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Când se intoarce actorul in mine 

(lui Geo POPA) 

Tot ce poartă în sine se poate vedea în spectacol 
prin cele o sută de inimi în care păstrează 
iubirea şi Nebunia 
Chiar aşa trebuie să arate în spectacol 
un pirat în vârf de catarg 
cu pânzele rupte de Furtuni 
emoţionat în aşteptarea 
ţărmului cu flori pentru care Minutul 
nu înseamnă nimic 

Cu măreţie poartă la brâu bidonul de Rom 
din care se evaporă-ncet ultimul strop de păcat 

Pamântul e undeva spre Infinit 
Poate în stânga poate la dreapta 
Multe stele s-au stins de când a început 
Călătoria 
S-au adunat multe comori din jaf de corăbii 
cu apărători Fără vlagă 
Cala e plină cu speranţe şi mirodenii scumpe 
dar cosmosul încă e nevăzut 

El simte că demoni dansează aude Muzica lor 
Dar nu poate cere să coboare ancora 
să se tragă cortina 
să dispară decorul 
să vină măturătorii să cureţe în urma Lui 
să bată ultimul gong 

Stentor fără odihnă al turmei de fluturi 
Anunţă că pământul este încă departe 
şi vocea Vă supără 
De fapt el spune povestea nopţilor 
Înfipte-n spinarea lui mândră Şi sunteţi trişti 
Nu pentru că matrozul de pe catarg A răguşit 
ci pentru că încă nu se vede Pământul 

Dar vă spun să vă temeţi 
când va obosi să mai definească lucrurile din Jur 
Să vă temeţi de liniştea Lui 
Când rolul se va sfârşi 
Când nu vor mai fi jumătăţi de bilete de strâns 
dintre scaune 

Gândiţi-vă încă de-acum cât mai pluteşte corabia 
cum o să-L coborâţi 
Obosit de câte vânturi 1-au şfichiuit 
la ultimul gong 
din Vârful catargului cel mai înalt 

Val MĂNESCU 
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Au trecut dej a  câteva l uni  de când a 
fost trasă cortina, la finalul celei de-a XVIll-a 
e d i ţie a S i mp o z i o n u l u i  N aţ i o n a l  de 
Estetică, cu desfăşurare anuală la Bacău 
(21 - 23 noiembrie 20 12). Timp necesar, 
dar şi suficient, pentru ca impresii l e  trăite 
c u  acea o c a z i e  să se fi t o c i t  prin 
sedimentare, ori să fi pălit prin uitare. Cert 
este, oricare ar fi situaţia, faptul că dacă 
încerc acest exerciţiu de anamneză, aceasta 
dovedeşte nevoia mea de terapie estetică. 
Şi mai dovedeşte, în plus, o dorinţă funciară 
de a-mi c o nv i n ge s up l i m e n tar 
col aboratorii ,  fie ei dascăli ori studenţi, 
asupra adevărului că în oricare comunitate 
u m a n ă ,  i n d i ferent de gradul e i  de 
dezvoltare, manifestările artistice nu sunt 
doar mofturi ari stocrate. Că, altfel spus, 
sufletul nostru, pentru a nu se lăsa copleşit 
de invazia urâtul ui cotidian, are nevoie să 
se regenereze prin întâlnirea cu frumosul 
şi cu virtutea. Iar Simpozionul naţional de 
estetică, prin acţiuni le pe care le susţine, 
tocmai asta unnăreşte. 

Ştiu - vor spune unii - că beneficiul 
acestei manifestări, oricât ar fi de mare ori 
de mic,  este greu măsurabi l .  De unde 
concluzia grăbită, fonnulată în perspectiva 
rentab i l i t ăţ i i  e c o n om i c e ,  că n u  
întotdeauna câştigul este mai mare decât 
efortul. O concluzie nu numai falsă, dar şi 
nocivă,  întrucât problema e ste greş i t  
înţeleasă. Î n  replică, le v o i  spune tuturor 
analiştilor grăbiţi, bazându-mă pe istoricul 
isprăvilor estetice băcăoane, că este mai 
bine ca, în loc să se lamenteze cu privire la 
efi c i en ţ a  m a n i festăr i l o r  art i st i c e ,  să  
evalueze c o mp o rtamentu l uman î n  
comunităţile î n  care asemenea manifestări 
ar l ipsi  cu desăvârşire. Am ajunge astfel, 
împreună, la banala problemă privind 
nevoia omului de cultură. Unde vom putea 
conveni, în manieră socratică, în chipul 
unor mari descoperitori, că aceasta este 
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singura şansă a omului de a fi om, indiferent 
cât de mult efort va trebui să cheltuiască. 
Acum însă, pentru a scăpa de presiunea 
adevărurilor simple, mă voi întoarce, cu 
disponibil itate estetică, spre momentele 
esenţiale ale programului activităţi i din 
toamna trecută. Nu ascund faptul că mă 
bucur de avantajul  cunoaşterii ,  din inte
rior, a istoriei întregi i  suite de activităţi, 
desfăşurate pe parcursul a p este două 
deceni i .  

Aşadar, după tragerea cortinei, ce pot 
să constat, bazându-mă pe reamintire? 
Observ, mai întâi, că în programul ultimei 
ediţii ,  ca ş i  în cel al ediţiilor anterioare, au 
fost cuprinse două categorii de activităţi, 
respectiv activităţi care sunt reluate de la 

an la  an ş i  activităţi inedite, în funcţie de 
provocăril e  timpul u i .  Această s ituaţie 
dovedeşte fl e x i b i l i t a t e a  gând i r i i 
organizatorilor, pe de o parte, dar şi o 
ori e ntare c o nsecventă c ătre v a l or i l e  
estetice călăuzitoare, cu care au pus bazele 
unei adevărate şcoli de gândire asupra 
frumosului . F actorii responsabi l i  pentru 
acest program sunt cercetătorii de la mai 
multe i nstituţi i ,  între care un rol mai 
însemnat I-au avut Academia Română, 
Centrul Internaţional de Cultură şi Arte 

"George Apostu" şi Universitatea "George 
B ac o v i a" d i n  B ac ă u .  Urmând u - l e  
p ro i e c tu l ,  măc ar p e  c a l e  i n t u i t i v ă ,  
amintirile mele îmi cer s ă  poposesc asupra 
momentelor de maximă provocare etic
estetică. Nu promit o descriere exhaustivă, 
nici o abordare teoretică nemaiîntâlnită, 
ci doar o poveste cu oameni adevăraţi,  
dispuşi să-şi imagineze că pot face fapte 
bune şi frumoase. 

În prima zi a sărbătorii din 2012, spre 
seară, în prezenţa e li t e i  i n te lectuale 

băcăuane şi  a i nv i taţ i l or prezenţ i ,  
amfitrionul Centrului "George Apostu", 
actorul Geo Popa, a oficiat momentul de 
deschidere a Simpozionului Naţional de 
Estetică. Dar nu în stilul strict protocolar, 
formal ş i  rece, c i  în manieră personală, 
emoţionantă, cu subl inieri  retorice de 
substanţă pr ivind i m portanţa eveni
mentului.  Vreau să  spun că stăpânirea de 
sine a prietenului Geo Popa are la bază, de 
fiecare dată, o meticuloasă pregătire a 
fiecărei act iv i tăţ i  de acest gen.  E ste 
adevărat că ştie să facă şi foarte bun teatru, 
dar ştie, în aceeaşi măsură, să trăiască 
intens viaţa. Şi, mai ales, să empatizeze cu 
public u l  atunci când transmite mesaje 
existenţiale, fie cu mijloace dramatice, fie 
prin provocări comice. Atunci însă, cu toată 
seriozitatea, ne-a introdus în momentele 
u lterioare ale serii .  
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Vitrina cărţi lor expuse spre a fi lansate 
cu această ocazie a stâmit o mare curiozitate 
în sufletul celor prezen�. Şi nici nu este de 
mi rare dacă avem în vedere reputaţi a  
autorilor, precum şi titlurile pe care l e  propun. 
În perspectivă generală, nota comună a 
lucrări lor lansate este dată de faptul că toate 
concură la clari ficări estetice, folosind 
instrumente filosofice bine selectate. Întrucât 
nu am spa�ul necesar pentru a le prezenta pe 
larg, voi prelua scurte caracterizări tăcute 
chiar de autori. Reţin atenţia, mai întâi, 
asupra celor două volume semnate de 
academicianul Alexandru Surdu, respectiv 

"F i losofi a  pentadică I " (Problema 
transcendenţei) şi "Filosofia pentadică I I" 
(Teoria subsistenţei). În prefaţa la primul 
volum, autorul scrie: "Lateinerii, cum le 
zicea Heidegger, au fost şi au rămas încă bine 
plasaţi şi la distanţă potrivită faţă de Orientul 
şi Occidentul filosofic. Dovada o constituie 
şi încercări le lor repetate în direcţ ia  
construc�ilor sistematice în  Filosofie. Ei au 
şi o îndelungată trad i ţ i e  fi losofi c ă :  
zalmoxiană, daco-romană, aristotelică şi 
neoaristotelică, clasică şi modernă, fără să fi 
apucat încă să guste din fructele amare ale 
postmodernismului". Iar din prefaţa celei de
a doua lucrări spicuiesc: " Mirarea unor 
n e i n stru iţ i  în tru cele  fi l o sofi c eşt i ,  
transfonnată uneori în  reproş, este legată şi 
de faptul că în Filosofie s-ar vorbi de peste 
două milenii despre aceleaşi lucruri. Se 
vorbeşte într-adevăr, însă mereu alţfel, căci 
se şi gândeşte altfel. Dar, uneori, mai ales în 
cuprinsul sistemelor filosofice, interesează 
tocmai această «vorbire» şi modul în care s-a 
făcut. Şi astronomii au vorbit mereu despre 
acelaşi Pământ şi despre acelaşi Soare şi nu 
sunt semne că se vor opri". 

Semnalez şi lucrarea academicianului 
Alexandru Boboc "Filosofie românească" 
(Studii istorica-filosofice), despre care 
autorul spune: "Fără pretenţia la o prezentare 
cuprinzătoare a tot ceea ce poate fi esenţial 
pentru o i storie a fi losofiei  româneşti, 
elaborările ce unnează încearcă să înscrie 
contribuţiile culturii noastre la progresul 
valorilor teoretice în istoria europeană, în 
genere în ceea ce s-ar putea numi «harta 
universalităţii»". 

Interesantă, prin rigoarea ştiinţifică şi 
prin sti lul  pl ăcut, este şi l uc rarea 
universitarului bucureştean Marin Aiftincă, 
despre care ne spune: "Mai sintetic, putem 
spune că păstrându-şi caracterul ştiinţific şi 
raţional, filosofia a rămas în esenţă ceea ce a 
fost mereu: şti inţă a adevărului şi a sensului 
l um i i .  Constrânsă de cri zele  contem
poraneităţii, filosofia este chemată să-şi 
cerceteze demersul re fl ex i v  asupra 
prezentului, pentru a-şi cuprinde epoca în 
gânduri, cum spunea Hegel". 

Şi cercetătorul Grigore Zmeu ne-a făcut 
o surpriză plăcută. După ce în 2008 şi-a 
lansat lucrarea "Istoria esteticii româneşti", 
voi. 1 şi după ce în 2009 a lansat şi cel de-al 
doilea volum al tratatului de "I stori e i  
esteticii româneşti", în toamna l u i  2012 ne 
propune o l ucrare de memori a l i st i că, 
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sugestiv intitulată " Zâmbet tras pe roată" 
(Memoriile unui cercetător). De data 
aceasta, povestindu-şi viaţa de cercetător, 
Grigore Zmeu reconstituie, în paralel, istoria 
Institutului de Filosofie (Cu secţia sa de 
estetică), de pe lângă Academia Română. 
Lucrarea are însă şi virtuţi literare. La pagina 
99, autorul, dovedind că este un om care a 
trecut prin multe, îşi declară intenţii l e  
lucrării :"Ce vreau să spun? Însemnările care 
constituie lucrarea de faţă nu se vor un istoric 
exhausti v al activităţ i i  Institutului de 
Filosofie, unde am lucrat patru decenii şi 
jumătate. Amintirile mele nu se vor un 
inventar sec cu beneficiu arhivistic, al unor 
liste complete de nume, de teme de plan, de 
sectoare, de lucrări publicate etc. Ca atare, 
nimeni dintre cercetători i ce mi-au fost 
colegi de institut, de-a lungul anilor, ori 
dintre numeroasele personalităţi din afara 
institutului, cu care meseria m-a pus în con
tact, să nu se aştepte a se regăsi obligatoriu 
în aceste însemnări". Nu mă pot despărţi de 
această carte fără a reţine, pe larg, un mo
ment esenţial de istorie a culturii române, 
artistic povestit de Grigore Zmeu: " Am 
amintit că imobil ul din bulevardul I lie  
Pintilie, în care se  afla Institutul de Filosofie, 
fusese casa lui Nicolae Iorga. Subsolul 
acelei clădiri, întunecos, igrasios, cu ceva 
din atmosfera catacombelor întâlnite în 
filmele de groază- cum aveam să ne dăm 
seama când ni s-a permis să intrăm acolo
era pl in  ochi de lăzi de cărţi şi uriaşe 
«muşuroae» de tot fel u l  de hârt i i  în 
dezordi ne,  aparţinând lui Iorga, 
proliflcităţii sale arhivistice şi probabil 
unor institute de cercetare din trecut -
p atronate de mare l e  savant - ce s e  
perindaseră pe-acolo .  Aproape întreg 
dece n i u l  al şapt e l ea subso l u l  ac e l a, 
asemănător unei hrube primitive, a fost ţinut 
sever sub lacăt. Cheia o avea Mama Ana, 
fem e i a  de serv i c i u  a i ns t i tutul u i ,  o 
ardeleancă blândă, veselă, voinică- pe care 
generosul şi marele pedagog I lie Sul ea Firu 
a învăţat-o să scrie şi să citească-şi care îşi 
avea locu inţa chiar la ultimul etaj ,  în 
mansarda institutului. Numai ea avea acces 
la subsol. Şi ce făcea fi inţa aceea analfabetă 
şi blândă în iernile geroase când-atunci şi 
acum -orăşeni i  sufereau de lipsa lemnelor 
de foc şi a cărbunelui? Pur şi simplu intra în 
pivniţă, umplea tâma cu cărţi şi hârtii din 
ceea ce era, poate, un tezaur spiritual, urca 
gâfâind, căci era grasă, scări l e  vechi ,  
scârţâitoare, de lemn şi înfunda, din birou 
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în birou, sobele de teracotă cu ce adusese în 
lăbărţatul coş de nuiele,  să nu crape 
cercetătorii de fiig. Mai târziu au fost instalate 
calorifere, dar până atunci sobele institutului 
au hăpăit cărţi le şi arhiva de acolo a lui Iorga, 
transformându-le pe vecie în cenuşă" (p. 
115). 

Notabil este şi programul estetic unnat 
de universitarul ieşean Petru Bej an, prin cele 
două cărti lansate la Bacău. Este vorba de 
volume!� "Amurgul frumosului" şi "Lumea 
artei" (Tîrcoale critica-hermeneutice), 
ambele scoase în 2012, la Editura Fundaţiei 
Acadernice Axis, Iaşi. Concret, în cele două 
lucrări sunt adunate cronicile pe care autorul 
le-a publicat săptămânal, pe parcursul anilor 
2010-2011, în "Ziarul de Iaşi". Interesantă 
este inten�a lui Petru Bej an de a se situa, în 
abordarea problematicii artei contemporane, 
la graniţa dintre perspectiva modernă şi 
perspectiva avangardistă de înţelegere a 
esteticului. O inten�e declarată în "Cuvântul 
prevenitor" al primului volum: "Tomul de 
faţă pune în di scuţie «actua l i tatea» 
frumosului . Mai este acesta o categorie 
estetică «solară», de referinţă, dispusă a 
legitima practicile artistice emergente? Sau, 
dimp otrivă, evoluează în tr-o l u m i n ă  
estompată, cre-puscul ară, care î i  diminuează 
relevanţa? Spre ce direcţie se orientează 
i nteresul art i st ic actual? Cum poate fi 
conc i l i at vocabularul tradi ţ i e i  c u  
radicalismul insurgent a l  anvangardelor?". 
Iar în "Cuvântul înainte" la cel de-al doilea 
volum descoperim şi alte nuanţe: "Volumul 
îşi  propune să evoce di ntr-o dublă 
perspecti vă, crit ică ş i  hermeneutică,  
intimită� ale «lumii artei» contemporane. 
Sunt descrise şi, pe cât posibil, interpretate 
proiecte vizuale dintre cele mai ingenioase, 
aparţ i nând unor art i şti  cu c ertă 
disponibil itate euristică, scoţând în evidenţă 
«mitologiile individuale», adică intenţi ile 
lor semnificante, platfonnel e estetice şi 
mesajele de fundal .  Atunci când a fost cazul, 
am accentuat mizele speculativ simbolice, 
estompând, în schimb, referinţele biografice 
irelevante, ca şi patetismul elogiativ de sa
lon. Selecţia autorilor şi a lucrărilor este una 
subiectivă, parţială, conjuncturală, dictată de 
împrejurări şi afinităţi". 

Ştefan Oprea, eminentul critic de teatru 
şi film, a fost prezent cu volumele "Cartea 
Prem i i l or Oscar" pe care o semnează 
împreună cu fi ica sa Anca-Maria Rusu şi 

"Cl ipa şi durata" care are ca argument: 

"Se colii sunt trecători, numai clipa e 

veşnică". Dacă aplicăm această zice re la 
cinematograf, constatăm că e mai potrivit ca 
oriunde; a trecut un secol, iar cel de-al doilea 
e pornit şi el, foarte grăbit, să-I ajungă din 
urmă. Şi  unul şi altul ne-au lăsat moştenire 
nişte clipe esen�ale, investite în durată, cu 
rezistenţă, cu semnificaţie, cu putere de 
mărturie." 

Un loc privilegiat a ocupat în vitrina 
cărţilor şi volumul "Rândunica din nasul lui 
Budha", semnat de scriitorul băcăuan 
Gheorghe Iorga. O carte de comparatism cul
tural, în care literatura, mitologia şi filosofia 
pun faţă în faţă isprăvile Occidentului cu cele 
ale Orientului. Bazându-se pe întinse lecturi 
şi pe capacitatea gândirii sale speculative, 
autorul reuşeşte să facă multe conexiuni 
surprinzătoare şi să se situeze în elita criticii 
literare. Pe ultima copertă a volumului, el se 
destăinuie: "Scriind, am impresia că repet 
gestul rându n i c i i  d i n  haikuul  l u i  
I ssa . . .  Dincolo d e  frumuseţea ascetică a 
imagini i ,  de o simplitate i reductibi lă, o 
rândunică ieşind din nasul imensei statui a 
lui Budha are forţa şi limpezimea revelaţiei 
unei legături ascunse, poate a unei duble 
sfidări. În fond, cine pe cine sfidează? 
Rândunica sfi dează di tamai statuia  -
«îndrăznim!» să-şi facă acolo cuibul, într-un 
spaţiu cât se poate de sigur, ignorând cine 
este marele Budha - sau statuia sfidează 
rând unica prin cel pe care îl reprezintă, «cel 
care s-a realizat pe deplin», o fiinţă care a 
atins iluminarea totală, nesinchisindu-se de 
«proiectele» mărunte". 

