceleaşi în cazul celor doi scriitori.

înmormântare în principalul ziar al epocii,
Scânteia " : cam o treime din cel pentru
"
Carnii Petrescu. Diferenta e frapanta şi sub

Carnii Petrescu însemna o frustrare; cea a

şi

reportajului

de

Pentru publicul larg, moartea lui

nu din cea pentru o zi de doliu.

şi Culturii despre moartea poetului şi a
reprodus Serenada muncitorului", însoţind-o
"
cu urmatoarea nota: Poezia este scrisa
"
probabil sub influenţa revistelor progresiste

lui Bacovia- nu. De la primul se aştepta

<<România muncitoare>> scoasa de I. C. Frimu,
<<Viaţa socială>> şi <<Facla>> lui N. D. Cocea".

a l t e a s p e c t e , de l a c o m i s i i l e pentru

volumul III din Un om între oameni; de la

(Inutil sa mai precizez ca la Bucureşti n-a

organizarea

la

Bacovia, nimic nou. Opera sa parca de mult

plecat nimeni cu o coroana.) Sub poezie

componenţa garzilor şi vorbitorilor. L a

încheiată şi nimeni nu mai spera în vreo

ziarul a inserat anuntul referitor la şedinţa

funeral i i lor

pâna

cenaclului literar N. Balcescu" din acea zi.
"
Î n programul e i figurau: un referat al
profesorului Mihai Andrei despre Teoria
"
leninista a reflectarii şi fantezia artistica" şi
lecturi din lucrarile scrise în cinstea Decadei
"
culturii RSFSR". în aceeaşi pagina, Radu
Cîmeci (care nu-şi ortografia inca numele cu
viitorul redactor-şef al "Ateneului " şi

â),

iniţiatorul primului Festival literar-artistic
G. Bacovia", aparea cu un grupaj de şase
"
poeme intitulat Festival 1957": Chemare",
"
" "
Prietenie", "0 suta de mii , Moscova",
"
"
"Lenin", Vom cânta împreuna". Autorul îşi
"
platea astfel cu anticipaţie biletul pentru
Festivalul Mondial al Tineretului de la
Moscova, care urma sa înceapă pc 28 iulie

1957. Pagina era completata cu o recenzie la
romanul lui Al. Tolstoi

Inginerului Garln,

Hiperboloidul

semnată de M . C.

Delasabar, şi un articol despre Aportul
"
muzicii clasice ruse la tezaurul culturii
universale", de D. Dobre (profesorul Diodor
Dobrănăuţeanu, care tocmai compusese
marşul De la Bacau la Moscova", cântat, la
"
încheierea unui program artistic, în ziua
urmatoare). Momentan, deci, nimic care sa
arate o reacţie locala la moartea lui Bacovia.
Abia spre sfârşitul anului, Mihail Sacter va
publica nişte note de lectură

pc

marginea

volumului Poezii, (v. Gânduri despre
"
Bacovia", în Steagul roşu", nr. 1 5 1 3 , 3
"
decembrie 1957, p. 2). Compus retoric, textul
incearca o inversare a perspectivelor în
interpretarea operei bacovienc. În restul
intervalului, numele poetului a mai fost
pomenit doar în recenziile câtorva dintre
revistele care au scris despre moartea sa
("Tânarul scriitor", Steaua"). Aş observa
"
totuşi ca formula poetul bacauan", întâlnita
"
în aceste modeste note, seamana, chiar daca
vag, cu un început de revendicare.

Constantin CĂLIN
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MERIDIAN

Consacrata unor teme de ordin general
şi moral, poezia persana clasica, o rasfllţata a
lumii literare de pretutindeni, se inscrie într-un

poemele lui Nimâ Yuşidj devin profund
simbolice şi filozofice, aproape ermetice,

cadru retoric preconceput şi strict codificat.

încât cititorii aproape ca nu le mai înţeleg.

Pâna la clasicismul târziu, poeţii nu-şi datorau

Poetul se arata mai mult ca oricând

şi nu-şi semnau opera. Cu rare excepţii, numele

poetului aparea în vreun vers, ceea ce a iscat

neincrezator în politica, iar aceasta atitudine
va persista

pâna

la sfârşitul v i e ţ i i .

inepuizabile controverse între cercetatori

S i m b o l i s m u l d e v i n e astfel dominanta

privind paternitatea textelor, iar poemele

poeziei sale, iar simbolul, noul mijloc de

o curioasa preştiinţa de a nu te lega de vreun

persane moderne. Aceasta se naşte prin

n-aveau titlu: un refuz deliberat al istoricitatii,

timp anume, de a fi adica atemporal intuind

ca, fie şi aşa, poezia vorbeşte doar

limba
"
i mperceptibilului"? Existentul, în sens
comun, perceptibil, abia se poate ghici printre

cuvinte cu o semantica mereu în mişcare, de
aceea "înşelatoare". Ai zice ca poetul îi întinde

expresie, cheia de bolta a evoluţiei lirice
urmare odata cu simbolismul.