"Spectacolul cărţi i" a continuat cu 
lansarea unui nou număr (cel de-al39-lea) 
al revistei "Vitraliu". Un număr închinat lui 
1. L.  Caragiale şi evocat, prin articole bine 
gândite ş i  bine scri se, de către Ştefan 
Cazimir, Ovidiu Genaru, Adrian Jicu şi 
Marius Manta. Urmează, în cuprinsul 
revistei, multe alte studii închinate teoriei 
art e i ,  d i n tre care amint esc : "Arta ş i  
dezestetizarea artei" (Marin Aifti ncă); 

"F e n o m e n o l o g i a  şi arta modernă" 
(Alexandru Boboc); "Continua promovare 
a modernităţii; avangarda ca prejudecată" 
(Valentin Ciucă), precum şi "«Ţiganiada» 
după două secole" (El vira Soro han). Nu pot 
fi ocolite nici  momentele evocatoare la 
adresa unor mari scriitori şi artişti români,  
precum Radu Câmeci, Constantin Călin, C.  
D. Zeletin, George Bacovia, Ion Luca, Ion 
Lazăr, Vasile Alecsandri, Mihai Cimpoi, ori 
Radu Beligan. 

Seară s-a încheiat cu un recital instru
mental susţinut de Adrian Petrescu, solist al 
Filarmonicii "George Enescu", Bucureşti. 
Muzician de largă recunoaştere, Adrian 
Popescu este l aureat al Concursu l u i  
I nternaţional de la Praga ş i  a obţinut "Di
p l oma de On oare " l a  C on cursul şi 
Festivalul de la Markneukirchen, Germania. 
Din programul serii am reţinut: J. Jacques 
Goldman-"La Memoire D'Abrabam"; An
drea Bocell i  - "Time te say goodbye"; 
Tomaso Albinoni-"Adagio"; Celine Dion 

·� - "Tbat's The Way i tis"; Frank Sinatra
� 

"My Way"; John Lennon - "Yesterday"; 
: Di Capua- "0, Sole Mi o"; Giuseppe Verdi 
�- - "Brindisi" (Traviata); Maurice Rave! -
..; "Bolero" şi Aram Haciaturian - "Dansul 
; Săbiilor". o 
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Conferinţa naţională de estetică 

Cea mai mare parte a ideilor afirmate 
în cărţile reperate până aici au fost chemată 
la "luptă" în dezbaterile din conferinţa 
propriu-zisă. Dezbateri iniţiate prin lucrări 
teoretice şi continuate prin mese rotunde. 
Genericul Conferinţei naţionale de 
estetică (ediţia a XVIII-a) a fost "Arta şi 
comunicarea prin artă". Lucrările acestui 
moment ştiinţific deosebit s-au desfăşurat 
în două runde. Prima, cea din 22 noiembrie 
2012, a avut ca loc de desfăşurare 
Universitatea "George Bacovia", iar a 
doua, din 23 noiembrie, s-a desfăşurat la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, Bacău. În 
ambele situaţii, asistenţa a fost pe măsura 
aşteptărilor, inclusiv în ce priveşte gradul 
de interes şi în ce priveşte disponibilitatea 
participării la  dezbateri. Un semn 
încurajator şi născător de noi speranţe. 
Dintre lucrările prezentate remarc: 

"Comunicarea şi expresia artistică" (Prof. 
univ. dr. Marin Aiftincă); "Convenţional 
în limbajul artei" (Acad. Alexandru 
Boboc); "Arta care nu comunică; o 
tipologie a obstacolelor cognitive" (Prof. 
univ. dr. Petru Bejan); "Aspecte privind 
muzicalitatea l imbajului artistic 
eminescian" (Prof. univ. dr. Ştefan 
Munteanu); "Umanizarea prin artă" (Dr. 
Grigore Zmeu); "Caragiale, orator politic" 

(Prof. univ. dr. Ştefan Oprea); "Kitsch-ul, o 
provocare permanentă" (Dr. Valentin 
Ciucă); "Câteva aspecte ale comunicării 
artistice, în gândirea lui Artur Danto" 

(Conf. Univ. dr. Mihaela Pop); "Mesaj şi 
manifest" (Ozana Kalmuski-Z area); 

"Estetica noului muzeu" (Dr. Virgil Ştefan 
Niţulescu); "A comunica versus a se 
comunica" (Prof. univ. dr. Liviu 
Dănceanu). 

Un moment important al întâlnirii pe teme estetice de la 
Bacău 1-a constituit vemisarea, de către criticul de artă Pavel 
Şuşară, a expoziţiei de sculptură "Magazia", propusă de Mircea 
Roman. Un artist de mare profunzime, care declară: "Eu văd 
fiinţa umană ca pe o trestie în vânt. Se înclină, dar rezistă. 
Niciodată nu am văzut personajele mele ca pe nişte oameni 
înfrânţi. Le-am văzut ca oameni încovoiaţi de soartă, dar 
învingători până la urmă. Am luptat foarte mult să câştig expresia 
asta". După vemisarea expoziţiei, a fost lansat albumul de artă 

"Magazia"-Mircea Roman. 

Concert de gală Grigore Leşe şi aromânii fârşeroţi 

Simpozionul naţional de estetică, ediţia a XVIII-a, s-a încheiat cu derularea 
altor două momente, menite să marcheze o reuşita. Mai întâi s-a consumat ceremonia 
prin care a fost decernată Diploma de Excelenţă şi Premiul Centrului de Cultură 

"George Apostu". Anul acesta, preţioasa distincţie a intrat în colecţia acadernicianului 
Alexandru Surdu, a artistului Grigore Leşe şi a scriitorului Gheorghe Iorga. În cinstea 
lor şi a organizatorilor tuturor manifestărilor Simpozionului ... , precum şi a 
spectatorilor, care au umplut sala "Ateneu", a urmat un concert extraordinar, susţinut 
de Grigore Leşe, aromânii fârşeroţi şi invitaţi speciali din Iran. Motiv de bucurie şi 
satisfacţie pentru toţi cei prezenţi. 

Aşadar, cortina a căzut, timpul trece, dar amintirile rămân. Şi în mod cert vor 
dăinui, alături de speranţa că tot ce a fost frumos şi bun se va repeta în ediţia unnătoare. 
Ştiu că va fi greu, dar nu uit că aceeaşi trăire am avut-o la încheierea fiecăreia dintre 
ediţiile anterioare. 

Ştefan MUNTEANU 
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Alexandru SURDU 

Trebuie să mărturisesc în faţa unei audienţe atât de 
selecte că privilegiul pe care îl am de a face un laudatio 
domnului academician Alexandru Surdu este o sarcină relativ 
uşoară şi, în acelaşi timp, dificilă. Este uşoară, pentru că distinsul 
laureat din acest an al Diplomei de Excelenţă şi a Premiului 
acordat de Centrul de Cultură "George Apostu" este ştiut în 
lumea intelectuală şi, în genere, în rândul unui public mult 
mai larg, familiarizat cu scrierile dwnisale acaparatoare, 
răspândi te în publica�i de aleasă ţinută ştiinţifică şi culturală, 
dar şi cu prezenţa sa în viaţa publică culturală de la noi. A fi 
ştiut, însă, nu înseamnă a fi şi cunoscut, ceea ce înseamnă 
mult mai mult, îndeosebi dacă ne gândim că Domnia Sa este 
reprezentantul nu al vreunei discipline a spiritului cu largă 
adresabilitate şi acecesibilitate, ci al filosofiei, al cărei templu 
este pe cât de sclipitor şi atractiv pe dinafară, pe atât de greu 
de pătruns în interiorul său. În această situaţie, calea de unnat 
ni se pare că nu poate ocoli, în primul rând, câteva momente 
esenţiale ce marchează devenirea spirituală a personalită�i 
căreia îi aducem aici cuvenitele elogii. 

Aşadar, filosoful Alexandru Surdu a văzut lumina zilei 
la 24 februarie 1938, în Braşov. Aici şi-a făcut studiile liceale 
la vestita şcoală "Andrei Şaguna", pe care Ion Petrovici o 
numea "citadelă inexpugnabilă a românismului tenace" (Din 
cronica .filosofiei româneşti, Paideia, Bucureşti, 2008, p. 
244), continuate la Facultatea de Filosofie a Universităţii 
Bucureşti. După absolvire, ca urmare a rezultatelor foarte 
bune obţinute în timpul studiilor, este repartizat în sistemul 
Academiei Române, mai întâi la Institutul de Filosofie (în 
1963), apoi este transferat, în 1964, la nou-înfiinţatul Centrul 
de Logică, fondat şi condus de Athanase Joja. Aici, lucrează 
în Sectorul de logică clasică, sub conducerea acad. Dan 
Bădărău, participând la întemeierea unei rodnice colaborări 
cu personalităţi de referinţă în domeniu ca Aram Frenkian, 
Anton Dumitriu şi Constantin Noica. În acest mediu 
intelectual, începe studiul filosofiei clasice gennane şi a 
logicii aristotelice; publică, chiar din 1964, o seamă de studii 
în reviste de specialitate şi de cultură generală. Tot acum, 
intervine un fapt cu benefice consecinţe pentru destinul 
filosofic al domnului Alexandru Surdu: aproape clandestin, 
Noica reînfiinţează, în 1965, un fel de Seminar "Nae 
Ionescu", unde se întâlneşte cu alţi discipoli ai profesorului, 
Virgil Bogdan şi Constantin Floru. Împreună cu ei desfăşoară 
o intensă muncă de traducător, din lucrări filosofice gennane 
în româneşte, bucurându-se de exigenta îndrumare şi calda 
prietenie a lui Noica, căruia îi păstrează o neştearsă 
recunoştinţă. Despre acea etapă spirituală, filosoful 
mărturiseşte, mai târziu, că Virgil Bogdan, Constantin Floru 

"şi mai ales Noica au fost dascălii mei întru cele filosoficeşti 
( ... ). Lor le datorez interesul meu pentru filosofia greacă, 
filosofia clasică germană şi, în mod firesc, pentru 

"sentimentul românesc al fiinţei" (Omagiu Academicianului 
Alexandru Surdu, Paideia, Bucureşti, 2008, p. 339). Ni se 
pare firesc să menţionăm cel puţin că, în aceeaşi perioadă, 
domnul Surdu, împreună cu Noica şi Floru, restituie 
publicului cititor, sub titlul "Lecturi kantiene", traducerile 
lui Eminescu din "Critica raţiunii pure" şi, în anexă, două 
fragmente tălmăci te în româneşte de Maiorescu, din aceeaşi 
operă kantiană 

Stăpânit încă de studiul logicii, domnul Alexandru 
Surdu unnează, între anii 1969-1970, un stagiu de cercetare 
în logica simbolică şi fundamentele ştiinţelor, la Institutul 
de Matematici al Universităţii din Amsterdam. Roadele 
acestui travaliu s-au obiectivat, între altele, în cărţile 

"Elemente de logică intuiţionistă" ( 197 6) şi 

"Neointuiţionismul" (1977), în care elaborează primul sistem 
filosofic complet al neointuiţionismului contemporan. 
Totodată, realizează prima teorie intuitivă (nefonnalizată) a 
logicii neointuiţioniste; elucidează problema negaţiei 
intuiţioniste, precum şi alte aspecte teoretice semnificative. 

În acelaşi domeniu al cunoaşterii, logica, finalizează, 
în 1976, o altă etapă a specializării, trecându-şi doctoratul la 
Universitatea din Bucureşti, cu teza "Raportul dintre logica 
clasică şi logica matematică". Se încheie astfel un travaliu 
intelectual început sub îndrumarea ştiinţifică a lui Athanase 
Joja, continuat cu Grigore Moisil şi definitivat cu profesorul 
Ion Didilescu. 

Vocaţia meditaţiei şi cercetării filosofice, cultivată prin 
studii temeinice şi eforturi sistematice, este definitorie pentru 
distinsa personalitate pe care avem bucuria să o elogiem 
aici, şi îi dă valoare deosebită. Acestei vocaţii i s-a dăruit cu 
toată fiinţa şi nu a trădat-o nici atunci când, desfiinţându-se 
Centrul de Logică ( 1975), a fost silit să înfrunte adversităţi 
absurde ce i-au modificat, temporar, traseul de cercetător 
ştiinţific. Abia în 1988 revine la matcă, la început ca redac
tor al "Revistei de Filosofie", ceea ce îi îngăduie să reia 
cercetările în domeniul logicii, devenind redactor-şef al 
acestei publicaţii, între 1990-2000. Dar autentica resurecţie 
profesională începe după momentul eliberator, din 
Decembrie 1989, când se reîntoarce la Institutul de Filosofie, 
revenit la Academia Română. Parcurge toate gradele de 
cercetare, ajungând, în 1997, directorul institutului, a cărui 
conducere o asigură şi în prezent. Totodată, ispitit de tribuna 
universitară, din 1992 până în 1997, ţine cursuri de filosofie 
modernă şi contemporană la Facultatea de profil a 
Universităţii Bucureşti, urcând treptele didactice până la 
aceea de profesor. Continuă apoi profesoratul la Facultatea 
de Psihologie a Universităţii "T itu Maiorescu", din 
Bucureşti. 

Fiecare înseamnă ceva prin ceea ce dăruieşte. Urmărind 
cu privirea lista publicaţiilor domnului academician 
Alexandru Surdu, nu se poate să nu fii plăcut impresionat de 
darurile spirituale, prin care a sporit zestrea culturii noastre. 
Numeroasele cărţi tipărite, cele peste 65o de studii şi articole 
apărute în ţară, dar şi în străinătate, acoperind orizonturi 
filosofice de amplă respiraţie ideatică şi profunzime de 
gândire, precum şi spaţii esenţiale ale culturii şi istoriei 
româneşti, sintetizează roadele bogate ale cercetărilor 
întreprinse de-a lungul anilor, care dau consistenţă unei 
opere vrednice de înaltă preţuire şi respect. Structura ei 
cuprinde contribuţii originale de mare interes a căror 
recapitulare, oricât de grăbită, ne obligă să reţinem cele din 
sfera logicii clasice, prin care demonstrează posibilitatea 
utilizării în silogistică a termenilor singulari şi a propoziţiilor 
nedeterminate, în maniera tradiţiei aristotelice; a elaborat 
criteriile formale de distincţie între propoziţiile total şi parţial 
false, la nivelul adevămlui şi al corectitudinii silogistice; a 
stabilit criteriile de distincţie dintre formele logico-clasice, 
ca fonne de reflectare, şi formele logico-matematice ca forme 
de modelare, cele referitoare la logica intuiţionistă, amintite 
mai sus. Aplicând criterii logico-metodologice de tip 
dialectico-speculativ, domnul Acad. Alexandru Surdu a 
formulat o teorie proprie în aria filosofiei artei, numită 

"pentamorforza artei", cu aplicaţii în muzică, arhitectură, 
artele plastice şi 1 iteratură. De asemeni, a conceput un sistem 
al gândirii speculative bazat pe valorificarea tradiţiei antice 
greceşti şi a filosofiei clasice gennane, cu speciale referiri la 
problemele speculative ale transcendenţei, la variantele 
dialecticii speculative şi la aspectele logico-lingvistice ale 
specula� unii. 

Laudatio 

Aceste prestigioase realizări ale spiritului reflexiv al 
gânditorului sunt fericit completate cu studii de mare 
profunzime, frwnuseţe ideatică şi expresivă consacrate 
filosofiei româneşti, căreia i s-a dăruit exemplar decenii de
a rândul şi nu întotdeauna în condiţii faste. Elogiind-o cu 
argumente solide şi iubire filială, el înţelege filosofia 
românească prin resursele ei autentice, stratificate în limba, 
istoria şi cultura poporului nostru. În aceste izvoare cristaline 
ale fiinţării noastre, filosoful a identificat, împreună cu alţi 
iluştri antecesori, energiile nemuritoare ale filosofării 
româneşti, ridicate la nivelul conceptului şi al înţelepciunii 
în viaţă, ceea ce reprezintă aportul nostru preţios la 
îmbogăţirea tezaurului filosofic al lumii. Sunt contribuţii 
teoretice şi filosofice a căror valoare este cu atât mai impor
tantă, cu cât unii, de pe la noi, se pronunţă ritos şi dezinvolt, 
pe un ton minirnalizator şi chiar denigrator la adresa filosofiei 
şi culturii româneşti, tocmai acum, când neamul şi ţara 
noastră trăiesc iarăşi vremuri de cwnpănă. Valorizărilor 
negativiste, de tipul celor arătate, academicianul Alexandru 
Surdu le răspunde nu doar prin limpezimea scrierilor proprii 
şi fennitatea atitudinilor sale, dar şi alăturându-se convingerii 
marelui său învăţător, l-am nwnit pe Constantin Noica, cum 
că: "Prin cultură şi mai ales prin filosofie ( ... ) ne putem 
califica în noua orânduială a lumii. Filosofia noastră, pe 
care unii o contestă şi alţii o ignoră, ajunsese între cele două 
Războaie Mondiale, şi chiar mai târziu, la performanţe 
memorabile. Avem, ca să zicem aşa, filosofi de formula unu, 
creatori de sisteme filosofice şi, nu întâmplător, ci tocmai 
datorită izvoarelor nesecate ale filosofiei româneşti" (izvoare 
de filosofie românească, Editura Biblioteca Bucureştilor, 
Bucureşti, 201 O, p. 1 0). 

Ar fi un fapt de neiertat pentru noi, dacă sub teroarea 
grabei, am lăsa deoparte o altă dimensiune semnificativă a 
activităţii domnului academician Alexandru Surdu. Este 
vorba despre alcătuirea unor importante ediţii critice din 
opera lui Eminescu, Maiorescu, Blaga, Odobleja, Athanase 
Joja, precum şi aceea de traducător din operele lui Kant, 
Popper, Wittgenstein, prin care a adus servicii incontestabile 
culturii naţionale. 

Meritele deosebite ale operei şi personalităţii domnului 
Surdu sunt recunoscute şi răsplătite de către foruri savante 
şi instituţii de marcă, onorându-1 după cuviinţă. Academia 
Română 1-a primit în rândurile sale, mai întâi ca membru 
corespondent (1992), apoi ca titular ( 1993), încredinţâdu-i 
de pe atunci funcţia de Preşedinte al Secţiei de Filosofie, 
Teologie, Psihologie şi Pedagogie, pe care o exercită şi astăzi. 
Este preşedinte al unor instituţii culturale ca Fundaţia "Ştefan 
Odobleja", Despărţământul Braşov al ASTRA; membm al 
Uniunii Scriitorilor din România, membru corespondent al 
Centmlui Superior de Logică şi Ştiinţe Comparate din 
Bologna; preşedinte, din partea română, al Societăţii 
Germano-Române de Filosofie din Karlsruhe; Doctor 
Honoris Causa al mai multor universităţi româneşti; laureat 
al Premiului "Vasile Conta" al Academiei Române (1975), 
al Premiului "Octav Şuluţiu"al Uniunii Scriitorilor (1996); 
decorat cu Ordinul naţional "Serviciul Credincios" în grad 
de Cavaler (2004) etc. 