Cei 16 ani de dictatura a lui Rezâ-Şâh

inseamna un regres major al creatiei poetice.
În afara unor poeme scrise de Nimâ şi a doua

volume semnate de autori mediocri, care i-au

plagiat pe unii poeţi francezi şi americani,

cititorului tot felul de capcane lingvistice,

nu s-a publicat nimic! Rezâ-Şâh abdica în

înţeles minimal, transferabil în limbajul

aliatilor, şi e exilat în insula Mauritius. La

rational. Sub efectul spiritului unor maeştri

tron, îi urmeaza întâiul nascut, celebrul

ca Sa'di, Moulavi, Djâmi, Hâfcz, Attâr etc.,

Mohammad Rezâ Pahlavi Âriâmehr.

cu ei, ca aceasta n-are, pur şi simplu, nici trecut,

numeroaselor probleme ale tarii, noul şah şi-a

întârziind sau amânând captarea fie şi a unui

poţi fi convins ca poezia începe şi se termina

1 94 1 , în plin razboi mondial, sub presiunea

Deşi e prea tânar spre a face fata

nici viitor. Mai ales un arhetip poetic cu o

creat imaginea unui politician l i beral,

sa produca totuşi necesara şi benefica ruptura.

despotice ale tatalui sau analfabet. Peisajul

Acum un secol şi ceva, în urma unor

infiinteaza noi partide şi reviste, iar versul

asemenea autonomie n-are viitor. Istoria avea
Viitorul avea, în sfărşit, noima!

mişcari de modernizare a Iranului, relatiile
comerciale şi culturale cu tarile occidentale

criticând i m p l i c i t

şi unele i n i tiative

politic iranian capata culori optimiste: se
liber revine în forta în mediile literare ale

elitei intelectuale.

se înteţesc, iar societatea iraniana sufera

Nu e greu de observat ca poemele care

câteva schimbari. Poezia nu mai putea ramâne

apar, acum, pe piaţa se deosebesc oarecum

în canonul care a consacrat-o definitiv. Lumea

ei, imuabila, se sfărşise. Într-o prima etapa

evolueaza

golindu-se

de

conceptele

stereotipe, ca sa devina o oglinda a vietii reale.
Precursorii neaşteptatei evoluţii

aparţineau grupului de militanti politici ai
epocii. Stapâneau cel putin o limba straina:

franceza, turca sau rusa. Abol Ghassem Lahuti
e scmnatarul primului poem în vers liber, în

de stilul l u i Nimâ, situându-se, poate

paradoxal, între poezia clasica şi poezia

moderna. Influenţa lui Fereydun Tavaloli, un

discipol, culmea, al lui Nimâ, se face simtita,

fidele acestora),

inspirata de

romantismul şi simbolismul francez ( ! ),

de ani şi-a şlefuit cu migala stilul, iar esenţa
poemelor sale a devenit piatra unghiulara a
poeziei persane moderne.

Primul sau poem a fost publicat doi ani

dupa sinuciderea lui Taghi Rafa!. Nu ştim

daca s-au cunoscut. Certe ca sr
arşitul fratelui
sau a "contribuit" la imbogatirea poemelor

lui Nimâ cu o inedita viziune artistica: pentru

întâia oara, cititorul iranian nu mai traia,
captiv al unui nou imaginar poetic

(simboluri, metafore, alegorii), senzatia de
"
"dejil-vu . Simbolismul şi alegorismul lui
Nimâ au atins apogeul în epoca în care Rezâ
Şâh, ajuns la putere, a ordonat închiderea

tuturor publicatiilor, mişcarilor şi partidelor
de opozitie. Multa vreme, marele poet n-a
scris niciun poem în vers liber, preferând sa
citeasca şi sa abordeze, în scris, forme ale
poeziei clasice: ghasideh.

ghat "eh,

masnavi şi

oarecum echivalente, pentru

europeni, cu panegiricul

1

oda, respectiv,

romanul în versuri, sau cu un fragment de
panegiric 1 oda. O izolare cât un protest, din

care va ieşi când un grup de literati va lansa

o revista cu accente artistice.