Fără să mai adăugăm alte elemente imaginii relevante, 
conturate până aici, a distinsei personalităţi, căreia Centrul 
de Cultură şi Arte "George Apostu" este onorat să îi confere 
semnul deosebitei sale aprecieri, se cuvine să mai subliniem 
încă ceva esenţial: însuşirile intelectuale remarcabile ale 
Domniei Sale se împletesc indestructibil cu alese calităţi 
morale, dând profilul unui spirit ales al filosofiei româneşti, 
al unui intelectual ce şi-a făcut din iubirea de neam şi ţară o 
linie de conduită a întregii vieţi, ceea ce nu este, în zilele 
noastre, un comportament neobservabil. 

Marin AIFTINCĂ 
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Alexandru SURDU 

Discurs de recepţie 

Distincţia care mi-a fost acordată de 
către Centrul de Cultură "GeorgeApostu" 

din Bacău are pentru mine o semnificaţie 
deosebită. Ea mi-a oferit prilejul reîntâlnirii 
cu câteva personalităţi de care mă leagă 
amintirea unor evenimente la fel de 
frumoase care, iată, merg în urmă cu 
aproape două decenii, spre clipele  
minunate în  care visam cu ochii deschişi 
la un viitor pe care acuma îmi este şi jenă 
să-L mai descriu cuiva, pentru a nu-i Lăsa 
impresia că, destul de matur fiind, n-am 
înţeles nimic din ceea ce se petrecea în 
realitate. Ceva presupuneri sumbre aveam 
şi eu, ce-i drept, în sensul că nu s-a mai 
pomenit niciodată ca o ţară să fie ajutată 
fără niciun interes de nişte străini, oricare 
ar fi aceştia, dar speram că vom fi lăsaţi cel 
puţin să ne descurcăm noi cum vom putea 
cu ceea ce avem (adică aveam pe atunci). 
N-a fost să fie aşa, ci, dimpotrivă, am fost 
ajutaţi să distrugem totul. Şi am făcut-o şi 
o mai  facem cu mare entuziasm, 
apropiindu-ne de starea aceea critică de a 
fi alungaţi nu numai din ţară, dar şi din 
istorie. În astfel de vremuri, strămoşii noştri 
îşi ascundeau bunurile, pe care le-au găsit 
apoi sporadic arheologii şi căutătorii de 
comori. 

Au mai fost popoare care au fost şterse 
din istorie. Cele care n-au lăsat nimic în 
urma lor, au fost uitate sau ne sunt 
necunoscute, pe altele însă le tot amintim 
şi încercăm adesea chiar să le imităm. 

Uzinele "Timpuri noi" din Bucureşti 
au fost falimentate în ultimii ani. Apoi au 
fost dărâmate clădirile, un timp fiind lăsate 
zidurile la îndemâna căutătorilor de fier 
vechi care le mărunţeau cu baroase şi 
ciocane. Apoi terenul a fost nivelat şi arat, 
cum au făcut romanii, după ce au distrus 

Cartagina, ca să-i piară amintirea pentru 
totdeauna. Deci nu vom lăsa astfel de urme. 
Poate, cum zicea Noica, vom reuşi prin 
cultură, prin clădirea acesteia î n  
monumentele sale, m a i  ales scriptice, 
acustice şi vizuale, pentru a căror păstrare 
există astăzi mijloace tehnice perfecţionate. 
Până la imortal izarea Lor este însă necesară 
prezentarea, selectarea şi aprecierea lor 
pentru care ar trebui să existe instituţii de 
cultură specializate. Şi chiar există, cel puţin 
unul, aici la Bacău, Centrul de Cultură 

"George Apostu". 
Îmi pennit cu această ocaziune să 

aduc, la rândul meu,  un omagiu 
directorului general Gheorghe Geo Popa, 
care a reuşit, cu multe sacrificii personale, 
să menţină această instituţie care ar trebui 
să fie un exemplu pentru Institutul Cul
tural Român de selectare şi valorificare a 
operelor culturale prin expoziţii,  
simpozioane, concerte, de premiere a lor 
şi de introducere în circuitul universal al 
culturii. 

Una din performanţe, admirabilă prin 
elevaţia sa, o constituie ridicarea treptată 
de la aprecierea operelor prin critica de 
artă, cu multiplele sale domenii: literare, 
muzicale,  coregrafice, picturale,  
sculpturale şi arhitectonice, la  estetică şi 
chiar la filosofia artei. Procesul acesta a 
început cu mulţi ani în urmă, când Centrul 
de Cultură din Bacău, în virtutea inerţiei, 
se mai bucura de faima obţinută şi  
dispunea de fondurile necesare unor 
manifestări culturale de mare anvergură. 

Criticul de artă, s-a spus adesea, poate 
fi părtinitor, mai ales atunci când se 
confruntă direct cu artistul şi  opera sa în 
faţa publicului. Preîntâmpinarea acestei 
situaţii, cel puţin la Centrul Cultural din 

Bacău, a fost realizată întotdeauna cu mare 
grijă, căci întâlnirea din sala de spectacol 
(expoziţie, simpozion) nu s-a făcut 
niciodată la întâmplare. Şi nu este vorba 
numai de regia obişnuită sau de repetiţia 
prealabilă, ci de investigaţia îndelungată, 
cu mijloace proprii de critică şi apreciere. 
Riscând uneori situaţii jenante sau de-a 
dreptul păgubitoare, exigenţa organi
zatorilor nu a făcut, după câte cunosc, 
niciodată rabat de la calitate, n-a renunţat 
niciodată la opiniile specialiştilor, dar nici 
nu s-a mărginit la acestea. Dovada o 
constituie faptul că, tot după ştiinţa noastră, 
numai la Centrul Cultural din Bacău se ţin 
simpozioane de estetică, unde nu mai este 
vorba despre valoarea diferitelor opere de 
artă în comparaţie unele cu altele, ci despre 
eri teri  i 1 e de eva! uare în funcţie d e  
categoriile specifice a l e  fiecărei arte, 
precum şi despre orientările moderne şi 
postrnoderniste din artele contemporane. 

C e l  puţin la simpozioanele de 
estetică la care am participat au fost 
discutate, implicit sau explicit, şi probleme 
de filosofia artei, încă de pe vremea când 
am publicat lucrarea Pentamorfoza artei, 
motiv pentru care au fost invitaţi şi 
specialişti în domeniul filosofiei: acad. 
Alexandru B o boc, prof.uni v. Marin 
Aiftincă, prof.univ. Ştefan Munteanu ş.a. 
Toate acestea denotă o extindere cel puţin 
neobişnuită a unui program de centru cul
tural care oferă un cadru nu numai practic, 
ci şi teoretica-ştiinţific şi filosofic de 
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apreciere a culturii româneşti clasice şi 
contemporane, culte şi populare. 

Simpozionul de estetică şi-a 
desfăşurat lucrările în clădirea modernă a 
Universităţii "George Bacovia" din Bacău. 
Aceasta, întâmplător sau nu, ca operă de 
artă  arhitectonică, are o structură 
pentadică. La parterul spaţios, o sală care 
cuprinde central şi apoi lateral, pe mai 
multe etaje, scara monumentală cu 
balcoane largi ca într-un teatru de pe 
vremea lui Shakespeare. Şi, fireşte, eşti 
îndemnat, parcă, să priveşti în jos la scena 
largă a parterului, ornată cel puţin atunci, 
cu câteva opere de artă. Nivelul de jos al 
crea� ei artistice, după care urmează nivelul 
al doilea, al observaţiei, al admiraţiei 
obişnuite. Scările te conduc însă mai sus, 
la nivelul al treilea, al criticii de artă, cu 
sălile de curs pe o parte şi pe alta, după 
care, la nivelul al IV-lea, cel mai înalt, este 
amfiteatrul mare sau aula, în care s-au 
desfăşurat lucrările Simpozionului de 
estetică. Lipseşte ceva, i-ain spus doamnei 
rector  care ne conducea cu multă 
amabilitate. Ce anume? Perspectiva 
filosofică a clădirii, am spus eu, al cincilea 
nivel, care ar trebui să fie o terasă. " Dar ... 
este şi terasa", ne-a răspuns doamna rector. 
Cu toată uimirea, am admirat de pe terasa 
clădirii  perspectiva universalităţii  
filosofice a acestei minunate construcţii. 
C e l  puţin în v i ziunea pentadică a 
concepţiei mele. 

Mulţumesc încă odată Centrului 
Cultural "George Apostu" şi domniilor 
voastre, artişti şi iubitori de artă ai 
Bacăului, pentru cinstea pe care mi-aţi 
acordat-o, în această zi de toanmă târzie, 
bacoviană. 

Acad. Alexandru SURDU 
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Gheorghe IORGA 

Cel care se află acwn în faţa noastră a 
binemeritat şi merită de multă vreme, întru 
totul, laudele de astăzi, reprezentând doar o 
mică parte din ceea ce se poate spune despre 
profesorul Ghiorghi Iorga, aşa cwn este el 
înscris în actele de identitate curente, despre 
scriitorul, publicistul, omul de cultură 
Gheorghe Iorga, cwn este cunoscut, despre 
Omar, aşa cum a intrat în conştiinţa unor 
apropia�, pentru una dintre marile sale pasiuni, 
rod al unei ini�eri şi al unor competenţe ce îl 
înscriu într-un cerc foarte restrâns, select şi 
elitist în acelaşi timp, aşa cwn este cel al 
cunoaşterii profunde a culturii persane, de la 
inc eputurile ei până la for m el e  ei 
contemporane cu noi, cunoaştere care 
dublează şi metamorfozează în chip fericit 
recunoscutele perfonnanţe ale profesorului 
băcăuan de limba şi literatura română. 

Laureatul nostru a venit pe lwne şi spre 
oraşul lui Bacovia, din satul Năneşti, comuna 
Parincea, judeţul Bacău, de 18 aprilie 1954, 
având ca tată pe Iorga Constantin, muncitor, 
şi ca mamă pe Iorga ( pe numele de fată : 
Caloian) Dafina, casnică. 

A urmat clasele primare la Parincea şi 
Bacău, pe cele girnnaziale la Liceul 3 şi Şcoala 
18, iar studiile liceale le-a încheiat la Liceul 
Teoretic Nr.3 Bacău, în 1973. Admis la 
Facultatea de Limba şi Literatura Română a 
Universităţii din Bucureşti, este licenţiat în 
filologie în 1978 cu lucrarea de licenţă 
,,Zalmoxis şi reminiscenţe ale cultului în lirica 
funerară românească". 

Un r ep er biografic important, est e  
perioada martie 1977 - decembrie 1978, când, 
în unna unui concurs dificil, este trimis la studii 
în Iran, la Facultatea de Limba şi Literatura 
Persană a Universitătii Teheran, ca bursier al 
statului român. De aici avea să pornească 
perfec�onarea în studiul limbii şi literaturii 
persane, ce avea să fie valorizată în traduceri şi 
lucrări de specialitate apărut e ulterior. 
Izbucnirea Revolu�ei islamice în Iran îl obligă 
să se întoarcă în România, dar nu-i afectează 
pasiunea pentru istoria şi cultura per sană. 

D ebutează ca poet în 19 72, într-o 
antologie a timpului, "Pro patria", apărută la 
Bacău, dar demersul fără unnări notabile, după 
cum singur se autoironizează. 

După cum toţi pământenii au această 
datorie, şi Ghiorghi Iorga are o profesie de bază: 
profesor de limba şi literatura română (limba şi 
literatura franceză), trecând toate treptele 
consacrării în învăţământ: definitivat ( 1982), 
gradul didactic al II -lea (1987), gradul didactic 
1(1992); titlul ştiintific : doctor în filologie 
(2009) al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" 
Iaşi, cu lucrarea "Opera lui Omar Khayyăm şi 
receptarea ei in cultura europeană". 

Tot ca un pământean notabil, profesorul 
Ghiorghi Iorga a deţinut (mai deţine) funcţii: 
director adjunct al Colegiului ,,Henri Coandă" 
Bacău (1990-200 1 ), in spector general în 
corpul de control al mini strului 
invătământului (1993-1994), inspector şcolar 
general al Inspectoratului Şcolar al judeţului 
Bacău (2001-2005), director al Colegiului 
Naţional "Ferdinand I" Bacău (2005-2006), 
inspector şcolar de management educaţional, 
evaluare şi dezvoltar e in stitutională al 
Inspectoratului Şcolar al judeţului Bacău 
(2006 pînă în prezent). E un aspect de care s
a ţinut cont şi atunci când a primit inalta 
distincţie a ordinului "Meritul p entru 
invăţământ in grad de mare ofiţer", conferit în 
2004 de Preşedintele României, pentru 
contribuţii major e la d ezvoltarea 
învăţământului român esc, precum şi 
nenumărate alte forme de recunoaştere între 
ai săi şi de către ai săi. Se poate spune cu mâna 
pe inimă, cel puţin după cum se vede privind 

dinspre Iaşi către Bacău, că profesorul Iorga 
se află printre cei mai preţuiţi şi iubiţi dascăli 
băcăuani şi nu nwnai. 

Cât îl priveşte pe celălalt, Gheorghe 
Iorga, publicistul, traducătorul, scriitorul, 
îndrumătorul cultural, criticul şi istoricul 
literar, omul de redac�e culturală, aici lucrurile 
sunt întru totul remarcabile, alături de noi 
aflându-se unul dintre oamenii de litere de 
calitate, fără a încadra această afinna�e în re
strictive repere de ordin geografic, cwn ar fi 
urbea Bacău, sau ţara România, ci, dimpotrivă, 
privind către nemarginile marii culturii, a 
lumii, cea care a descătuşat pe marele Omar 
Persanul din rigorile fundamentalismului 
aplicat, redându-I marelui univers al cărţii. 

Gheorghe Iorga şi-a făcut intrarea în 
publicistică la revista "Viaţa studenţească" din 
Bucureşti, în 1975, iar debutul în volum la 
EdituraAger, în 1996., 

Într-o curgere cwnva metempsihotică a 
devenirii sale, activitatea sa fundamentală se 
circwnscrie culturii persane de care s-a ocupat 
în chip măiestrit şi recunoscut perfonnant, 
martore fiind nenwnărate apariţii editoriale, 
unele dintre ele transfonnându-se în veritabile 
evenimente: 

1. Cărţi de autor : "Renaşterea persană -
secolele IX - X1ll "(studiu de istorie a culturii 
persane), Editura SAM, 2005 (in colaborare 
cu Gheorghe Manolache ); "Omar Khayyăm 
şi «complexele» mitului european, Editura 
Universitas XXI, Iaşi, 2009; prefaţă: Vasile 
Spiridon, p o stfaţă: Con stantin Dram, 

"Rândunica din nasul lui Buddha", Editura 
Universitas XXI, 2012, 

2. Traduceri din limba persană in limba 
română: "Bufniţa oarbă" (roman), de Sădegh 
Hedăyat, ed. l, Editura Ager, 1996 (traducere, 
prefaţă, note şi comentarii); "Bufniţa oarbă" 
(roman), de Sădegh Hedăyat, ed.a 1 1-a, Editura 
Ager, 2002 (traducer e, prefaţă, note şi 
comentarii); "Bufniţa oarbă" (roman), de 
Sădegh Hedăyat, Editura Polirom, 2006 
(traducere, prefaţă, note şi comentarii), 
"Teama" (antologie de proză scurtă iraniană 
modernă şi contemporană), Editura Plumb, 
1998 (traducere, prefaţă, note şi comentarii); 

"Călătorii cu limba tăiată" (o antologie a 
poeziei mistice persane ), Editura Conexiuni, 
2001 ( traducer e, pr efaţă, r ep er e  
biobibliografice, note şi comentarii); "Un 
arian în umbra mo sch eii. Omar 
Khayyăm.Rubaiate", Editura Universitas 
XXI, 2004 (prima traducere românească din 
limba p er sană, ediţie, pr efaţă, note, 
comentarii, anexe şi referinţe bibliografice); 
,,Aida în oglindă" (poezii), deAhmad Sămlu, 
Editura Anco, 2005 (traducere, prefaţă şi 
note). 

3. Traduceri din limba română în limba 
persană : "Il elegii", de Nichita Stănescu, 
Editura Parasteh, Teheran, 1979 (traducere, 
studiu introductiv, note şi comentarii); 
Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă rară de moarte" 
(o antologie a basmului popular românesc), 
Editura Parasteh, Teheran, 1979 (traducere, 
studiu introductiv, note şi comentarii). 

4.Traduceri din limba persană în limba 
română apărute în publicaţiile "Examene", 

"Ateneu", "Luceafărul", "Vitraliu", 13 
Plus" etc. 

5. Ediţii îngrijite (studiu introductiv, 
selectie, biobibliografie): "0 antologie a 
fabulei româneşti", Ed. Ager, 2003 (două volu
me) ; "0 antologie a elegiei româneşti", Ed. 
Ager, 2004; Nicoleta Bichescu şi Ioan Vi orei 
Cojan, "Mărturisiri - Bacău, o identitate 
europeană", Editura Timpul, laşi, 2007. 

D e  asemenea, este autor al unui număr 
impresionant de prefeţe şi postfeţe, referinţe 
critice la diferite apariţii editoriale. 

Laudatio 

A ob�nut importante premii literare, 
precum : premiul Uniunii Scriitorilor din 
România (Filiala Bacău) pentru traducerea 
romanului " Bufniţa oarbă" d e  Săd egh 
Hedăyat, 2003; premiul pentru cea mai bună 
traducere ("Un arian în wnbra moscheii" -
Rubaiatele lui Omar Khayyăm), decernat la 
Salonul interna�onal al cărţii româneşti, laşi, 
2004; premiul revistei "Convorbiri literare" 
( laşi) pentru contribuţii fundamentale la 
promovarea literaturii persane in România, 
2010. 

Reflectarea atenţiei care i se acordă 
omului de cultură Gheorghe Iorga se vede în 
nwneroasele referinţe critice din periodice, din 
volume de specialitate precum şi din faptul 
că figurează în importante dicţionare şi 
enciclopedii, lista acestora fiind, realmente, 
impresionantă. 

Se află în pregătire, unnând să apară sub 
semnătura sa : traduceri din limba persană în 
limba română : "Îngropat de viu", de Sădegh 
H edăyat ( o antologi e a prozei scurte), 

"Divanul", de Forugh Farăkhzăd (poezia 
completă a celei mai mari poete iraniene ), 

"Rubaiate", de Omar Khayyăm ( ediţia 
completă), "Golestăn", de Saadi; un volum 
de eseuri. 

Acesta este Gheorghe Iorga, profesor de 
excep�e în învăţământul românesc, cărturar 
în cel mai adânc sens al cuvântului, rafinat 
stilist şi estet, împătimit în armonia străveche 
a înţelepciunii, fin degustător al imaginilor 
orientale, spirit n(mcamat al Poetului complet 
de odinioară, cel care iubea în egală măsură 
poezia, femeia şi vinul, om al cetăţii, aşa cum 
arată şi faptul că este membru al mai multor 
uniuni şi asociaţii : membru al Societăţii de 
Ştiinţe Filologice (filiala Bacău), membru al 
ASPRO (filiala Oneşti), din 2001, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România (filiala 
Bacău), din 2003, m embru fondator al 
Asociaţiei de Studii Africano - Orientale, 
Bacău, m embru fondator al Fundaţiei 
Culturale "Georgeta şi Mircea Cancicov", 
iniţiator al editării revistei Inspectoratului 
Şcolar al judeţului Bacău - "Orizonturi 
şcolare", redactor al revistelor "Vitraliu", 

"Convorbiri didacti c e" şi "13 Plus", 
coordonator (în colaborare) al Asocia�ei 
ProfeJorilor Social - Democraţi din Bacău. 

Intru mulţi ani să trăieşti, Omar al 
Bacăului, Omar al tăcerilornoastre, al iubirilor 
neîmplinite, al cărţilor necitite, al freamătului 
neauzit, al neistovirii întru frumuseţea 
înţeleaptă a vieţii ! 

Constantin DRAM 
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HAFEZ sau l imba imperceptibi lului 

"Rotindu-se, timpului ce i s-a întâmplat?
" 

Doamnelor, domnilor, dragă Gheorghe Geo Popa, 

Când mă aflam la studii în Iran, la Universitatea Te
heran ( Facultatea de Litere), pe vremea celebrului şi 
nefericitului şah Mohammad Rezâ Pahlavi -Âriâmehr, cu 
puţin înainte de izbucnirea Revoluţiei islamice, iranienii 
- cei mai mulţi dintre ei (chiar şi dintre cei neştiutori de 
carte) ştiind pe de rost Divanul lui Hâfez - erau obsedaţi 
de un vers, pe care îl inserau până şi în conversaţiile banale: 
"Am un giuvaier şi caut pe cineva care să ştie să-/ 
privească". Atunci mi-a încolţit ideea să traduc, adică să 
interpretez, în limba română, cea mai obscură - în sensul 
maximei ambiguizări a sensurilor - carte de poezie din 
câte au apărut de-a lungul vremurilor, scrisă, după cum s
a spus, în limba imperceptibilului, chiar şi într-o limbă 
extrem de generoasă şi de empatică - aşa cum e româna. 
Între timp, trecusem printr-o experienţă aproape similară, 
traducând teribilul roman "Bufniţa oarbă

" 
al lui Sâdegh 

Hedâyat. 
Deşi rămăsesem cu gândul la Divanul hâfezian, după 

întoarcearea mea din Iran, priorităţii iniţiale i-au luat locul 
altele - două exemple: rubaiatele lui Khayyâm şi teza de 
doctorat, publicată la Ed. Universitas XXI, sub titlul 
"Omar Khayyâm şi «complexele » mitului european

"
. 

Ideea traducerii Divanului a revenit acum câteva luni, 
când am început, în sfârşit, probabil cel mai important 
demers intelectual şi cultural din viaţa mea, oricum, cel 
mai istov itor. Desigur, mi- a  r ev enit în m em o r i e  
simptomaticul vers invocat înainte. A m  avut revelaţia că 
acest vers se poate scrie pe frontispiciul întregii literaturi 
1 spiritualităţi persane, atât de prost receptate şi înţelese 
mai ales în spaţiul viziunii "orientaliste

" 
(Edward Said) 

promovate de Occident. Sper ca, în cel puţin cinci ani, 
spiritualitatea românească să-şi îmbogăţească tezaurul cu 
acest giuvaier unic al arhetipului Poeziei. Nu există, în 
Divan, vreun gaze i care să nu aibă cel puţin un punct de 
sprijin, greu perceptibil, un nokteh, cum spun iranienii. 
Ca iubirea, abordarea poemelor pare facilă. Dar cu cât 
înaintezi, cu atât pătrunzi într-un hăţiş de sensuri, inclusiv 
în cel al misterioasei vieţi a poetului. 

În timpul invaziei mongole, manuscrisele au călătorit 
mult. Hâfez v e n e a  după Ferdousi (sec. X - X I) şi  
"Şâhnâmeh

"
, grandioasa epopee, după marii poeţi mistici 

(sufişti) Attâr şi Moulavi (sec. X I I - X I II), după Nezâmi din 
Gandja (sec. X I I) şi incomparabilele sale romane 
medievale, după SaŞdi (sec. X I I I) şi înţelepciunea lui secu
Iară. În aparenţă, Hâfez le-a făcut cu ochiul; în realitate, 
era înmărmurit de operele predecesorilor, dar nu i-a urmat. 
Povestirile în versuri, lungi sau scurte, nu-i conveneau. 
Cu adevărat, Hâfez reprezintă triumful liricului în poezia 
persană, inventând o tehnică dintre cele mai rafinate. 
Bogăţia expresiei vine dintr-un imperativ precis: a redus 
elementele constitutive ale figurilor poetice şi le-a epuizat 
posibilităţile. Instrumentarul poetului este elementar, 
cuprinzând figurile impuse de tradiţie, dar pe care 
închipuie imaginarul arhetipal al poeziei. Dacă, de pildă, 
cupa de vin are o anumită densitate de sensuri, asta 
înseamnă că toată gândirea poetului e depozitarul unei 
tradiţii ce a traversat trei lumi anterioare, după cultul lui 
Mithra al sciţilor. 

Prin gazei, Hâfez a dus registrul literar persan la 
apogeu. Din punct de vedere istoric, acest tip de poem a 
ajuns la o fonnă epurată, de o extremă exigenţă. Gazelul e 
un poem alcătuit din distihuri. Fiecare distih tinde să 
devină el însuşi un poem, un poem în poem. Poeme în 
poem, distihurile concură la crearea unei lumi proprii 
acestuia din urmă. Să ne imaginăm posibilităţile. 
Construcţia e solidă. Distihul are două părţi cu acelaşi 
ritm, în care figurile îşi răspund printr-un efect de ecou, 
deseori ordonate în două propoziţii ale unei fraze, articu
late prin conjuncţia ke, simpă şi polisemică. La rândul 
său, gaze lui are o ramă fermă. Deşi limitată, aceasta oferă 

Discurs de recepţie 
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nişte repere. Rima e unică, uneori apare şi refrenul, ce 
poate da sens poemului. Şi ritmul e unic şi afectează 
fiecare porţiune a distihului. Cel mai adesea, primul şi 
ultimul distih îşi răspund, ultimul marcând sensul 
drumului parcurs de la primul. Constrângerea autoimpusă 
eliberează: pennite să se apese pe tot sensul cuvintelor şi 
al figurilor, poetul punând la lucru forţe nebănuite. Se 
chinuieşte, se bucură şi se entuziasmează la sfârşit pentru 
că opera sa 1-a făcut să trăiască şi să se exprime. Un gazei 
e o cupă de vin ce te îmbată. 

Divanul pare a fi o carte închisă ermetic. Poemele 
sunt clasate în ordinea alfabetică a rime lor sau a refrenelor, 
de la a la y. Ca şi cum Hâfez ar fi dorit să fie citite în 
ordinea asta. Ca şi cum găsise un capăt cărţii; sau ca să ne 
înşele, mai cu seamă ca să ne încurce. E adevărat, Divanul 
e o carte unitară, dar ordonarea poezii lor e atât de suplă, 
încât nici începutul, nici sfârşitul nu se impun. Nici istoria, 
nici ideile n-au prezidat această ordonare formală. Divanul 
e conceput spre a fi deschis hazardului paginilor. Gazelul 
ales prin hazardul deschiderii volumului este el însuşi un 
text deschis, rezistând sensului unic, provizoriu terminat. 
Când cititorul deschide Divanul la întâmplare, spre a-şi 
consulta soarta, o face din convingerea că această carte e 
ca lumea poetului, carte deschisă, scrisă de Dumnezeu şi 
neterminată până la deznodământ. E o ca psaltire: îţi dă 
puţin de citit şi mult de gândit. 

Hâfez e în aparenţă un cântăreţ al vinului, beţiei, 
femeilor, tavernei, iubirii, naturii sau frumuseţii. Divanul 
nu se pretează într-un mod simplu la multiple lecturi. 
Gazelurile au fost scrise spre a fi declamate în public, în 
sunet de muzică, spre a fi citite în cercurile poeţilor sau 
sub manta, în vremuri de opresiune, pentru a fi expediate, 
ca mesaj, la curtea vreunui prinţ. Ele n-ar fi existat dacă n
ar fi fost, într-un fel, oglinda a ceea ce s-a trăit, public sau 
în secret, la Şirâz. Un gazei e o piesă majoră a schimburilor 
în societate, e chiar un fapt social. Până la un punct, poetul 
e dublul lumii pe care o frecventează, poemul său e o 
cupă - oglindă a lumii. Divanul se a flă la convergenţa 
unei lumi în care cititorul Coranului, poetul medieval, 
omul politic şi misti cui se recunosc. 

Pentru Hâfez, raţiunea lumii este iubirea. Dumnezeu 
nu i-a făcut pe îngeri pentru ca ei să iubească, ei ignoră 

iubirea. Când Dumnezeu a făcut să strălucească propria 
Frumuseţe, iubirea care a ţâşnit din ea 1-a găsit pe Adam 
pentru a se învesti în lume. Adam a primit această sarcină 
pentru că era un ignorant. Tema lui şi a descendenţilor a 
constat din a restitui intact, în ziua Judecăţii de Apoi, 
acest tezaur încredinţat. 

Raţiunea vieţii e predestinarea iubirii. E fundamen
tală convingerea poetului că a existat, înainte de timpul 
istoric, o eternitate şi că în această eternitate, a fost o zi 
când Dumnezeu a cerut întregii umanităţi să-I recunoască 
drept Stăpân. Omenirea a răspuns afinnativ. Soarta fiecărei 
fiinţe a fost fixată de Dumnezeu printr-un pact primor
dial. Soarta 1-a ales pe Hâfez. Poetul a avut convingerea 
fermă că a fost în vestit, încă înainte de Facerea lumii, cu 
povara iubirii, consecinţă a Pactului primordial, căreia i
a fost mereu fidel. 

Figura absolută a poemelor lui Hâfez este Iubitul. 
Acesta e difuz; se răspândeşte în figuri, iar figurile se adună 
în divinitate. El este mereu o imago, înţeleasă ca imaginea 
unei f iinţe reale, dar integrată în eul poetic, căpătând 
statutul de fantasmă. Totul e figură la Hâfez, figură de 
cuvinte; poetul găseşte posibilitatea de a contempla ceea 
ce e exemplar, de a se apropia de Iubitul căutat. Marea 
concepţie spirituală, a cărei moştenitoare era Persia de 
atunci, venea din adaptarea lumii musulmane la noţiunea 
plotiniană a procesiunii, devenită la Avicenna emanaţie, 
ca o rază luminoasă. Tot de la Plotin venea, în contrapartidă, 
no�unea de ascensiune, întoarcerea figurilor spre modelul 
lor. Cheia lecturii mistice a imaginilor din poezia lui Hâfez 
(ochii, sprâncenele, buzele, părul, puful de pe bărbie, 
aluniţa, lumânarea, martorul Frumuseţii, taverna, vinul, 
drojdia de vin, centura creştinului, idolul, libertinul etc.) 
o găsim, poate, la începutul capitolului X I I I  din "Grădina 
de trandafiri a misterului

"
, a altui mare poet persan şi 

maestru sufist, Mahmud Şabestari, pe care Hâfez îl citise 
cu atenţie: "Tot ce apare în lumea asta e ca reflexia Soarelui 
de pe lumea cealaltă. Lucrurile sensibile sunt precum 
umbra proiectată a lumii celeilalte ... Cuvintele originale 
au ajuns la sensul ce li s-a dat de utilizarea lor iniţială

"
. 

Cuvintele obişnuite, ochi, sprâncene etc. sunt umbra 
numelor ce se referă la misterele Iubitului, la realităţile 
"martorului Frumuseţii

"
. 

Cum ar arăta lectura Divanului îmbrăţişând mai 
multe puncte de vedere? Hâfez căuta pe cineva care să 
ştie să-i privească giuvaierul. Această "stăpânire a 
privirii

" 
nu poate fi privilegiul unei singure persoane. 

Mai mult, orice interpretare exclusivistă e falsă de la 
început. R ecursul tradiţional la e x e g eza biblică, 
inaugurată de Philon din Alexandria şi  reluată de Ori gene 
şi de Evul Mediu occidental - cu cele trei sensuri ale 
Bibliei (istoric/moral/mistic) nu prezintă interes pentru 
un text cu faţete multiple, cum e Divanul. Nu există decât 
un sens imediat pentru fiecare ocurenţă a unui cuvânt 
esenţial, dar toate sensurile acestui cuvânt sunt prezente. 
Într-o cultură masiv învestită cu memorie, cum e cultura 
persană, aura sensului unui cuvânt esenţial nu e niciodată 
absentă în ocurenţele sale. Astfel, când, în gaz e i, apare 
cuvântul djâm (" cupă

"
), trebuie păstrată trează memo

ria sa lexico-semnatică, nu e spus tot în singura sa 
ocurenţă. Marile cuvinte ale Divanului rezonează 
n eîncetat, ecoul lor întâlneşte ecoul altor cuvinte 
prezente sau tradiţional asociate. Nici nu s-ar putea altfel: 
e codul poeziei persane clasice. 

Există, la Hâfez, o ştiinţă a privirii, ce  permite 
recunoaşterea, în orice obiect, a urn1ei frumuseţii emanând 
din suprema Frumuseţe. Dar privirea asta, în lumea lui 
Hâfez, merge dincolo de singura Frumuseţe, rază 
luminoasă a Iubitului. Fiindcă Frumuseţea a trezit, încă 
de la început, iubirea, iar iubirea înseamnă uniune: 
uniunea se produce dincolo de orice contemplare. 

Gheorghe IORGA 
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Grigore LEŞE 

Laudatio 

Personalitatea despre care vă vorbesc 
ar fi putut să fie orice. Ar fi putut să rămână 
în satul său şi să fie oier sau agricultor. Ştie 
foarte multe lucruri despre ce înseamnă să 
trăieşti la ţară, despre plante şi animale, 
despre anotimpuri şi despre timp, despre 
n atură, în genera l .  Ar fi putut să fie 
antropolog, pentru că ştie foarte multe 
lucruri despre cultură şi despre om, ca fiinţă 
dăruită de Dumnezeu cu mirajul cunoaşterii .  
Ar fi  putut să devină geograf, pentru că a 
bătut lumea şi, mai ales, România, în lung 
şi-n lat, cu o mare plăcere a descoperirii, 
ştiind să se simtă, peste tot, acasă la el. Ar fi 
putut să fie etnolog, pentru că ştie foarte 
multe lucruri despre ceea ce este specific 
locuitorilor României, despre ceea ce ne 
identifică, drept naţiune, în raport cu orice 
altă naţiune de pe Pământ. Ar fi putut să fie 
profesor, pentru că are un dar extraordinar 
de a se adresa oamenilor, indiferent de 
vârstă, şi de a-i învăta lucruri esentiale cu o 
uşurinţă de care nu�ai marii dascăl i  sunt în 
stare, fără să aibă morgă profesorală şi fără 
să scoată, mai apoi, pe nimeni la tablă. Ar fi 
putut să devină politician sau să îmbrace 
haină preoţească, pentru că are un har 
excepţional de a electriza masele, prin 
puterea privirii şi a cuvântului, stăpân ind, 
la fel de bine, şi arta oratori ei. Şi ar fi putut 
alege multe alte profesiuni, fiind un om cu 
un aer aparent neliniştit, frământat de 
propriile alegeri şi de gândul că are atât de 
multe lucruri măreţe de înfăptuit .  

Este un om, uneori, dificil, pentru că 
este un om îngrozitor de pretenţios, în primul 
rând, cu sine însuşi. Cele mai mari pretenţii 
le are de la el .  Nu admite să greşească faţă 
de nimeni, cu nimic, şi, mai ales, nu admite 
să greşească în profesie. Pentru el, tot ceea 
ce face trebuie să fie perfect. În consecinţă, 
are pretenţia ca aceia care îi stau alături să 
nu îl dezamăgească. Din această cauză, este, 
deopotrivă, contestat de uni i  colegi de 
breaslă, dar este şi adulat de mi lioane de 
oameni, de aici şi de aiurea. Are un aer de 
boem, de poet. Pare, adeseori, abstras din 
realitatea cotidiană. Uneori, când îi vine un 
gând în minte, scoate cameţelul şi-1 notează. 
Alteori, degetele îi aleargă pe picior, aşa cum 
fac pianiştii, care îşi exersează digitaţia. 
Este un om cu un amestec de modestie şi 
sobrietate, dar şi de orgol iu - mândrie 
pentru ceea ce ştie că ştie, pentru că aşa cum 
spune un fragment dintr-un proverb arab, 
cel care ştie şi ştie că ştie este un înţelept: 
urmează-!! 

Deşi ar fi putut să aibă multe alte 
profesiuni, şi-a ales-o, poate, pe cea mai 
dificilă, având în vedere, ambiţia sa, de a fi 
cel mai bun: a ales să fie artist. Chiar dacă a 
studiat fagotul şi a devenit doctor în muzică, 
pasiunea vieţii lui este etnomuzicologia -
un nume ştiinţific pretenţios, pentru ceva 
ce el însuşi ar numi, poate, muzica obârşiilor, 
o muzică pe care el nu o interpretează, ci o 
celebrează în mod ritual, aşa cum numai un 
preot cred că ar putea-o face. Atunci când 
este pe scenă, ai impresia că oficiază un 
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străvechi ritual, numai de el ştiut şi transmis 
pe căi tainice, dinspre toţi strămoşii noştri = 

către el. 'i§ 
"' 

Crede cu tărie în destinul românilor ct 
pe Pământ, aşa cum este convins că matricea 
noastră spirituală este hora. Îndrăzni ti doar 
să îl contraziceţi , fie şi pentru plăcere� 
discuţiei cu el !  Oricum, nu cred că veţi avea 
argumente să îi rezi staţi prea mult. Dacă nu 
vă va convinge cu puterea cuvântului, o va 
face cu cea a instrumentului muzical : fie  
acela pe  care i 1 -a  dăruit natura, ş i  pe  care îl 
poartă în corzile vocale, fie cel pe care îl 
poartă la el în permanenţă, şi care este 
sculptat în lemn. Este fluierul de care nu s-a 
despărţit şi de care nu se va despărţi 
niciodată Grigore Leşe. 

Virgil Ştefan NIŢULESCU 
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Mamă, ştiu horitu l !  

ESTETICA • 201 

Discurs de recepţie 

Sunt onorat de acest premiu. 
Mulţumesc domnului Ştefan Virgil Niţulescu pentru laudatio. 
Mulţumesc Centrului de Cultură " George Apostu", domnului Geo Popa. 