moderna, epurata de orice angajament,

melancolie, simbolism, plângeri politice şi

1966, aceleaşi simboluri ce deservira odinioara

recuzau atât nerespectarea regulilor

repede calificata drept "strigat violet",
expresie imprumutata dintr-un poem al sau

un spor de luciditate ce va conferi scrierilor

combinare a versului clasic cu versul alb,

expresia suprarealista, apropiata de "strigatul

sparsese tiparul regulilor poeziei clasice. El

nu s-a angajat niciodata în viaţa politica. 40

doua, independenta, predica o poezie radical

creativitatea poeziei nimâiene şi au obţinut

Nimâ, cum e numit de cititorii iranieni, şi-a

1-a afectat profund pe Nimâ, poate de aceea

aceasta grupare, poezia devenea arma

absoluta contra regimului aflat la putere. A

presupoziţie. Poezia lui Huşang Irâni a fost

lui Nimâ Yuşidj. În opinia lor, recursul

Uniunea Sovietica. Trista soarta a acestuia

reac�onari. Recomanda a rebours principiul

un paramodernism pur demagogic. Pentru

poetic, de orice revendicare sociala, de orice

liderului acesteia, se sinucide în 1921.
"
Dar "parintele necontestat al poeziei

cu literatura şi cultura occidentala. Fratele

articole vitriolante, în care îi califica drept

angajaţilor şi a neangajaţi lor. Prima credea ca

modemismul practicat de şah era mai degraba

'60 ai veacului trecut. Neotradiţionaliştii

tradiţionale, cât şi simbolismul excesiv al

sau era comunist şi fusese dat disparut în

si mbolismului practicat de Nimâ ş i

împarţi pe poeţi în doua mari grupari: a

scrisului automat, definit ca profund ,,non
conformist", eliberat de orice angajament

Azerbaidjan. Dupa eşecul mişcarii şi asasinarea

terminat stu d i i l e secundare la Şcoala

Franta cu un serios bagaj de poeme

suprarealiste, publicate mai târziu în revista

vor beneficia de un prodigios avânt.

domina revistele intelectuale din anii '50 calificau perioada clasica drept perimata, dar

,,Alianţa" de la Teheran, unde s-a familiarizat

Începând cu 1962, valul occidentalizarii
(gharb zadeghi) se rostogoli în toata ţara şi-i

Pe de alta parte, Huşang Irâni se întoarce din

romantismului neotradiţionaliştilor şi scrie

Taghi Raral Studiase în Tureia otomana şi era

noi (şe "r-e nou) e Nimâ Yuşidj ( 1 897-1 959).

Ahmad Şâmlu, ziarist şi traducator reputat.

cea tradiţională, cu o tendinţa de a reînnoi

- poeme situate între versificaţia moderna şi

timp,

apropiat al liderului partidului democratic din

deceniului, modernizarea şi occidentalizarea

suprarealismul, se razvrateşte împotriva

constituţionale. Era un militar razvratit, care,

Adevaratul legislator al versului liber e

proza, rupând orice legatura cu metrica

traditionala. Cel mai implicat dintre toti e

neotradiţionala

de spus, chiar daca într-un alt limbaj. Poezia
(nou ghodamay, în persana

redescoperirea poeziei nimâiene, cu efecte
de scurta durata, pentru ca, la sfârşitul

Cocoşul de lupta". Studiind Îr> Franţa şi
"
cunoscând îndeaproape dadaismul ş i

regulile prozodice, ramânând, în acelaşi

dupa o lovitura de stat eşuata, se refugiase în

iranian. Pe de o parte, tinerii poeti, adepti ai
lui Nimâ Yuşidj, au descoperit poemul în

semn ca poezia clasica mai avea câte ceva

1908, la doi ani dupa instalarea monarhiei

Rusia, unde şi-a gasit repede sr
arşitul

Poezia persana
şi ispitele modernităţii (1)

Sub domnia lui Rczâ-Şâh ( 1925-1941 ),

fllra

masura la valorile simbolismului ar goli

poemul de întregul sens. Într-adevar, Nimâ

(în persana, djigh-e banafş reprezinta o

şe "r-e sefid). Criticat serios din cele directii

erotice. Poeţii angaja�, port-drapelul poeziei
politice a lui Nimâ, au reintegra!, începând cu

lor

aparenţa unui

testament politic.

Neangajaţii, mai tineri, au optat pentru
violef'. Paradoxal, aceştia, în loc sa-şi înfinmte

poetice majore (tradiţionaliştii şi modernii

detractorii, au atras atenţia tuturor revistelor

textului. Forma poetica trebuia sa se

succesul sconta!. Nici n-avea cum într-o

acestei poezii suprarealiste recente, numite
,,noul val". Se simte, în textele sale, influenţa

elibereze de orice constrângere formala.

l iteratura inca rezistenta la achiziţiile

lui Huşang Irâni şi a unor poeţi europeni.

era convins ca orice tema e susceptibila de a-şi
gasi forma adecvatachiarîn momentul scrierii

În schimb neotradiţionaliştii estimau ca

metrul şi ritmul poeziei persane sunt atât de
bogate şi variate, încât ar

fi

inutil, chiar

inoportun, sa se recurga la o metrica noua.

nimâieni şi neotradiţionalişti), ,,strigatul vio
let" de la începutul anilor '50 n-a avut

În 1953, guvernul naţionalist al dr.

Mossadegh a fost inlaturat în mai puţin de
patru ore printr-un puci, în ciuda sprijinului

partidului Tudeh (de orientare comunista).

detalii ale vieţii n-au cum sa-i scape.

intelectualilor îşi dadu seama de dificultatea

Cuvintele mişuna sub pana sa, provenind
din câmpuri lexicale extrem de diverse şi

dând naştere unor imagini abundente fllra

A doua jumatate a anilor '60 a fost

inconsistente ale modernitatii.

Pentru Nimâ, poezia reprezinta un fel de
,.marturisire a existentei·'; cele mai mici

literare. Ahmad-Rezâ Ahmadi e precursorul

Consternata

de

eveniment,

casta

de a actualiza poezia politica. Lovitura de
stat îi trezi dintr-un somn profund. Pe de alta
parte, poezia persana suferea influenţa

marcata de polemici între angajaţi şi

neangajaţi. A ramas amintirea derizorie a
poeziei

moderate şi

sentimentale

a

neotradiţionaliştilor. Poezia clasica a fost

data uitarii, iar poezia nimâiana, minata de

propriile simboluri, a pierdut câte ceva din
profunzime. Marii

poeţi ai epocii, Şâmlu,

Akhavân şi Sohrâb Sepehri scriu din ce în ce
mai puţin. "Noul val" cunoaşte o evoluţie

precedent în lirica persana. Nicio categorie

autorilor straini, mai ales francezi. Dar fie şi

lexicala nu e discriminata şi,

poate sub

senzaţia eşecului ar fi fost suficienta pentru

şi supravieţuieşte, în ciuda relativei

"estetica urâtului"
e o obişnuinţa. Locul cuvântului în t�xt şi

ca lucrurile sa se intoarca în punctul de

profunzimi a sensului.

plecare. Anii '50 au însemnat un adevarat

În deceniul al şaptelea, regimul se

relatia dintre componentele discursului po

fiasco: dezorientare, nesupunere, libertinaj,

radicalizeaza: revistele şi asociaţiile

influenţa lui Baudelaire,

etic definesc estetica minimala a lui Nimâ.

În ceea ce-i priveşte pe neotraditionalişti,

aceştia sunt aparatorii aspectului estetic al

surprinzatoare: poezia moderna câştiga teren

sex, droguri, disperare, cuvinte gratuite - un

oponentc şahului se închid, cenzura e ubicua,

revolutii îndârji! perceptibile. În epoca,

suspectat. În aceşti ani, Ahmad Şâmlu,

soi de disperare anunţând premisele unei

tot ce se scrie (putin şi prost) e imediat

lexicului. Poemul trebuie sa debordeze de

poezia se rafineaza şi devine în întregime

Akhavân şi Sohrâb Sepehri nu scriu macar

simple şi afective pentru a obţine expresia

un loc în loja. Marele ci critic e Mehdi

destabilizcaza, în egala masura, pe poetul

cuvinte muzicale, armonioase, graţioase,

unor sentimente subtile. O întoarcere,
limitata, ce-i drept, la poezia clasica persana.

La sfărşitul anilor '40 din secolul trecut,

în acelaşi "complex" al întârzierii cu care s-a
dezvoltat poezia persana moderna, doua
evenimente, ale caror efecte se vor resimţi

zece ani mai târziu, vor marca mediul poetic

persana. Poeziei lui Nimâ Yuşidj i se atribuie

un

vers.

Cenzura

si

represiunea îi

Akhavân Sales - figura marcanta a mediului

revolutionar, pe mistic şi pe cel disperat.

l i terar, specialist în literatura veche şi

Vocea poeziei moderne nu se mai aude. Se

membru al partidului Tudeh. Critica sa, justa,

aud însa murmurele poeziei clasice. Între

a reda! aripi poeziei lui Nimâ, cazute în uitare

în ultimii 30 de ani. Anii '50 vor fi dominati

de poezia neotraditionalista, care va da

coerenta peisajului cultural iranian, şi de

so
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tacere şi versuri abia munnurate, se aude, dis
tinct, vuietui revolutiei islamice ...

Gheorghe IORGA

"De gustibus . . . disputandum"
Însemnări sentimentale
De abia depaşisem (sa zicem prin
revolutie) epoca nefasta în care stateam
s m i r n a în fata g o n fl a tei " C â n tari a
României " , ca se şi simtea o perioada a

masura am progresat în cultura şi arte.
Este acesta un examen interior" , din care
"
putem ieşi (sau nu) învingatori fata de
noi înşine. Dupa care putem privi cu

propensiunii europeniste şi, cu ajutorul

interes şi curiozitate peste frontiere şi

l u i Dumnezeu, chiar una a aspiraţiei

putem medita cu sufletul împacat l a cele

m o n d i a l i ste. Pe acest fundal plin de

l u m e ş t i , a d i c a mondiale. Ş i putem,

a m b i g u itati se naşte, în

Bacau, un

totodata, preîntâmpina paralizia mentala

"Centru international de cultura ş i arte",

pe care indigenta mijloacelor curente ar

purtând n u m e l e sculptorului George

fi putut-o provoca. Singura problema a

Apostu. N-o fi o titulatura cam bombas

c e n t r u l u i cul tural

tica, un foc de artificii care îti ia ochii,

s u c c e s u l r e a l a c e e a ce întrepri n d e .