Vreau să vă zic o poveste. 
După ce m-o făcut mama, aşa cam pe la doi ani am început să gânguresc 

prin casă. 
Tata dorea să aibă un copil care să ştie horirea, aşa se spune în Maramureş 

la cântat, adică horit. 
Am început să gânguresc aşa pe lânga mama, şi mama Anastasie, s-o dus 

la tata şi o zis: 

"Bă, Ion, Grigore a tău horeşte, Grigore a horit, l-am auzit pe lângă mine, 
pe aici ." 

"Da, sunt mirat tare." 

Eu m-am dus în pădure şi mi-am încercat glasul şi am îngânat păsările, aşa 
se spune când vorba şi cântecul vin de la o pasăre. 

Există o pasăre, se cheamă cocor, are un ţâpăt, dar pe lângă ţâpătul acesta 
ea îşi modulează glasul, devine muzică. 

Şi am venit bucuros în casă la mama, şi i-am zis: "mamă, ştiu horitul" şi 
am horit, şi mama bucuroasă, o zis: "Ion (aşa îl cheamă pe tata), să ştii că 
Grigore ştie hori". 

Am ieşit în oborul casei şi am început să horesc în obor, în curtea casei şi 
m-o auzit vecinii .  

Şi o zis vecinii : "Tu, Anastăsie, a tău copchilu, Grigore, ştie hori." 

"Măi dar, zice, horeşte frumos." 
Păi când am auzit vecinii că zic de mine că ştiu hori, m-am dus în sat şi am 

horit şi în sat o oprit-o oamenii pe mama la biserică: "tu, Anăstăsie, a tău 
copchilu? Ştie hori." 

Măi, când auzi că zice un sat întreg că ştiu hori, satul întreg zice, mama 
zice că ştiu hori, tata m-o auzit, vecinii zic că ştiu hori, satul . . .  

M-am dus la sate ş i  am început să  horesc pă sate ş i  tăte satele au z is  că  ştiu 
hori . 

Când am auzit că tăte satele din Maramureş şi Ţara Lăpuşului zic că ştiu 
hori, m-am dus în lume să horesc, şi am horit peste tot, în ţară, în lume . . .  

Dar, domnilor, ştiţi ce  vreau să  vă  spun, că  pentru horitul ăsta mi-o trebuit 
40 de ani ,  iar povestea căntecului am să v-o spun la sfârşit. 

Sunt aici cu aromânii fârşeroţi din Cogealac şi cu doi iranieni din Persia. 
De ce cu aromânii fârşeroţi din Cogealac? Pentru că au o muzică specială 

şi vreau să o simţiţi şi să vedeţi despre ce e vorba. Iar iranienii au fost cu mine 
duminică, cred că în cel mai puternic spectacol al meu de când cânt; duminică, 
cred că centrul Europei a fost pentru câteva ore şi buricul pământului, o fost în 
Sala "Jora", adică în Sala Radio din Berthelot, unde s-a desfăşurat un concert 
extraordinar, unde au fost prezenţi artişti din Siria, Pakistan, Iran, din România. 
Zău, dacă nu, slavă Domnului, dacă o să mai horesc sau să nu mai horesc de la 
1 ianuarie, încolo. Atât o fost de frumos concertul, că mă tem să mai horesc, mă 
tem să mai horesc . . .  

Multe premii am primit eu, dar acesta are o semnificaţie specială. Ştiţi de 
ce? Vine din partea unui Centru de Cutură numit "George Apostu". 

Artişti i aceştia pleacă în lume şi nu ştiu niciodată după ce se duc; uni i  au 
noroc, alţii nu au noroc şi sunt plini de suferinţă şi suferinţa aceasta este 
prezentă în repertoriul meu, pentru că suferinţa a avut nădejdea totdeauna să 
ne aducă înspre fericire, altfel nu putem ajunge acolo. 

Mă opresc aici. 
Abia aştept să încep muzica în studioul acesta, la  filarmonica din Bacău, 

o sală minunată, o sală aşa cum îmi place mie. 
Vă mulţumesc încă o dată. 

Grigore LEŞE 
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PORTRET 

Într-un referat prezentat la al 7-lea 
Congres intema�onal de muzicologie, ţinut 
în 1 958, la Koln, Constantin Brăiloiu se 
întreba dacă nu cumva curiozitatea lui 
îndreptată spre altă muzică decât aceea a 
concertelor simfonice şi a teatrelor lirice îl 
excludea din comunitatea pedantă, uneori 
preţioasă a savanţilor. Ştia că, dincolo de 
muzica aşa-zisă cultă, s-au născut în 
decursul veacurilor multe alte muzici foarte 
diferite. Şi mai ştia că pretutindeni, chiar şi 
în anturaj u l  c i tadin,  se  descoperă 
permanenţa unei culturi muzicale originare, 
păstrată numai datorită fidelită�i memoriei, 
care nu se poate reduce la canoanele 
tratatelor şi cursurilor teoretice şi în care 
pare a se perpetua sufletul primar al omului. 
C ând era preocupat de dansur i l e  
eschimoşilor sau de bateri i le de tobe ale 
tuaregilor, când se confrunta cu sonorităţile 
coruri lor dalmate şi fonnoze, Brăiloiu ştia 
că, departe de a decădea, ocupându-se de 
lucruri puerile, era gata să descopere taine 
e senţ ia le  a l e  fenomenului  muzical  
tradiţional. Probabil că au fost unii care au 
înţeles asta înaintea lui Brăiloiu. De pi ldă, 
credinţa l u i  Monta i gn e  c are asimi l a  
v i lanele le  din Gascon i a  cu cântecel e  
primitivi lor din America. Schumann însuşi 
spunea că dacă s-ar adăuga la muzica 
germană,  franceză şi i ta l iană cultura 
muzicală a altor popoare, până în Patagonia, 
a l tfe l  ar fi arătat muzica Europei 
occidentale. "Yon Fremden Lăndem und 
Menschen", ori acel in folio pe seama căruia 
Kiesewetter ar fi glosat glorios. Obiect 
himeric sau cel puţin fără importanţă? 

Grigore Leşe crede cu desăvârşire că e 
unul cât se poate de real, şi că nici negarea 
lui nu cinsteşte pe cel ce neagă şi nici 
d ispreţui rea 1 ui  nu dovedeşte persp i 
cacitatea celui ce  dispreţuieşte. Şi ,  pe  
deasupra, obiect ieşit din comun, în  care 
producţie  ş i  reproducţ i e ,  creaţ i e  ş i  
interpretare se  confundă, de  unde decurge 
obligaţia de a se îndepărta de fişiere şi 
biblioteci şi de a colinda toată ţara, totodată 
de a se dezbăra de trufia de urmaş al celei 
mai înalte civilizaţi i ,  cu întregul său bagaj 
de cunoştinţe şi talent. Nu ştiu ce-şi doreşte 
să fie, dar Grigore Leşe este înainte de toate 
etnomuzicolog. Berlioz, de pildă, nici nu-şi 
dorea şi nici nu ştia că este, într-o oarecare 
măsură, etnomuzicolog. Numai că, vorbind 
despre organum-ul lui Hucbald, era de părere 
că armonia tonală a interzis succesiuni le de 
cuvinte pentru că împrumuta din polifonia 
populară elementele definitorii ale acesteia. 
Prin unnare, glosa pe seama unei muzici 
care nu intra în spaţiul creaţiei tonaJ
funcţionale a programatismului romantic de 
esenţă funcţional-tonală.  Aceasta nu 
înseamnă că muzicile tradiţionale au un 
plus ori un minus în ordine axiologică faţă 
de muzicile savante. Brăiloiu însuşi afirma 
că "cercetări le comparative nu inten
ţionează să nege în nici un fel orice diferenţă 
calitativă, şi încă mai puţin, să dea de 
exemplu primitivul. Am contrazice, în acest 
caz, ideea de progres (Entwicklungsgedanke ), 
voind să ne dezvoltăm regresiv. Aceasta este 
o aberaţie a lui Rousseau. Dar, decât să 
denigrăm pe Rousseau, ar fi mai bine să 
medităm asupra admiraţiei sale pentru 
cunoscătorii neinstruiţi care au păstrat o 

fineţe auditivă pentru sistemele melodice 
stabilite pe principii diferite de sistemul 
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Grigore LEŞE: Credintă şi artă 

nostru" . Fără îndoială, Grigore Leşe crede 
în postulatul unui focar iniţial de cultură, 
în care un germene fecund şi-a început 
cariera tumultuoasă, şi care a aj uns la 
maturitatea sa stră lucitoare graţi e 
creativităţii europene. Totodată, el se opune 
crooner-ului ( cântăreţul confidenţial de 
atmosferă), precum şi genului hot (muzică 
de maximă tensiune decibelică). Aidoma lui 
Charles Lalo, el crede în pentagrama 
funcţiilor artei muzicale, de la funcţia de 
divertisment (muzica în ipostaza jocului ca 
stimul al divagării, ca moment de răgaz, ori 
lux), trecând prin funcţia cathartică (ca 
solicitare violentă, torenţială a emoţiilor, 
urmate de eliberarea tensiunilor afective), 
funcţia tehnică (de consumat ca atare, după 
criterii de abilitate şi adaptare), şi până la 
funcţia de idealizare (ca sublimare a Lmei 
problematici aflată în evaziune faţă de 
contingenţa ei imediată, ori de cea de 
întărire sau duplicare, ca intensificare a 
evenimentelor cotidiene, aşa încât să devină 
predominantă participarea la ele, precum şi 
privirea asupra lor). Într-o lume în care sti lui 
muzici i  de consum este determinat de 
condiţiile consumului, ori de natura tehnică 
a mijloacelor de reproducere mecanică, într
o lume în care divertismentul ca fundal al 
vieţii reduce totul la agrement, într-o lume 
în care muzica preînregistrată abundă de 
c l i şee  şi sonorităţi redundante ori , 
dimpotrivă, se străduieşte să elibereze 
urechea de obiceiuri ritmico-melodice 
insignifiante, Grigore Leşe pariază cu 
întreaga lui înzestrare de har şi trudă pe 
valenţele suprasensibile ale artei sunetelor, 
ce vizează integral corpusul emoţiilor şi 
dislocă tensiuni psihice de o apreciabilă 
densitate. Produsele lui culturale comportă 
o etică a toleranţei, graţie căreia, pe de o 
parte, se respinge ceea ce este abnonn ori 
incompatibil, iar pe de altă parte, acceptă 
tot ceea ce se prezintă ca normalitate a unor 
acumulări de secole, dacă nu chiar de 
mileni i .  Aplatizarea sensibil ităţii prin 
reducerea muzic i i  nu la un obiect de 
ascultare conştientă, ci la un decor în care 
se consumă derizori i le operaţ iuni  
domesti ce ,  univers a l i zarea gustu lu i  
invariabil prin reiterarea aceluiaşi gen de 
muzică, impunerea legilor economiei de 
pi aţă într-un domeniu  în care opera 
muzicală nu se cade a fi substituită doar 
pentru că se uzează rapid, necesitând crearea 
alteia noi, dar şi extincţia muzicii populare, 
ori a rapsodului (CD-ul şi amplificatoarele 

înlocuind până ş i  clopotele bisericilor), 
constituie tot atâtea fronturi de luptă pe care 
Grigore Leşe le acoperă în calitatea lui de 
infanterist cu baioneta la o armă îndreptată 
împotriva celor ce au întinat din rărunchi 
fiinţa muzici i  autentice.  Sub boruri le 
inconfundabilei lui pălării, stau să treacă 
din virtualitate în actualitate puzderie de 
nestemate sonore. Şi acest lucru se petrece 
doar prin cântec. " De ce cântă omu '? . . .  
Pentru că aşa îi vine: de pildă, de osteneala 
bătrâneţilor. Când cântă omul? . . .  Când îi 
vine. Care este diferenţa dintre muzica 
tradiţională românească şi muzica 
lăutărească ţigănească ? . . .  Muzica 
românească exprimă un sentiment de 
dragoste, de dor, de înstrăinare, de jale; 
muzica de mah ala exprimă exaltare 
trupească. Ţăranul cântă pentru a-şi 
exprima un sentiment, lăutar ii o fac pentru 
a câştiga bani". Şi tot Grigore Leşe spunea, 
parafrazându-1 pe Mihail Jora, că " unii se 
slujesc de folclor, iar alţii slujesc folclorul ". 
Fetis vorbea undeva de "marea voce a 
tuturor", adică muzica orală, tradiţională, 
aparţinând culturi lor înalte, exotice. De 
când îl cunosc pe Grigore Leşe, am oarece 
îndoiel i  în ceea ce priveşte "creatorul 
multiplu şi anonim". Desigur, nu am 
pactizat cu cei ce susţin că "marea voce" nu 
ar fi decât o pură nălucire, o viziune a 
creierelor exaltate. Dar nici nu pot băga 
mâna în foc pentru i mp o si b i l i tatea 
exi stenţei unui creator un ic ,  a unei 
personalităţi excepţionale, trăind la o oră 
exactă şi într-un loc precis. Un creator
rapsod (în sensul elen al poetului epic), care 
ar putea avea glasul şi ochii scânteietori ai 
lu i  Gri gore Leşe . Cu a l te  c uvinte ,  
semnalmentele pe care Constantin Brăiloiu 
le atribuia geniului fol cloric: "opera sa, 
detenninată de concepţiile sale individuale 
are, deci, la naştere, o fonnă finită pe care 
este nevoit să o re-compună din resturile 
sale, deformată prin arbitrariul tuturor celor 
care au folosit-o şi au degradat-o". Grigore 
Leşe cântă precum ar respira. "Ce este 
cântatul? . . .  Este o necesitate. Omul dacă 
nu ar cânta, ar muri. Este un har, este un 
dat transcendental, este un noroc de la 
Dumnezeu". Ceea ce înseamnă că, dacă 
vreodată muzica şi-ar întoarce de tot faţa de 
la viaţă, de la existenţa oamenilor şi de la 
limbajul lor, ori de la trăirile autentice aflate 
în s iajul forţe i  poetice, şi ar eşua în 
experimentul gratuit, ea ar înceta să mai 
ex i ste .  Într-un fe l ,  l u i  Gri gore Leşe 

experimentul nu î i  este nicidecum străin. 
Într-adevăr, un joc pur de inventivitate, 
interferenţial şi compenetrabil răzbate din 
întâmplările sale artistice. Iar legile acestui 
joc sunt de multe ori seduse din practicile 
muzicii savante contemporane: elemente de 
efectologie sonoră, de world-music sau fu
sion şi chiar de happening. Mai ales că 
forma�a sa profesională este una cât se poate 
de elevată şi de distinsă, Grigore Leşe fiind 
absol vent a l  Academi e i  de Muzică 

"Gheorghe Dima" din Cluj (unde a studiat 
un instrument mai  puţ i n  tangenţ ia l  
folclorului, cum este cazul fagotului), 
precum şi deţinătorul titlului de Doctor în 
Muzică al aceleiaşi instituţii de învăţământ 
superior, predând e l  însuşi cursul de 
etnomuzicologie la Facultatea de Litere a 
Universită�i Bucureşti. De-a lungul fertilei 
sale cariere, nimic nu a pregetat întru 
prezervarea date lor fundamentale  ale 
tradiţiei noastre muzicale, totodată în 
scopul adaptări i creaţiei orale la  datele 
esenţiale ale prezentului. A prospectat un 
teren suficient de minat încât să fie perma
nent pândit de obsesia distrugerii .  A căutat 
cu febrilitate acel adevăr învelit în pânze 
groase, pe care, din nenorocire, puţini s-au 
străduit să le smulgă. Aşa s-au născut 
c i c l uri le  de e m i s i un i  radi ofon i c e  

"Drumurile lui Leşe" sau "Lumea ş i  muzica 
tradiţională", ori serialul de televiziune "La 
porţile ceriului". Şi tot aşa a devenit un 

"one-man-show", impresionând cu fiecare 
producţie, datorită incandescenţei cu care 
stropeşte fiecare gest, sunet şi verb. Unde 
mai pui că principala sa menire este, fără 
îndoială, aceea de ambasador, a cărui 
scrisori de acreditare nu sunt semnate nici 
de preşedinţi, nici de regi, ci de Măria-Sa 
arta sunetelor. O acreditare confirmată de 
sutele de spectacole, de miile de înregistrări 
şi de sutele de mii de CD-uri pe care Grigore 
Leşe le-a realizat până acum şi în care nu a 
încetat nici o clipă să livreze lumina pitită 
în monumentele sonore supuse restituiri i .  
Acelaşi Constantin Brăi loiu relatează o 
întâmplare ce 1-a avut ca protagonist pe Bela 
B artok,  de la care o şi aflase .  lat-o:  

"întorcându-se dintr-un sat unde lucrase, 
mergea de-a lungul unui râu, l a  apusul 
soarelui, purtându-şi legendarul fonograf 
Edison. Pe cărare, întâlni o ţărancă şi 
schimbară câteva cuv inte . Văzând-o 
încrezătoare, îi ceru să cânte, dar ea se apără 
zicând ba că nu-ţi aminteşte, ba că la ţară 
nu-i timp de cântece, că n-are voce . . .  Totuşi, 
abia dispăruse după o cotitură a drumului 
şi cântecul ei se auzi, umplând valea însorită 
şi Bartok o ascultă mult timp. Când ridică 
deodată capul, pe care îl ţinu se până atunci 
aplecat, o l acri mă îi voală albastru! 
extraordinar al ochilor. Ce îl impresionase 
atât de mult? Cântecul? Dar cunoştea sute 
asemănătoare. Peisajul? Dar văzuse mult 
mai frumoase. Seninătatea unui asfinţit de 
vară? Dar o gustase de nenumărate ori. Era, 
dincolo de toate acestea, emoţia unor clipe 
priv i legiate,  în care ne este perm i să 
pătrunderea în sufl etul unei umanităţi 
ascunse şi pe care umbra începe deja să o 
acopere". 

Ascultaţi cântecele lui Grigore Leşe şi 
vedeţi dacă nu cumva, în colţul vreunui 
ochi, vi s-a cuibărit, aşa, ca din întâmplare, 
o lacrimă. 