in urma caruia nu ramâne nimic? Va putea

Aceasta form ula a lui Jouvet nu face

acest firicel de viata spirituala, nascut

decât sa s u b l i n i eze normal i tatea. O

doar din entuziasm, sa creasca, sa ajunga

manifestare culturala sau artistica trebuie

la m a tu r i t a t e , î n c â t s a - ş i j u s t i fi c e

sa placa, n i cidecum sa te scoata d i n

numele?

sarite. Numai c a atunci când - Doamne

Multi i n t e l ectua l i c o n s iderau ca

este şi r a m â n e

ridicol

de adeziunea unui public larg, poate fi

desavârşit. C a v a semana cu o Cântare a

catalogata de spirite suficiente drept una
"culinara" şi, în consecinţa, devorata cu

treaba

asta

Român i e i ,

va

genera

Turc i e i ,

un

Basarabiei

şi

Bulgariei la u n l o c . E u , însa, n u . N u

fulgi cu tot. Centrul Cultural

"
Apostu" n-a dus lipsa nici de astfel de

de contacte, în asimilarea experientelor

situatii. Creştea încet, încetişor, iritând

c u l turale şi a r t i s t i c e de d i n c o l o de

pc cei a caror rabdare nu îi da afara din

granite, provocând un dialog fata catre

casa. Au aparut mai întâi muzicienii şi

fata cu creatorii, daca nu din toata lumea,

m u z i c a lor c o n tempora n a : e n g l e z i ,

macar cu cei europeni. Pentru public ar

span i o l i , italieni, irlandezi, francezi,

fi un motiv în plus de atractivitate. inca

americani, ruşi. Apoi, sculptori cam din

20 de ani,

se simtea nevoia de o

toata

Europa

au

umplut

=

�

e
;i
...
i=

spatiul

masurarc a fortelor culturale şi a valorilor

înconjurator într-un ansamblu cumpanit

nationale (câte vor mai fi ramas dupa

între maretie, graţie şi uluire, la prima

dictatura), de o con fruntare cu cele
internationale. Ne " confruntasem " ş i
continuam, încă, sa ne " confruntam " c u

vedere cu valoare strict estetica, cu toate

nevoile, mitocania, kitsch-ul, coruptia,

s e n s i b i l i ta t i i .

lipsa de locuinţe, de bani (de care, de

spectacole d e teatru modern, care n-aveau

fapt, ne impiedicăm, ne lovim) şi uitam
ca exista şi o altfel de "confruntare" ; cea

m o n tare,

ca înariparea imaginaţiei venea din mai
t a i n u i t e şi m a i a d â n c i r e g i u n i a l e
Au

aparut

u l te r i o r

nimic de-a face cu manierele prafuite de
i n terpretare

şi

spaţiu

în plan spiritual, creativ. Este normal sa

scenografic prea ades şi obositor u z itate.

ne oprim din când în când şi cu ajutorul,

Nu mai aratau ca un depozit clandestin

cu participarea unor creatori straini, sa.

de oxigen furat, ci se derulau în

ne dam seama daca am progresat şi în ce

;.:
;::>
"

�lfii':....�
. "IO o.
·.r

George

vedeam şi nu vad nimic rau î n stabilirea

de acum

=
=
....

fereşte - aceasta se bucura de succes şi

ritmul
"
fi resc a l r e s p i r a ţ i e i s p i r i tu l u i " ( G .

Li i c e a n u , Jurnalul de la Păltiniş).

cultura şi arta este în ultima instanţa, cea

Rezidentele u n o r creatori europeni

mai simpla, cea mai fireasca. Mai aratau

(Elveţia, Germania, Danemarca, Franta)

ca în domeniul artelor exista o treapta

de dans contemporan propuneau o alta

de desavârşire, precum în natura exista o

dimensiune expresiva a artei, dincolo de

treapta de maturitate şi frumuseţe. Cei

ce ştiam de la Diaghilev, Isadora Duncan,

care o s i m t şi o înteleg au un gust

Fred Astaire şi G i nger Rogers. M a i

desăvârşit. Cei care coboara spre facil,

înainte, Raluca

spre kitsch au un gust amagitor. Aşa ca
" treb u i e o b l i ga t o r i u
"de gustibus
d i s p u t a n d u m " . C a m toate a c t e l e
"
culturale sau artistice promovate de
"
C e n t r u l " A p o s tu
presupuneau ca