Liviu DĂNCEANU 
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Mesaj şi manifest artistic 

Voi încerca să schiţez în aceste notaţii câteva extensii  
ale sugestivităţi i  generate de ceea ce exegeza apreciază 
încă din secolul al XIX-lea a fi "mesajul arti stic" al unei 
opere . Am consi derat însă, necesară, în economi a  
observaţi i lor, asocierea sintagmei respective c u  noţiunea 
aparent disociativă de "Manifest arti stic", care, prin natura 
sa paradigmatică îndepl ineşte un rol specific, de indica
tor temporal .  În Dicţionarul Explicativ a/ limbii române, 
editat de Academia Română în 1 984, Manifestul e definit 
drept o declaraţie prin care o grupare literară/ respectiv 
un artist/ îşi face cunoscute în mod public concepţia, 
intenţia, convingeri le  etc . Aşadar, manifestul este o 
construcţie teoretică, doctrinară sau atitudinală, de regulă 
radical şi, explicit, declarativă şi exprimată în tenneni 
concreţi prin care arti stul sau grupul de artişti îşi expune 
şi îşi asumă un set de principii sub semnul cărora îşi aşază 
arta. Şi voi cita aici, i lustrativ, Manifestul futurismului 
din 1 909, al mişcări i Dada din 1 9 1 6, al suprareali smului, 
din 1 924, al Artei Concrete, 1 930, al Refuzului global, de 
după război, urmat de Destructivism şi pictura industrială 
în 1 959, conceptualism în 1 975 sau Manifestul Punk şi 
Cibernetic în 1 976 în l iteratură şi pictură, precum şi 
serialismul, dodecafonismul şi atonalismul în muzică. Iar 
enumerarea ar putea continua. Manifestul artistic, parţial 
asemănător celui  pol it ic,  se instituie  ca proiect de 
perspectivă estetică nouă, ambiţ ionând o abordare 
desprinsă de cutumele unui prezent pe care nu doreşte să-I 
mai recunoască. El e, întotdeauna, un act insurgent faţă 
de realităţi le acceptate, actul în sine dovedindu-se, în 
unele dintre cazuri, mai semnificativ sub raport istoric 
decât opera ca rezultat al său. De aceea aş putea aprecia că 
el are mai curând un caracter formal şi de impact emoţional. 
Ca proiect declarativ, manifestul nu se încadrează în sfera 
de procesualitate şi transfigurare specifică operei de artă 
constituind însă acea emulaţie de expresie exterioară, 
centrată în jurul unei fonnule, idei sau doctrine elaborate 
cu scopul de a schiţa şi coagula energi i creatoare distinct 
diferite de cele ale premergători lor. Ar mai fi de observat 
că, după explozia de manifeste artistice care au izbucnit 
cu o intensitate fără precedent în secolul al XX-lea, 
sfărşitul acestui veac a cunoscut o severă reîntoarcere la 
modalităţi de exprimare experimentate în trecut, ceea ce 
mă îndreptăţeşte să afirm că "furioşii ani nebuni" ai 
începutului de secol XX, prelungiţi până după sfărşitul 
celei de a doua conflagraţii mondiale, marchează un episod 
nevrotic unic în i storia artei ,  l iteraturi i ,  muzici i  şi 
cinematografiei mondiale. Iar dacă manifestului îi este 
specific un caracter imperativ, mesajul,  în accepţia sa 
estetic superioară, oscilând între transfigurare şi esoteric, 
surprinde esenţa realităţii ,  a lumii sau lumilor interioare, 
developându-i semnificaţi i le  troienite de elementele 
insignifiante, de miriapodica ţesătură a perisabilului şi 
efemerului .  Mesajul artistic este acea aureolă ideatică în 

care autorul îşi înveşmântează opera pentru a face din 
conţinutul ei un veh i c u l  către sufletul şi spiritul  
receptorului. Asemeni universului einsteinian, lumea prin 
care percepem mesajul ni se dezvăluie, în acelaşi timp, ca 
finită şi nelimitată, capabilă de extensii insesizabile 
percepţiei comune. (Nu am, desigur, în vedere aşa numita 
"artă cu tendinţă" şi tezismul ideologic din spaţiul de 
sorginte marxistă unde s-a practicat o jumătate de secol 
mesajul obedient politicii de stat). 

Evantaiul de sugestii în l imitele căruia îşi găseşte 
aria de comunicare, mesajul e limitat de aceleaşi, câteva, 
eterne permanenţe ale spiritului uman: libertatea, pasiunea, 
adevărul, puterea, căutarea, moartea, onoarea, credinţa, 
nu neapărat în această ordine. Mesajul Odiseei lui Homer 
- neliniştea metafizică a fiinţei - e viu şi în prezent, 
const i tu ind o trăsătură ce î i  înzestrează şi p e  
contemporani .  Ideea a fost preluată d e  un autor nu mai 
puţin celebru - James Joyce, în romanul Ulise. Sau de 
Herman Melvi lle, în nu mai puţin cunoscuta parabolă a 
căutări i lui Moby Dick. Dar în registrul semnificaţii lor 
profunde, tezarurul de mesaje morale, religioase, etice şi 
simbolice, în codificare alegorică apatţine mitului. Mitul 
corespunde unei adânci necesităţi intime a creatorului, 
calea de acces nemij locit la valorile ancestral iniţiatice. 
Sub acest aspect, mitul şi corolarul său, mesajul, pare chiar 
o constrângere. Dar o constrângere sacră, având în vedere 
că lumea trebuie pusă sub semnul origini i sacre. Hugo 
Grotius asemăna cunoaşterea unei piramide cu vârful 
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îndreptat în jos, încât cu cât cunoaştem mai mult, cu atât 
ne îndepărtăm de origine, şi cu cât ne îndepărtăm de 
origine, ne înstrăinăm de noi înşine şi de valorile eterne 
înscrise în matricea iniţiatică. Este şi motivul pentru care 
din întreaga literatură a lumii am ales ca exemplu Odiseea 
lui Homer, pentru că mesajul acestei epopei scrisă acum 
trei mii de ani predicţionează ispitele rătăcirii la care e 
predispus spiritul uman. Ulise, asemeni trăitori lor din ziua 
de azi şi dintotdeauna, consimte că realitatea consumată 
de el până în acel moment nu-l mai satisface. E flămând 
de altceva. Universul existenţei sale, aşa cum 1-a găsit 
constituit şi cum 1-a luat în stăpânire prin raţiune şi simţuri 
îi devine, deodată, insuficient. Jinduieşte către alte zări, 
către alte experienţe, e stăpânit de mirajul necunoscutului. 
Să ne amintim că vechii greci refuzau abaterea de la 
normele ordinii şi annoniei ansamblului. Orice abatere 
de la normele perfecţiunii, ei o socoteau rătăcire, pierdere 
a identităţii şi cedare în aria informului, dezordinii şi 
tulburării .  Peste milenii, mesajul transmis de Homer va fi 
reformulat de apariţia existenţialismului avându-i drept 
promotori pe Sartre, în filozofie, şi Albert Camus, în 
l iteratură. Romanul ideatic Străinul, al lui Camus, pare, 
în cheie mode mă, chiar o transcriere a mesajului străvechii 
epopei. Fiindcă m-am oprit asupra acesteri i lustrări, să 
mai amintesc că mesajul călătoriei în spaţii incerte 1-a 
fascinat şi pe compozitorul Liviu Glodeanu care a surprins 
în poemele pentru voce şi orchestră Ulysse, ardenta căutare 
a unui tărâm mereu utopic, i luzoriu, dar către care aspiră 
neodihnit spiritul uman. Căci marea operă a antichităţii ,  
Odiseea, nu e, esenţial, o epopee a rătăcirii şi regăsirii ,  
cum se afirmă curent, c i ,  în spirit metafizic, una a căutării 
gnozei. Dacă acceptăm că absolutul metafizic e o valoare 
imaginară - şi nu avem cum eluda această accepţie -
atunci căutarea acestei valori supreme e inclusă în spiritul 
odiseic. Întoarcerea lui Ulise nu pune punct rătăcirii sale. 
Ea nu închide cercul rătăcirii, cum am fi tentaţi să credem 
la o lectură frivolă, ci, dimpotrivă, sugerează că ea, rătăcirea 
în spaţiile dezordinii ,  e o constantă a spiritului .  Acesta 
este mesajul doar aparent încifrat pe care Homer ni-l 
comunică decantând semni fi caţ ia  de fl uxul narativ 
propriu - zis. Aş mai încerca, în sfărşit, o analogie, în alt 
registru, cu aceeaşi epopee. Mă gândesc la acea "tulburare 
superioară", cum o numeşte Fernand Jung sau "boală prin 
excelenţă", cum se exprimă Novalis :  adică neliniştea 
experienţei erotice. Ul ise trece şi el prin acest gen de 
tulburare aflându-se în braţele nimfelor Circe şi Calypso, 
dar în cazul său va fi un episod trecător, în timp ce pentru 
Don Juan e un mod de viaţă, obsesiv, devorant şi de o 
intensitate nefirească. Fi indcă Don Juan nu e provizoriu 
tulburat şi devastat de sentimentul erotic, ci e prizonierul 
unei nefericite conşt i inţe ce ţinteşte absolutu l ,  nu 
efemerul, nemărginirea, nu particularul . Poate că Don Juan 
e chiar mai tragic decât personaj e l e  devastate de 
sentimente din tragedia antică, notează A. Camus în eseul 
filozofic Mitul lui Sisif. Don Juan nu caută nici dragostea, 
nici catharsisul erotic, nici marea iubire, nici desfrâu! fără 
limite. El e "ochiul interior", cum ar spune, după Platon, 
Jakob Bohme, capabil să întrevadă calea către absolut, 
aşa cum s-a ivit ea, o singură dată, la început, într-un om 
în care coexistau cele două principii contopite - masculin 
şi feminin; în rel i gia  creştină constituind arhetipul 
îngerului . 

Richard Wagner - a cărui operă pare a se plasa cel 
mai aproape de graniţa între manifest şi mesaj - avea să 
facă din Don Giovanni - ul mozartian partitura de căpătâi 
a creaţiei sale, absorbind acea problematică vizionară, 
capabilă să străbată desişul jubilant al unei muzici adesea 
înşelătoare. Nu întâmplător aceeaşi operă a lui Mozart 
face obiectul unei superbe analize a lui Soren Kierkegaard, 
care descoperă fi orul existenţial al mesajului genialului 
compozitor. Don Juan, ca mit - dar şi ca i lustrare în opera 
tragică a lui Mozart - prelucrează şi comunică mai departe 
me saj ul neîmp l i n i ri i  ş i  zădărni c i e i  sp ir i tu l u i  în 
neodihnita, disperata sa căutare a fericirii, împlinirii ş i  
l ibertăţii într-o realitate ale cărei date nu sunt compatibile 
cu aspiraţiile metafizice. 

Ozana KALMUSKI ZAREA 
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Fi losofia pentadică • demers categorial sistematic in reconstructia filosofică modernă* 

1 .  Ideea de reconstrucţie modernă în filosofie implică, 
prin forţa lucrurilor, cerinţa demersului categorial-sistematic 
în cuprinderea hermeneutică a sferelor fiinţării, cunoaşterii 
şi creaţ ie i  valorice,  într-o mereu nouă mode lare a 
metodologiei de abordare a fenomenului cultural. Este de 
reţinut - preciza N. Hartmann - că "vremea sistemelor 
filosofice a trecut . . .  Gândirea sistematică din zilele noastre 
unnează o altă cale. Ea nu mai este gândire de sistem, ci mai 
degrabă gândire de probleme. Aceasta din urmă nu este însă 
nesistematică, ci urmăreşte ea însăşi o privire sinoptică. Scopul 
trebuie să-i fie prezent totdeauna ca sistem; numai că ea nu-l 
consideră dinainte ca sistem, ci vrea să se lase condusă la 
sistem" (Systematische Selbstdarstellung, în: Kleinere 
Schriflen, l, Berlin, 1 955, p. 2). 

Un astfel de text constituie oricând motivaţia unui 
demers sistematic modem în reconstrucţia filosofică, fără să 
ancoreze într-un sistem de tip deductiv-speculativ. Este şi 
orientarea de bază a filosofiei pentadice: "Edificarea unui 
sistem categoria!-filosofic - precizează Alexandru Surdu -
nu este o îndeletnicire curentă. Ea răspunde unei trebuinţe 
de a fi a sistemului, unei necesităţi istorice care îl şi impune, 
undeva şi cândva . . .  Sistemele filosofice sunt greu de construit 
şi sunt date adesea uitării înainte de a fi desăvârşi te . . .  Ele n-au 
fost ridicate însă la vremea lor, numai pentru a fi acoperite cu 
timpul de n isipurile  uitării . . .  Sistemul are în genere 
semnificaţia de punere în ordine, de explicitare, clasificare 
şi ierarhizare, în cazul nostru, a categorii lor filosofice" . . .  
(Filosofia pentadică I: Problema transcendenţei, Editura 
Academiei Române, 2007, p. 7). 

Autorul acestei scrieri - ilustru logician şi filosof 
exprimă de la început conştiinţa clară a necesităţii înnoirii 
în procedarea sistematică "în zilele noastre, după un secol 
de dominaţie a tehnicii ,  după pozitivarea aproape totală a 
fi losofiei", relevând importanţa clarificărilor terminologice 
şi a generalizării experienţelor ştiinţei, artei, tehnicii , vieţii 
sociale şi culturale în regândirea rosturi lor filosofiei, care 
trebuie să fie ori când "sistem categorial -fi losofic": 

"Sistemele categorial-filosofice trebuie distinse de cele 
disciplinare. Acestea din urmă sunt permanente, ca şi 
învăţământul fi losofic. Logica, etica, estetica şi celelalte 
se construiesc şi se predau separat, în «cochetărie» sau nu 
cu ştiinţele, cu tehnica, cu artele, justiţia sau politica. Ele 
contribuie la îmbogăţirea categorială a filosofiei, dar creează 
mereu discrepanţe şi disproporţii între domenii" (Ibidem, 
p. 8-9). 

2. De aceea, sistemele categorial-filosofice, necesare şi 
actuale, presupun o amplă evaluare a tradiţiei istoriei gândirii 
şi generalizarea (în reflecţii constructive) a "experienţei 
gândirii" din epoca în care se construiesc asemenea sisteme. 
Autorul subliniază că aceste sisteme trebuie să fie precedate 

"de apariţia dicţionarelor şi enciclopediilor filosofice care 
conţin tezaurul conceptual, ca şi de apariţia istoriilor, de 
regulă disciplinare, ale filosofiei trecute şi prezente, care oferă 
materialul necesar pentru ridicarea eşafodajului sistematic, 
rămânând să fie adoptată şi metoda corespunzătoare acestuia, 
dialectico-speculativă prin excelenţă" (Ibidem, p. 1 0- 1 1 ). 

Este anunţată astfel ideea programului de lucru, pe care 
autorul îl urmează în contextul acestor prime volume prin 
abordarea a două probleme-cheie ale reconstrucţiei 
si stematice :  problema transcendenţei ş i  problema 
subsistenţei, aceasta din urmă marcând, ca "teorie a 
subsistenţei", începutul punerii temeli i lor unui sistem 
categoria! fi losofic. Problema Transcendenţei, cum a fost 
expusă, cu aspectele sale istorice, "ne oferă materialul de 
construcţ ie  al s i stemul u i .  Categori i l e  subordonate 
Transcendenţei, completate şi selectate, erodate, am putea 
spune, prin caracterul lor autologic, ne oferă osatura 
Subsistenţei, căci la aceasta s-a ajuns, tot trecându-se dincolo 
de limitele Existenţei. Faptul că ele sunt cinci şi numai cinci 
(Unul, Totul, Infinitul, Eternitatea şi Absolutul) deschide 
perspectiva pentadică a Subsistenţei şi circumscrie cadrul 
acesteia" (Filosofia pentadică II: Teoria Subsistenţei, 
Editura Academiei Române, 20 1 2, p. 9- 1 0). 

În raport cu Existenţa se conturează distincţia dintre 
Transcendnţă şi Transcendentalitate, aşa cum precizează 
autorul, "dintre ceea ce este dincolo şi ceea ce este dincoace 
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de Existenţă, ambele fiind probleme importante şi în fi losofia 
modernă şi contemporană, şi constituind chiar puncte de 
plecare în cadrul unor sisteme filosofice categoriale" (Ibi
dem, p. 1 0- 1 1 ). 

Aceste două v o l ume conţin ş i  o cuprindere 
semnificativă a istoriei gândirii filosofice, considerată în 
cadrul interacţiunii cu alte fonne ale culturii (îndeosebi 
morala, rel igia şi ştiinţa), din care sunt desprinse (cu o 
argumentare consistentă, ca bază de informare şi stringentă 
logică) problemele de bază ale sistemului categoria!-fi losofic 
proiectat. Aşa cum se subliniază (într-o amplă "Introducere 
la filosofia pentadică") sub genericul «Pentada este numărul 
de aur al dreptei filosotări», filosofia pentadică "este un 
sistem categoria!-fi losofic de tip dialectico-speculativ, care 
se deosebeşte în multe privinţe de celelalte sisteme filosofice 
şi care necesită consideraţiuni preliminare: generale, 
referitoare la sistemele filosofice, şi speciale, cu privire la 
particularităţile acestui sistem" (1, p. 1 5). 

În lumina acestui program este prezentat în esenţă un 
istoric al sistemelor filosofice (într-o desfăşurare avizată, 
autorul fiind şi unul dintre cei mai buni istorici ai logicii şi ai 
filosofiei)  şi sunt ordonate si stematic problemele şi 
conceptele-cheie ale filosotării ,  accentul căzând pe aspectele 
ontice şi logico-lingvistice, şi pe aspectele  teoretico
metodologice şi ale aparatului categoria!, ţinta constituind
o "Sistemul", care "oferă imaginea întregului, aşa cum era 
prezentat în clasica propedeutică, dispărută astăzi din 
învăţământul filosofic" (I, p. 29). 

Prin forţa lucrurilor, autorul acordă o deosebită atenţie 
temei categoriilor, precizând însă că "sistemul categorial
fi losofic este altceva decât teoria categoriilor. Acestea, în 
totalitatea lor, nu sunt decât o parte din eşafodajul construcţiei 
filosofice" şi sunt de unnărit "în procesul constituirii lor", în 
care se află "şi principiile «funcţionării» categoriilor" (1, 
3 1 ). 

3. După examinarea concepţiilor despre Transcendenţă 
(în gândirea teoretică a contemporaneităţi i, în special) trece 
în primul plan Subsistenţa: "Filosofia pentadică începe cu 
Subsistenţa", având "semnificaţia de a fi înaintea Existenţei, 
de a o preceda, cât şi pe aceea de a fi după aceasta, de a-i 
succeda ... ca început şi ca sf'arşit, cu toate că ea este, în acelaşi 
timp, Eternitatea şi Infinitul" (1, p. 64). 

Definirea filosofiei pentadice este realizată după o 
impresionantă incursiune în istoria gândirii ,  cu preocuparea 
constantă de a valor ifica ceea ce ţine de sistematic 
(sistematicitate) şi categoria!, îndeosebi de prezenţa celor 
cinci supercategorii autologice: Unul, Totul, Infinitul, 
Eternitatea şi Absolutul" (1, p. 2 1 9). 

Se clarifică, în acest context şi raportul dintre 
T ranscendenţă şi Subsistenţă: "nu Transcendenţa, ci 
Subsistenţa este începutul, problema Transcendenţei fiind doar 
preludiul acestuia. Şi totuşi, tăcând parte din Subsistenţă .. . 
ţine de începutul sistemului filosofic" (1, p. 2 1 9). 