Ianegis ne amuţise c u

trupa ei de balet contemporan. Nevoia
unei noi expresivitaţi nu mai era hrani ta
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trairile unei bogate afectivitati. Dansul
contemporan adus de maeştrii straini,
rezidenţi l a Centrul Apostu " adâncea
"
înca ş i mai m u l t cerinţa ş i exigenta

Gheorghe Geo POPA

Periodic al

d e g u s t u l pentru gratu i tate sau de
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Sergiu ADAM, Dan PETRUŞCĂ,
Ioan MITREA, Constantin DONEA,
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faptele l a u d a u c h i pul în care erau
înfaţişate. De aceea se şi constituiau ca
un h a r a p n i c pentru r i d i c o l u l c a r e
invadau televiziunile şi piata culturala

" mântuirii" individuale printr-o arta
înca neimpusa publicului larg, pe care

a ţarii . Astfel, Centrul "Apostu" şi-a atras

n o i îl

prin

de partea l u i un s i ngur g l a s : g l a s u l

manel izare excesiva. Şi nu m a i vorbesc

a d m i raţi e i . Î n c e l e doua decen i i d e

despre " s p e c t a c o l u l c a r t i i " , d e s pre
reuniunile academice de estetica, despre

oficial itatile şi decât iţele politice care

derutam,

mai curând,

expoziţiile unor maeştri ai penelului etc.
Toate acestea aratau ca expresia cea mai
adevarata şi mai c o n v i ngatoare

Culegere texte şi corectura

subînţeles acest dicton latin inversat. Iar

în

fi i n tare s - a d o v e d i t m a i t a r e d e c â t
s-au straduit în zadar sa-I ni mi ceasca.
Vasile

PRUTEANU

Maria iGNAT

Procesare foto
Anca M I HĂILĂ, Marinela BUCUR

TipaiUl
Tipografia "Columna" Bacău

NolenDie 2D10

Acest număr apare cu sprijinul Universitilţii "George Bacovia " Bacau şi finanţarea
Consiliului Judeţean Bacău.
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Arborele vietii .
Izvoare mitologice in opera l u i George APOSTU
La capatul unor aventuri - în fapt,

Stâlpul casei nu 1-o pus.
Câţi meşteri o adunat
Stâlpul casei nu 1-o ridicat.
Dumneata de te-ai scula
Stâlpul casei l-ai ridica.

traiectul sau existential - care îl poartJI din
împărăţie în împaraţie, prin ta.râmurile "lumii

cu dor" şi prin cele ale lumii fara dor", eroul
"
unui basm din nordul Moldovei se retrage
într-un arbore. Acest fat-frumos - al carui
nume, Dragan Cenuşa, evoca o apartenenţa
solara - îndeplinise pâna atunci esenţiale

creanga în care se înfig mere sauprune uscate.

propria sa personalitate, regresiunea în natura
nu mai poate fi a unui inocent. Altfel spus, ea
nu mai duce spre haos, ci lot spre o realitate de
tip cultural, în perimetrul plin de speranţa al

stramoşului mitic. Arborele vieţii îşi extinde

misiuni eroice: lupta cu zmeii şi eliberarea

Tot aici, marţişoarele sunt purtate de copii

acţiunea benefica a<upra padurii sau, într-un
sens care ne apare inca mai firesc, ceva din

izvorului, coborârea în infern şi înfrângerea

în pomi, fiecare copil avându-şi în gradina

arborelui care aduna tainele cosmogonice şi

pomul lui. Prezenta arborelui în riturile de

antropogonice.

astrelor, uciderea balaurului şi eliberarea

spiritelor rele care preschimba padurea într-o

se/va oscura. El descopera chiar accesul spre

pâna la sarbatoarea Floriilor, când sunt prinse

aburul protector al padurii trece în fiinta

lrecre, ca reminiscentele dendrolatriei,

O astfel de contopire a funcţiilor

desemneaza un model al arborelui vieţii pe

simbolice - pe de-o parte, culturalitatea

viaţa tllra sf'
arşit", când îl ating şi îl recheama
"
irezistibil mesajele lumii manifeste. Revenit

care îl socotesc preexistent celor venite din

acasa, constata ca timpul acelor locuri trecuse

alte orizonturi culturale. Vechimea şi claritatea

pe de alta parte, naturalitatea padurii unde se

demult, zidiri le se mistuisera în pamânt, iarba

functionala au fost de natura sa asigure

reactualizeaza experienţe mitice - a adus

recucerise totul, ştergând amintirea forfotei
umane. Eroul însuşi " ieşise" din timpul
,.istoric" şi liniştea nu i-o mai poate da, acum,
decât un nuc cu crengile de aur, care îl
primeşte, izbavitor, în trunchiul lui.

"Retragerea în arbore" a eroului - a

individualitatea unui model care respinge

gradinii, acest paradis decazut în istorie, iar

arborelui vieţii un plus de prestigiu şi, în

suprapuneri le şi cumulul de material simbolic.

consecinţa, o difuziune neobişnuita în arealul

Motivul care a determinat ca arborele vieţii

de intersecţie a drumurilor septentrionale şi

alte prezenţe simbolice mi se pare a se gasi în

sensibilizarea artiştilor din aceasta zona pentru

sa apara, inca de la început, neîntovaraşit de

meridionale. Cred ca nu-i deloc o întâmplare

moştenirea gândirii şi exprimarii abstracte din

incursiunea în spaţiul teogonic al vegetalului,

mileniile neolitice. Chiar daca, odata cu

având în vedere prelungirile dendrologice şi

ciclica a lumii, care repune în mişcare o noua

implacabila cadere în istorie", limbajul alr
"
stract începe sa devina penncabil, rigorile sale

cercetarea de fata le-a identificat în arhiva

o noua vreme. in acest spatiu regenerator tinde

nu se sting niciodata, filtrând şi restructurând

folclorica locala. Daca mai vechea fascinaţie

în spiritul lor identitatile vizual-simbolice care

a fructelor şi sevelor izbavitoare au avut un

se

rol în dezvoltarea unui motiv trecut prin

a se solidariza cu procesele care fac posibila

prezentului. Cum elementele care patrund în

filtrele biblice, la fel de firesc este ca,

cele din unna în decorul geometric-abstract

reconfinnat şi oficializat de o iconografie

Cu radacinile calatorind în lumea

gram simbolic, şi nu unei intenţii realiste, ele

extrem de profunda difuziune în imageria

pamântene şi cu ramurile crescând spre tarii le

nu au nevoie de descripţii, de amanunte

populara.

particulari zatoare. Prin stil izare, prin

principiului luminii, rationalitatii şi energiilor
vitale -apare ca un moment necesar în ordinea
genera�e, o noua dimineaţa, o noua primavara,
sa se cufunde fiinţa trecatoare a omului, pentru

reluarea experienţei: redeşteptarea, reinvierea,
renaşterea.

subterana, cu trunchiul aflator la nivelul vie�i

cerului, arborele este nu numai sediul
miracolului vieţii, ci şi ,,scara" care permite

omului sa iasa din prezentul sau terestru şi sa
patrunda în celelalte momente ale destinului
sau. ln chip aparent, crucea a dislocat, adeseori,

arborele "pagân" plantat pe monnânt, deşi îşi

trage alcatuirea din arborele sacru, asociat

patimilor şi învierii creştine. Dar, indepartat
ca planta vie, arborele în expresie plastica deci restaurat în plenipotenţele sale simbolice

- îşi poate reclama locul pe care i-1 rezervasera

vechile scenarii magice>-religioase.

aglomereaza

dinspre

experienţa

îşi datoreaza acceptarea exclusiv unui pre>

Aprecierea unor valori simbolice exterioare

şi rozela solara (şase braduţi

sau integrate arborelui nu apare ca necesara

razele),

sistemului abstract al imaginii neolitice. Mai

obiectului, beneficiara a unui special regim

cea mai veche, în cea mai tipica reprezentare
locala, care nu va parasi cu totul "scena" artis
tica, ele nu sunt considerate utile punerii în

divinitatii sunt legate de "întoarcerea în
arbore", care poate lua fie fonna absorbtiei în

târziu, astfel de asocieri se vor produce, dar în

stare de funcţionare a simbolului purtat de
arborele vieţii.
Pentru destinul arborelui vieţii în
gradina primordiala este deosebit de impor
tanta, întrucât în lungul cur.; al începuturilor,

unei imagini care conserva sugestia realista.

In imaginea aparuta pe un astfel de suport,

arborele este reprezentat fie singur, fie
împreuna cu alte simboluri care sosesc aici
din varii vârste şi spaţii mitice: soarele, luna,

dar î n sens

extrem de sintetice ale bradului inunda discul

arborelui în configuraţia sa iniiiala se situeaza

suprastructura decorativa, unde instituţia"
"
arborelui este incredintata unei reprezentari,

Urmarind aceeaşi cale a fuzi u n i i

pe care îl poarta obiectul semnificant.

în plan morfologic. Fonnele vegetaţiei în

vegetale. O alta cale se poate urmari în

triumflttoare, arborele vieţii sa cunoasca o

simbolice,

ambianta culturala carpatica, comunicarea cu

expansiune inunda pur şi simplu crucea,
ramurile " şi i m primând
"
elementelor geometrice unele caracteristici