Tema Subsistenţei fiind esenţială, teoria ei devine scopul 
întregii desfăşurări istorico-filosofice şi sistematice (aşa cum 
se reliefează în voi. II), urmărindu-se în principal: cele cinci 
supercategorii autologice, autologia acestora, ipostazele 
Subsistenţei şi manifestarea acesteia.  Căci "Subsistenţa 
înseamnă Unul, Totul, Infinitul, Eternitatea şi Absolutul. Toate 
acestea fiind autologice, se exprimă pe sine şi, speculative 
fiind, se şi identifică unele cu altele, fără a fi însă indistincte. 
A vorbi despre ele, despre fiecare în parte, a vându-le însă în 
vedere pe toate, este îndeletnicirea celui (celor) care practică 
filosofia pentadică" (II, p. 1 95). 

Metoda adecvată unei asemenea "îndeletniciri" este 
metoda dialectico-speculativă, cu precizarea: "F ilosofia 
pentadică este dialectico-speculativă în măsura în care este 
categorial-sistematică", dar "opţiunea pentru dialectica 
speculativă nu înseamnă adoptarea logicii dialectico-specu
lative" . . .  (1, p. 54). 

De fapt, delimitările de metodele principale care au 
acţionat în construcţia fi losofică sistematică sunt o 
preocupare constantă a autorului, implicând totodată corecta 
apreciere şi resemnificare a acestora în istoria cugetării (aşa 
cum o arată raportarea la "gândirea speculativă («teoretică>>)" 
şi, în genere, studiul "facultăţilor gândirii" (I, p. 4 1 -49) . 
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În aceeaşi modalitate nuanţată este urmărită şi 
interpretată şi istoria temelormajore şi a categorii lor, întrucât 

"fiecare dintre categoriile fundamentale ale filosofiei are un 
trecut rnilenar, care trebuie scos din adâncurile uitării", iar 

"caracterul fundamental al categoriilor fi losofice rezidă în 
perenitatea lor" (II, p. 9). 

Tocmai în această perspectivă este urmărită (istoric şi 
sistematic) tema Subsistenţei şi definirile ei succesive (într-o 
îndelungată istorie), ca un preludiu la un sistem categorial
filosofic într-o "filosofie pentadică", în a cărei construcţii 
rolul major revine supercategoriilor, care nu sunt prezente la 
exegeţii principali ai categorii lor (Il, p. 1 03). 

Reţine atenţ i a  aici  precizarea: "Raporturi l e  
supercategoriale sunt dialectico-speculative, adică acestea 
sunt şi nu sunt identice cu toate celelalte în parte şi cu toate 
împreună, şi, de asemenea, cu Subsistenţa", care "nu este 
însă a VI -a supercategorie, ci totalitatea lor, care este, în acelaşi 
timp, fiecare dintre ele şi, totodată, nu este nici una dintre 
acestea" (II, p. 1 06). 

4. În esenţă, principal a contribuţie constructiv
sistematică în această "filosofie pentadică" constă tocmai în 
relevarea (şi analiza de fond) a nivelului supercategorial, a 
celor "cinci supercategorii autologice", prin delimitare de 
nivelul categoria!, şi utilizare a acestor supercategorii în teoria 
Subsistenţei, cu ipostazele ei specifice (descrise în II ,  cap. 
IV), totul fiind urmărit şi resemnificat, cum spune autorul 

"gândind speculativ" (mai exact, "dialectic-speculativ"), 
ceea ce înseamnă efectiv teoretico-metodologic. 

Deschiderea către un sistem categoria!-filosofic într-o 

"filosofie pentadică" constituie, credem, o înnoire în 
modalităţile zilelor noastre de filosofare. În contrast cu 
minimalizările (de tip pozitivist, mai ales) demersului 
teoretico-fi losofic se argumentează ( istoric şi logic
sistematic) autonomia acestui demers şi necesitatea prezenţei 
lui într-o reconstrucţie teoretico-metodologică modernă, 
menită să pună în lumină valoarea perspectivelor multiple 
în abordarea şi înţelegerea fenomenului cunoaşterii şi , nu în 
ultimul rând, încrederea în disponibilităţile constructive ale 
spiritului uman. 

În aşteptarea volumelor următoare a le  acestei 
impresionante reconstrucţii filosofice în fonna sistemului, 
considerăm această deschidere prin "fi losofia pentadică" o 
încercare temerară, al cărei viitor este legat de credinţa că 
«pentada este numărul de aur al dreptei fi losotări». 

Alexandru BOBOC 

* Alexandru Surdu: F ilosofia pentadică 1 :  Problema 

transcendenţei (Bucureşti, Editura Academiei Române, 

2007, 220 p .); Filosofia entadică II: Teoria subsistenţei 

(Editura Academiei Române, 2012, 1 98 p.). 

www.cimec.ro



ESl ETICA • 2012 

Artă şi estetică in paradigma comunicări i (1) 

1 .  Paginile următoare îşi propun să descrie vecinătatea 
esteti cii şi a comunicării din perspectiva afmităţilor reciproce. 
Cum sunt văzute astăzi cele două domenii în scrierile de 
specialitate? Ce anume au în comun? Care este aportul 
fiecăruia la proiectele de revizuire problematică şi de repliere 
mutuale reclamate de boom-ul fără precedent al tehnologiilor 
informatice? 

Homo simbolicus (E. Cassirer), omul creator de artefacte 
culturale, este în egală măsură homo aestheticus (Luc Ferry), 
dar şi homo communicans, adică fiinţă înzestrată cu abilitatea 
de a filtra 

"
estetic" realitatea, de a o transfigura, recrea şi 

comunica. Estetica şi comunicarea îşi revendică astăzi, fiecare 
în parte, un profil cultural distinct, legitimat de natura şi 
consistenţa preocupărilor, de cîmpul tot mai extins al 
problemelor asumate, de anvergura tematic ii interne şi de rolul 
decisiv avut în viaţa de zi cu zi. Ca unnare a multiplelor prefaceri 
şi revizuiri epistemice, suntem martorii unor tentative de altoire 
şi conjunc�e reciproce. 

Potrivit înţelesuri lor uzuale, estetica se recomanda fie ca 

"
teorie a sensibilită�i" centrată pe receptarea fntmosului, fie 

ca 
"

reflec�e asupra artei". Astăzi însă, ea tinde să debordeze 
sfera tradi�onală, orientându-se spre cu totul alte zone de 
interes. Noile estetici repun în discuţie 

"
interesul" artistic, dar 

şi condi�a 
"

operei de artă". Prudenţa îi îndeamnă pe sceptici 
să impună restricţii chiar ideii de 

"
operă". Alţii, în schimb, 

diluând conţinutul, dar gontlând artificial relevanţa, dau 
artisticului dimensiuni 

"
totalitare". Fonnula 

"
totul este artă" 

devine leit-motivul unei estetici evazive, dispuse a atribui 
statut artistic şi obiectelor 

"
gata-făcute" (ready-made ), şi celor 

reciclate, dar şi evenimentelor proclamat 
"

artistice". Viaţa 
cotidiană este gândită ca spectacol; fiecare om este actorul şi 
personajul unei piese destinate, fiind prins în ţesătura de roluri, 
convenţii şi complicităţi sociale. 

În aceeaşi tendinţă expansivă poate fi plasată una din 
axiomele Şcolii de la Palo Alto, potrivit căreia 

"
totul este 

comunicare". Ori tocmai dispersia necontrolată şi labilitatea 
circumscrierii subminează consistenţa domeniului revendicat. 
Orice termen afirmat în exces presupune un altul, antitetic, la 
fel de îndrituit. Dacă totul este artă, atunci arta tocmai a dispărut; 
dacă totul este comunicare, atunci comunicarea este ine�ală 
şi, de fapt, nimeni nu mai comunică în chip real. Este şi motivul 
pentru care se invocă sterotip, pe de o parte 

"
moartea artei", pe 

de alta - o 
"

criză a comunicării". Discursul 
"

agonie" sau 
catastrofal, chiar dacă uneori argumentat, trebuie întâmpinat 
însă cu precauţiile de rigoare. 

2. Tonul apocaliptic în polemicile culturale îşi atinge 
apogeul la 1 985, când Gianni Vattimo, pe urmele lui Hegel 
(F enomenologia spiritului, 1 807; Prelegeri de estetică, 1 83 7-
1 842), ale lui Friederich Nietzsche (Omenesc, prea omenesc, 
1 878), Martin Hei degger şi H erbert Marcuse constata 

"
moartea" sau 

"
amurgul" artei, ca efect al 

"
sf'arşitului" resirn�t 

de metafizică şi al exceselor societăţii industriale. Discursul 
critic al hermeneutului italian constată semnele deprecierii 
artei, dar şi ale contestării elementelor constitutive practicii 
artistice tradiţionale: sala de concert, teatrul, galeria, muzeul, 
cartea. Statutul 

"
operei", ca ansamblu închegat şi depozitarul 

unui înţeles simbolic, devine oarecum ambiguu. 
Datorită inovaţiilor care permit ,,reproductibil itatea 

tehnică a artei" (Walter Benjamin) operele trecutului cad în 
desuetudine. Se i vesc, în schimb, forme noi de artă 
(cinematograful, fotografia), în care tocmai reproductibilitatea 
este constitutivă. Experienţelor 

"
auratice" ale artei le 

substituim curent experi enţe 
"

distractive", născute din 
consumul operelor reproduse ori făcute să fie reproduse 
mecanic. Asistăm, totodată, la schimbarea moduri lor noastre 
de percepţie şi la modificarea a ceea ce înţelegem ca aşezat 
sub semnul euristicii artistice. Experienţa 

"
percepţiei distrate" 

pe care o reclama Walter Benjamin nu mai întâlneşte 
"

opere", 
ci se mişcă într-o 

"
lumină de amurg şi declin" (G.Vattimo). 

Criza va fi şi mai mult tematizată în discursul de factură estetică. 

"
Moartea artei", cred teoreticienii prezentului, este cea 

pe care o trăim în societatea culturii de masă, unde stmtem 
martorii unei 

"
estetizări" superficiale, datorate îndeosebi mass

media - servanta agresivă a informaţiilor şi imaginilor cu un 
conţinut facil. Însă nu trebuie să identificăm sfera media cu 
esteti cui, deşi o atare dimensiune este presupusă în mai toate 
practicile de producere, prelucrare şi distribuire ale informaţiilor. 
Trebuie să ţinem cont că, dincolo de tranzitul infonnativ, 

"
mass-media produce consens, instaurare şi intensificare a unui 

limbaj comun în plan social" (Yves Michaud). 
Anul 1 963 marchează primul 

"
divorţ" oficial al unui 

artist atât faţă de artă, cât şi faţă de preocuparea estetică, separare 
certificată printr-un inedit act notarial solicitat de Robert 
Morris. La modul simbolic, moartea artei este 

"
dramatizată" 

în 1 979, la Centrul 
"

Georges Pompidou" din Paris, de către 
Herve Ficher, pictor nonconfonnist convins că un atare 
eveniment trebuie 

"
proclamat" cu solemnitate. Odată cu 

decesul artei s-ar păşi în zona artei post-istorice sau a meta
artei. 

Să fie arta contemporană într-o criză de nesunnontat? 
Sau este în joc mai degrabă exhibarea unei 

"
retorici 

eschatologice"? Criza actuală a artei este una artificială, crede 
Jean-Paul Doguet, autorul unui proiect de reconsiderare a 
domeniului. Există totdeauna o asimetrie între 

"
orizontul de 

aşteptare" al publicului şi ceea ce propun artiştii drept artă. 

"
Criza" este mai curând una de esenţă. Poate fi numită 

"
criză" 

a artei sau 
"

sfărşit" al ei tocmai replierea artiştilor după reguli 
noi şi oferte artistice inedite. În criză pare a fi de fapt nu ideea 
de artă, ci ideea operei de artă ca atare. Este artă doar ceea ce 
percepem nemijlocit ca ipostaziat de un obiect concret? Pot fi 
considerate 

"
arti sti ce" eveni mentel e eterice, digitale, 

transparente, dar l ipsite de suport materi al  ferm ? 

"
Dematerializarea" conceptului clasic al operei permite astăzi 

asumarea artei ca experienţă comunicativă. Artistul nu expune 
un obiect material sau un l ucru neapărat tangibil; el comunică 
o idee, un concept, un mesaj .  Arta încetează a mai fi numai 
artă, devenind în plus . . .  comunicare. 

3. Nici fenomenului comunicării nu este scutit de 
întâmpinări potrinice. Să amintim doar criticile lui Guy Debord 
şi ale lui Jean Baudrillard. Exploatând vocabularul filosofic 
marxist, cel dintâi descrie lumea noastră ca fiind una confiscată 
de 

"
spectacol" şi iluzii ventilate agresiv de media. Spectacolul 

este un raport social între persoane independente, dar 
mediatizat de imagini; este 

"
coşmarul" societă�i moderne şi, 

totodată, 
"

gardianul" acestui vis oribil. Limbajul comunicării 
autentice s-a pierdut; este însă semnul pozitiv descifrat în 
mişcarea de destructurare modernă a oricărei arte, adică 

"
aneantizarea ei formală". 

La fel de radical în sentinţe este Jean Baudril lard, 
cunoscut pentru criticile administrate lwnii postmodeme, 
descrisă ca obsedată de fantasmele succesului şi ale 
conswnului fără frâu. Consecinţa? Rela�ile umane se atrofiază 
treptat, deoarece oamenii de astăzi rătăcesc ine�al în labirintul 
informaţiilor mijlocite de televiziune şi de ordinator. 

"
Astăzi 

nu mai există scenă sau oglindă, ci numai un ecran şi o reţea. 
Nu mai există transcendenţă sau profunzime, ci numai 
suprafaţa irnanentă a derulării operaţiilor, suprafaţa netedă şi 
operaţională a comunicării". 

"
Societatea de consum" a fost trăită sub semnul alienării, 

ca 
"

societate a spectacolului". Când dispar spectacolul, scena, 
teatrul, iluzia, când totul devine transparent şi vizibil, când 
totul devine informaţie şi comunicare, începe obscenitatea 

generalizată, adică tocmai situaţia pe care o experimentăm. 
Nu mai trăim drama alienării, 

"
trăim în extazul comunicării". 

Valorificând astfel de teme, un Lucien Sfez propune 
asumarea 

"
critică" a comunicării ,  Philippe Breton vorbeşte 

despre 
"

utopia comtmicării", iar Ignacio Ramonet, discută, la 
rândul lui, despre 

"
tirania comunicării", inventariind, ca şi 

cei lai�, 
"

efectele perverse" ale practicilor comunicaţionale. 

"
Trebuie să căutăm o dietetică a comunicării?", se întreba 

Baudrillard. Sau, mai degrabă, 
"

să lăsăm ca satura�a reţelelor 
şi suprasturarea infonnativă să-şi facă efectele paralizante", 
adică să-l lăsăm pe insul obsedat de tehnologie şi consum să
şi regrete propriile excese. 

D i ncolo de toate aceste reflexe ale protestu l u i  
nedi simulat sau a l e  negaţiei ,  realitatea şi  necesitatea 
comunicării sunt incontestabile, cwn incontestabilă este şi 
necesitatea contrapunerii tmui meta-discurs critic, apt să-i 
descrie mecanismele, să le studieze în profunzime şi, even
tual, să-i corijeze derapajele. 

4. Aspectele estetice ale comunicării au fost aswnate 
programatic în două proiecte de anvergură: arta sociologică 
şi estetica comunicării. Arta sociologică nu trebuie confundată 
cu estetica sociologică. O estetică sociologică fusese schiţată 
de Charles Lalo, în 1 92 1 .  Arta, pentru Lai o, este un fenomen 
de comunicare. Caracterul 

"
sociologic" al artei rezidă în măsura 

preocupării de a analiza judecă� le colective asupra frumosului. 
Două sunt ideile importante fonnulate de Lalo: acţiunea 
societăţii asupra artistului nu se aplică direct, ci prin intennediul 
unei lumi specializate a artei; artistul traduce într-un limbaj 
particular o vizuine a lumii comună ansamblului societăţii în 
care trăieşte. Tot din perspectivă sociologică, Pierre Francastel 
priveşte arta din perspectiva valorii informa�ilor pe care aceasta 
le presupune în schimburile sociale. Modul de comunicare al 
obiectelor de artă este func�e de schemele de interpretare 
inventate la un moment dat. 

Arta sociologică a fost propusă şi promovată în 197 1  de 
Herve Fischer, Fred Forest, Jean-Paul Thenot, reuniţi într-un 

"
colectiv de artă sociologică" ( 1 974- 1 980), anticipare 

instituţională a 
"

Şcolii sociologice interogative", create de 
aceiaşi, poziţionată critic în raport cu instituţiile artei şi ale 
valorificării acesteia. Arta sociologică se doreşte o practică 
specializată, utilizând metode sociologice de felul anchetelor 
şi chestionarelor, cu scopul de a analiza critic raporturile dintre 
artă şi societate. Membrii grupului vor imagina pelformance
uri cu rolul de a 

"
perturba" comunicarea ine�ală şi de a ob�e 

din partea participanţilor un efect de revoltă şi contestare. 
Noua artă pune în discuţie superstructurile ideologice, 

sistemele de valori, atitudinile şi mentalităţile condiţionate 
de masificarea lwnii de astăzi. Metodologia artei sociologice 
constă în a activa dispozitive de devianţă, prin deplasare şi 
transport de informaţie, scurt-circuite subversive, chestionări 
spontane, dezbateri, perturbarea circuitelor de comunicare 
aftrmative, refuz, în scopul de a testa modelele eficiente de 
comunicare între oameni.  Mişcarea promovează conceptul 
de 

"
relaţie". Opera este o structură deschisă, imprevizibilă, 

solicitând participarea publicului în reţelele de comunicare 
interactive. Noul tip de operă se va substitui obiectului artis
tic tradiţional, conceput în suport fizic (pictură, sculptură, 
fotografie) sau de tip eveniment (performance, happening), 
fiind mai atent la modul de 

"
organizare", la funcţii şi mai 

;;J puţin la obiecte. Mesajul ia locul materialului. Arta socio

� logică este producţie de mesaje, este o artă a in formaţiei. 
N Autorii refuză piaţa instituţională a artei în profitul unei 
� practici interogative şi critice cu privire la conştiinţa socială şi 
OI) ·;: la fenomenul comunicării.  Adversari instituţionali declaraţi : c.:l 

Centrul 
"

George Pompidou" din Paris (Muzeul de artă 
modernă şi contemporană) şi 

"
imperialismul" estetic al New 

York-ului, noua capitală a unei pieţe artistice axate pe schimb, 
bani şi consum. Internetul este 

"
cea de-a treia cale", altemativa 

dezirabi lă la comercializarea feroce a bunurilor artistice şi 
traficarea lor preferenţială. 

Preocupările membrilor grupului vor încuraja proiectele 
de 

"
artă relaţională" şi de 

"
artă contextuală". Arta 

"
corporală" 

primeşte un nou contur în noul context informatic. Fred 
Forest, unul din promotorii curentului, îşi va continua 
demersurile în direc�a unei 

"
estetici a comunicării", ocazie 

de a regândi statutul şi menirea artei. 