,,amintirile" regresiunii intr-un arbore, pe care

consemnare stenografica este fixat conceptul

Una dintre caile care duc la afinnarea

multiplicân d

jur-împrejur domnea se/va oscura, fara carari
sau cu carari "pierdute" ori uitate", un ţinut
"
al lupului, în care tinerii trebuiau sa patrunda
ritual, pentru a actualiza virtuţile razboinice
ale stramoşilor mitici. Desişul cedrului

ascunde pomul cu roadele minunate, izvorul
fennecat,

iarba fiarelor", dar este atât de
"
încâlci! şi apare atât de impenneabil în faţa
abordarilor profane, încât deschiderile, zonele

dar şi

invers, reprezentarile

dubleaza"
"
parţi din suprafaţa centrala a

omamental. Reinvierea şi accesul în planul

trunchiul "de aur", fie cea a sacrificiului
· i zbavit pe crucea de lemn. Troiţele care
instaleaza valorile sacrului la rascruci de
drumuri,

la

fântâni,

la

hotarele

imprevizibilului, par sa asculte, în dezvoltarea
închipuie un
"
model rămuros al copacului ", dupa cum

lor, de tensiuni fitotrope, sa

observa Paul Petrescu. Coborând înspre
izvoarele miturilor esenţiale din ţinuturile
carpatine, un mare sculptor român, George
Apostu, a surprins, în ciclul Tata şi fiu",
"
inaugurat în simpozionul de la Magwa, clipa
miraculoasa când arborele îşi daruie fiinţa
omului, iar omul îşi încheie voiajul terestru,
cufundându-se în arbore.

Fluxul şi refluxul materialului simbolic

sale de transparenţa, dumbravile sacre" sunt
"
rezervate eroului, iniţiatului, experienţelor

adiţional marcheaza "aventura" terestra a
celui nascut în gradina paradiziaca, dar sortit

excepţionale. Umbrele acestui labirint ve

sa primeasca sarutul contingentului, sa

însa, de dialogul - oricum semnificativ - pe

getal pot sa se ţeasa într-atât de strâns, încât

traiasca nemijlocit proba

care îl susţin, la monnânt, arborele şi crucea,

drumul se suspenda, pregatind parca rupturile

întunericului, proba dragostei şi a urii, proba

steaua, omul, şarpele, pasarea etc. Dincolo,

este de remarcat atât de cunoscuta convocare
a arborelui în riturile de trecere, ca în cele
legate de schimbarea vremii.
Cea mai veche reprezentare a arborelui,

venind din epoca traco-getica, îşi datoreaza
supravieţuirea unui sistem de conotaţii ce

depaşesc pura condiţie plastica. "Stravechi în
limba - scrie în acest sens 1. 1. Russu -, cu multe

derivate şi sensuri variate, important rol în

folclor, brad este un clement a carui conservare
prezinta şi semnificaţie cultural-istorica" .
Fiinta omului se confunda cu stâlpul casei,

solidar în esenta sa cu osia lumii ". In bocet
"
se spune:
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"Pomul" care însoţeşte pe om pe ultimul
drum se face în satele Moldovei dintr-o

trait experienta cunoaşterii, dupa ce a lucrat
asupra mediului sau de viaţa, infuzându-1 cu

O biltu/ vâlllul din jos
Şi-o dat stâlpul casei jos.
Câţi meşteri sunt pe lume
Stâlpul casei nu pot pune.
Câţi meşteri o adus

prnpastiilorşi cavemelor - ferestre oarbe înspre

luminii

şi

Babilonului.

o lume de întuneric, gata sa elibereze fiinţe

Inceputul şi s�itul drumului se afla în

fabuloase şi sa absoarba în acelaşi timp

pomul vietii. Tot acolo, ziua şi noaptea,

mişcarile şi culorile daruite de soare. Oricât ar

fi însa de "impura" şi primejdioasa, se/va

oscura este, în anumite imprejurari, de preferat

.,terorii istoriei". În faţa unor migraţii,
imprevizibile şi pustiitoare, regresiunea în
sânul 11aturii devine o modalitate de

supravieţuire. Din ostil şi infonn, codrul se
transfonna în prieten şi se lasa cucerit de
lumina. Omul care şi-a gasit aici salvarea în
vremuri de restrişte îşi va

fi

regasit o veche

s o l i daritate cu energiile primare ale

pământului, dar el este acum iremediabil atins

de spiritul gradinii, de clipa petrecuta în

universul cultural al aşczarii , pc care a
întemeiat-o şi din care a trebuit sa se cxilczc

în codrul-trecut. Survcnind dupa ce omul a

www.cimec.ro

adâncul şi înaltul, trecutul şi viitorul. PoartJI
caderii în istorie, ca aceea a ieşirii din istorie.

Este, poate, mai mult decât o alegorie a

transcendentei: între zenit şi nadir se merge
în ambele sensuri, iar pe acest parcurs vârstele
lumii sunt altele.

Reprezentarile din arta populara
românească ne arata un arbore contaminându
sc de varii ecouri culturale pe care le supune
şi le "naturalizeaza". Oricare ar fi tribulaţiile
fonnelorsimbolice, chemarea fonnei simple,

pure, se aude distinct, pentru ca arborele se
arata a fi, dupa cum observa Jean-Paul Raux,
"
"proiectia în absolut a unei imagini familiare .
Constantin

PRUT