Petre BEJAN 
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Comunicare şi expresie artistică 

A devenit un loc comun ideea că arta 
este o modalitate de a percepe şi de a regândi 
lumea, dar, adăugăm noi, şi de a o exprima. Ne 
raportăm permanent la lumea exterioară, a 
realităţii lucrurilor şi fenomenelor, precum şi 
la cea interioară, a sentimentelor şi gândurilor 
ce populează sufletul nostru. Perceperea 
acestor realităţi cere să fie exprimată, altminteri 
se cufundă în neant. O gamă largă de 
posibilităţi, extinsă mereu de spiritul nostru 
inventiv, stă la îndemâna omului, pentru 
înfă�şarea percep�ilor şi trăirilor sale. În cazul 
artei, le exprimăm apelând la cuvinte, gesturi, 
sunete, linii, culori etc. prin care configurăm 
obiectele creaţiei artistice, cărora le atribuim 
semnifica�i şi le propunem celorlalţi, intrând 
astfel, vrând-nevrând, în relatii de comunicare 
cu ei. În genere, este acceptat că, între formele 
de comunicare umană, comunicarea artistică 
este una dintre cele mai bogate şi mai 
complexe. Această particularitate provine din 
natura obiectelor creaţiei artistice, care, în 
apariţiile lor sensibile, cuprinde o pluralitate 
de sensuri şi semnifica�i, limitate numai de 
capacitatea de înţelegere şi interpretare a 
contemplatorului. 

Credem că aici se potriveşte o remarcă 
mai generală a lui Noica, punând în relaţie 
două noţiuni diferite :  comunicarea şi 
cuminecarea. Dacă prima noţiune implică 
informaţii, semnale, semnificaţii şi înţelesuri, 
cuminecarea trimite la subînţelesuri. Fiind 
intim legată de întreaga noastră viaţă şi de 
toată cultura, se poate spune că 

"
progresăm 

printr-un spor de comunicare, dar nu 
progresăm cu adevărat dacă nu obţinem şi un 
spor de curninecare". Parafrazând afinnaţia 
subt i lă  a fi losofului ,  în conexiune cu 
domeniul în discuţie, ni se pare nimerită 
reformularea următoare: comunicarea artistică 
a progresat mult graţie tehnicilor şi formelor 
de expresie, dar un progres autentic implică şi 
un spor de cuminecare. Altfel spus, evoluţia 
artei presupune, fie că acceptăm sau nu, şi 
evoluţia capacităţii receptorului de a descifra 
subînţelesurile operei, dincolo de forma 
apariţiei sale. Desigur, această idee trimite la 
mult discutata temă a raporturilor artei cu 
publicul şi, mai exact, la problematizarea 
accesibilităţii operei, temă la care vom reveni 
ceva mai încolo. Deocamdată, reţinem un as
pect esenţial pentru abordarea de faţă: 
comunicarea artistică, la fel ca orice alt tip de 
comunicare, se produce, după cum se ştie, prin 
intennediul unui limbaj distinct, care intro
duce un conţinut de sentimente şi gândire în 
sfera artisticului. Fireşte, vorbim în mod 
sintetic despre un limbaj al artei. În realitate, 
fiecare domeniu particular al creaţiei artistice 
se defineşte printr-un limbaj propriu, care îi 
dă viaţă şi îi asigură identitatea. 

Fără a intra în detaliile acestei chestiuni, 
trebuie să mai spunem că o componentă 
esenţială a tipului de limbaj la care ne referim 
este expresia artistică. Înţeleasă ca fiind 
unitatea sintetică a manifestării exterioare a 
gândirii şi sentimentelor, expresia artistică este 
specifică fiecărui domeniu al artei. De aceea, 
vorbim despre expresia artistică literară, plas
tică, muzicală, teatrală etc. În afara ei, a 
expresiei artistice, nu putem înţelege Divina 
comedie, Oda în metru antic sau O scrisoare 
pierdută, nici Concertele Brandemburgice, 
Rapsodia Română sau Lacul lebedelor, nici 
Gioconda sau Măiastra şi oricare altă crea�e 
ce înnobilează împărăţia artelor. 

După cum este ştiut, în sfera oricărei arte, 
prin folosirea mij loacelor adecvate, mai 
exact a limbajului propriu, expresia artistică 
dobândeşte formă şi se concretizează într-o 
creaţie obiectuală, cu o pluralitate de 
semnifica�i poten�ale. Aceasta nu este altceva 
decât opera de artă, ce se prezintă ca un întreg, 
unitar structurat, din care nimic nu poate fi 
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eliminat ori schimbat fără a-i prejudicia 
valoarea. Expresia artistică aspiră să reflecte 
în chip propriu esenţa realităţii; elementele 
sale cognitive se formalizează nu în reflectarea 
logico-ştiin�fică a realităţii, ci într-o formă 
spiritual sensibilă. 

Structura expresiei artistice, în acord cu 
specificul diferitelor domenii ale crea� ei, are 
drept calită� esen�ale semnificaţia, caracterul 
emoţional, originalitatea şi accesibilitatea. 
Fiecare dintre aceste calităţi comportă 
dezvoltări teoretice separate, ceea ce depăşeşte 
inten�ile noastre urmări te aici. Reţinem, totuşi, 
că în genere complexitatea expresiei artistice 
face ca opera să transceadă simplul semn, 
ridicându-se la nivelul simbolului, adică o 
sinteză a sensibi lului cu i deea sau a 
concretului cu abstractul. 

Obiectivarea expresiei artistice într-o 
creaţie cu valoare de simbol reprezintă, în 
fond, reac�a împotriva artei imitati ve, robită 
lumii aparenţelor, şi reorientarea, încă de la 
începutul secolului trecut, către abstractiune 
şi simbol. Adică, cultivarea intention�lă a 
creaţiei ce serefuză dublării imaginii realită�i 
exterioare. Aşa cum remarcă un teoretician, 

" 
. . .  artistul nu vrea să creeze imagini percepute, 

ci imagini reprezentate; el tinde să instaureze 
simboluri şi să creeze configuraţii". Potrivit 
acestei viziuni estetice, dacă arta imitativă 
prezintă doar un fragment vizual decupat din 
această lume, care trimite în mod subiectiv la 
privitor, arta simbolică oferă o totalitate spiri
tuală, 

"
în cuprinsul căreia obiectele nu se 

mişcă în spaţii imitate" după cele oferite de 
experienţă, "ci în sistemele unor dimensiuni 
spirituale, imaginare, în faţa cărora măsura dată 
de simţurile noastre nu mai este valabilă" De 
aici, ideea că arta nu este o imitare sau o 
limitare a naturii, ci interpretarea ei ideală. În 
această situaţie, privitor la opera de artă ca 
simbol, apare dificila problemă a reia� ei dintre 
semnificant şi semnificat, dintre obiectul ar
tistic şi contemplatorul său, ceea ce constituie 
sursa diferen�erii abordărilor şi controverselor 
estetice. Menţionăm, totuşi, teza conform 
căreia 

"
semnificaţia este ( . . .  ) o creaţie a 

semnului, dar una care pennite să ne întoarcem 
asupra realităţii ,  pentru a desprinde din ea 
înţelesurile ei adânci şi limitate. Realul 
sensibil nu este l ipsit de idealitate, de 
semnifica�a" pe care i-o acordă generalizările 
artistului. 

Spre deosebire de simbolurile din alte 
categorii, cum sunt cele ştiinţifice, religioase, 
istorice etc., care sunt conceptuale, simbolurile 
artistice sunt sensibile şi, ca atare, plurivalente, 
iar semnificaţia lor este, cum susţine Vianu, 
ilimitată. Se cuvine ca spiritul să afle 
semnifica�a în simbol, nu în afara lui, iar 
această semnificaţie trebuie să aibă un fel de a 
fi deschis, i limitat, pentru a recunoaşte 
simbolului caracterul artistic. 

Pluralitatea de sens urmărită de arta 
contemporană, fie ea simbolică sau nu, pune 
serioase d ificultăţi de comunicare 
receptorului obişnuit cu altă tradi�e artistică. 
Cu extensii până la manifestările an ti artei, arta 
simbolică este plurivalentă în conţinut şi com
plexă din punct de vedere al expresiei. Altfel 
spus, ea pennite şi, totodată, îndeamnă la 
corelarea unor reprezentări, în loc să exprime 
efectele percepţiei. Accesul în structurile sale 
interioare nu este un exerci�u facil, datorită 
ambiguităţii simbolului şi conotaţi ilor 
semnificative adăpostite în sine. Dacă luăm 
ca exemplu mult comentatul grup de lucrări 
brâncuşiene de la Tg. Jiu, Masa tăcerii, Poarta 
sărutului şi Coloana infinitului, se poate 
constata că, privite împreună ori separat, 
lucrările 

"
provoacă reverii şi interpretări 

aproape fără sfărşit". Aceasta este consecinţa 
evidentă a plurivocită�i simbolului estetic 
creat de Brâncuşi. 

Potrivit unei observaţii pertinente, arta 
simbolică 

"
are caracterul unei scrieri în 

imagini, care trebuie citită şi interpretată . În 
această ipostază, creaţia artistică devenind tot 
mai reflexivă, îndeosebi cea postmodemă sau 

"
postistorică", eliberată de orice finalităţi 

exterioare este deschisă şi interpretabilă într-o 
multitudine de sensuri, ceea ce ridică în fata 
publicului exigenţe nu tocmai uşor cle 
surmontat. Este, între altele, un aspect ce a 
determinat opinia, susţinută de experienţa 
artistică actuală, că, pentru înlesnirea 
comunicării cu receptorul sau contemplatorul, 
opera de artă pretinde să fie însoţită de un 
comentariu făcut de autorul însuşi sau de un 
specialist în domeniu. Cerinţa vizează întreaga 
artă contemporană, cu predilecţie cea născută 
din impulsuri antiestetice. 

Dacă punem problema în acest mod, 
survin cel puţin două interogaţii importante: 
1 .  Comentariul sau interpretarea poate oferi 
publicului o 

"
traducere" integrală a operei 

artistice?; 2. Înlesneşte comentariul accesul 
publicului şi valorizarea operei de artă sau o 
pune în umbră? Răspunsurile la aceste întrebări 
angajează critica estetică în abordări 
complexe, care întrec intenţia temei de faţă. 
De aceea, ne limităm a spune, referitor la prima 
întrebare, că obiectul ca expresie artistică unică 
are o serie de calităţi specifice, între care 
prevalează valoarea estetică ce îi conferă 
identitate şi, astfel, transcende caracterul de 
lucru. Pentru că, în afară de ceea ce ne spune 
un lucru oarecare, obiectul artistic ne 
comunică şi altceva, mult mai profund şi 
captivant. Într-o unitate inalterabilă coexistă 
în el un suport material (cuvânt, culoare, sunet, 
marmoră etc.) şi un con�ut spiritual, fiind 
astfel un simbol ce iradiază un evantai de 
semnificaţii şi sensuri, care provoacă interesul 
receptorului . Desigur, comentariul sau 
interpretarea pot îndruma publicul către 
sesizarea şi înţelegerea apariţiei conţinutului 
spiritual propriu unei creaţii artistice, ceea ce 
este, indiscutabil, binevenit, mai ales când este 
vorba de o creaţie nonfigurativă, muzicală sau 
oricare altă formă insurgentă faţă de arta 
tradiţională. Dar nu va izbuti să 

"
traducă" in

tegral semnifica�ile profunde ale unei opere, 
întrucât ele nu se lasă dezvăluite până la capăt 
niciodată. Conştiinţa acestor dificultăţi şi 
nevoia depăşirii lor am sesizat-o într-un ex
periment, unic în lume, iniţiat de muzeul 
Mănăstirii benedictine Admont, dintr-o mică 
aşezare austriacă. În 2002, aici s-au pus bazele 
unei colecţii de lucrări, realizate special de 
câţiva artişti contemporani, cu intenţia de a fi 
valorizate nu atât cu privirea, cât mai ales cu 

"
ochii min�i". Reunite, după un deceniu, într

o expozi�e cu titlul 
"
Dincolo de ceea ce se 

vede", aceste lucrări, picturii, instala�i, crea�i 
multimedia, având forme particulare, se oferă 

publicului, văzător şi nevăzător, să le asculte, 
să le atingă, să le miroase şi, în final, să le 
aprecieze, în complexitatea lor, din alte per
spective, noi. Ideea călăuzitoare a expozi�ei 
este aceea că arta poate fi valorizată şi în alte 
sensuri, care pot procura vizitatorilor o 

"
impresie" despre felul în care arată lumea ce 

nu se vede. Prin urmare, se propune ca arta să 
fie apreciată altfel decât în funcţie de valoarea 
estetică. 

Revenind la problema în discuţie, 
adevărul este că opera închide în universul ei 
o taină, care se referă la un conţinut numai 
sugerat de intuiţia creatorului, fără să-i dea 
conturul unei imagini. Ca urmare, opera de 
artă se refuză cunoaşterii absolute. Ea rămâne 
mereu liberă, deschisă şi ademenitoare în 
relaţiile ei cu publicul. Tocmai misterul său 
intrinsec expl ică vibraţia în om a 
sentimentului de bucurie şi fascinaţia ce îl 
cuprinde şi îl readuce în faţa operei autentice, 
sim�nd-o aproape, dar niciodată în posesia 
lui. 

În ceea ce priveşte a doua interogaţie 
formulată mai sus, menţionăm că o 
comunicare veritabilă are loc prin intermediul 
expresiei artistice obiectivată în operă. Fără 
îndoială, aceasta presupune cultură estetică 
adecvată, atitudine deschisă, flexibilă din 
partea receptorului. O asemenea condiţie însă 
pare a fi insuficientă atunci când ne aflăm în 
faţa unei creaţii artistice care nu te atrage prin 
nimic sau chiar îţi provoacă nedumerire. 
Comentariul ori interpretarea operei de artă 
faci l itează, în acest caz, descifrarea 
intenţionalităţii autorului şi, totodată, poate 
transgresa nemijlocirea simţirii şi a realităţii 
concrete. Pornind de la obiectul estetic, 
interpretarea este ea însăşi o nouă crea�e spiri
tuală şi, în consecinţă, poate să distorsioneze 
actul receptării, care este personal şi nearbitrar, 
încercând să-ţi sp�nă altceva decât o face 
creaţia respectivă. In atare situa�e, obiectul 
arti stic este eclipsat de interpretare sau 
comentariu, care dă prioritate ideilor pe care 
autorul a voit să le transmită publicului. Se 
cuvine să re�nem, totuşi, că important este nu 
atât referenţialul sau ceea ce simbolizează o 
creaţie artistică, cât mai cu seamă opera ca 
atare în întregul său. Numai ea constituie 
obiectul evaluării estetice şi, prin urmare, îl 
putem considera sub semnul frumosului, 
urâtului ori altor valori estetice. 

Aşa după cum rezultă din cele de mai 
sus, tema comunicării prin intermediul 
expresiei artistice obiectivată în operă sau, 
mai pe scurt, a comunicării artistice, privită în 
special din perspectiva contemporaneităţii, 
este însoţită de multe dificultăţi provocatoare 
şi, totodată, corozive ce vizează atât artistul, 
cât şi contemplatorul. O astfel de dificultate 
consistă în fenomenul artei însăşi. Marcată de 
caracterul său reflexiv, dar şi de cel comercial, 
de ceea ce se numeşte artă minimalistă, 
concretă, funcţională, conceptuală etc., arta 
contemporană este asaltată de numeroase 
întrebări şi ,  totodată, atrasă în desişu l  
interpretărilor contradictori i .  Supusă 
problematizărilor ce vizează esenţa, formele 
de expresie şi finalitatea sa, arta contemporană 
dovedeşte că îşi caută identitatea, în acord cu 
exigenţele timpului istoric pe care îl trăim. 

O altă chestiune majoră rezidă în faptul 
că relaţiile tensionate dintre crea�a artistică 
şi public, fiecare având o evolu�e şi justificări 
proprii ,  nu sunt simple şi uşor de conciliat. Pe 
deoparte, tendinţa de a elibera creaţia artis
tică de exclusivitatea ei şi de a-i extinde 
angajamentul asupra unor domenii 
extraartistice, pe de altă parte, publicul, care 
este îndemnat insistent să-şi modifice 
atitudinea faţă de opera artistică şi să 
dialogheze cu ea fără prejudecăţi, oricâtă 
înţelegere ar avea faţă de crea�a postistorică, 
"antiestetică", pretinde artei să-i ofere, totuşi, 
satisfacţii estetice; el caută frumosul în 
structurile ei, spre contemplare şi desăvârşire 
spirituală. 

MarinAIFTINCĂ 
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Un seducător poet al metafizicii şi esteti cii 

După ce-ai parcurs şi ultima pagină a cărţii lui Marin 
Aiftincă, "Perspective filosofice

" 
(Editura Academiei Române, 

Bucureşti, 20 1 1 ), cucerit şi de ultimul ei gând - "A trăi întru 
frumos este şansa noastră de a respinge urâtul ce ne invadează 
viaţa cotidiană şi atinge nemurirea

"
- nu poţi să nu te întrebi, 

aproape retoric, unde o fi găsit Cioran atâtea resurse pentru a 
spune că "Exercitiul filosofic nu-i fecund; nu-i decât onorabil .  
Nu rişti nimic ca filosof: o meserie fără destin ( . . .  ) Începem să 
trăim cu adevărat doar la capătul filosofiei, pe ruinele ei, când 
am înţeles cumplita-i nulitate şi faptul că e zadarnic să recurgi 
la ea, că nu-i de niciun ajutor ( "Eseuri

"
, Editura Cartea 

Românească, Bucureşti, 1 988, pag. 1 8- 1 9) .  Întrebat de Petru 
Bej an ("Critica filosofiei pure

"
, EdituraFundaţieiAxis, Iaşi, 2 

000, pag. 285) ce subiect I-ar ispiti, dacă arfi să-şi reînnoiască 
interesul pentru vreo problemă filosofică anume, Petre Ţuţea 
a oferit un răspuns inconfundabil: "Niciunul. Filosofia a spus 
cele mai mari neadevăruri; ar cam trebui trimisă la beci, la 
curăţat cartofi

"
. E drept că în finalul interviului a nuanţat, 

spunând că această mare penitenţă a filosofiei trebuie să dureze 
doar "până s-o cuminţi

"
. Ar fi interesant cwn i-ar răspunde 

Cioran şi Ţuţea lui Platon, cel care ne spune că "filosofia este 
cea mai înaltă formă de muzică

"
. Sau lui Marcus Tullius 

Cicero, care adaugă faptul că "filosofia este medicina 
sufletului

"
. ,,Filosofii seamănă cu stelele care dau puţină 

lumină, avea să spune Francis Bacon, fiindcă sunt la mare 
înălţime

"
. Care ar fi replica lui Cioran, a lui Ţuţea? Şi, mai 

ales, cum i-ar răspunde lui Marin Aiftincă, universitarul care 
crede că filosofia "descoperă esenţa şi profunzimile existenţei, 
arată valorile ce trebuie să călăuzească viaţa oamenilor şi, în 
acelaşi timp, identifică sensul şi idealul culturii, care este 
chemată nu doar să se ofere omului spre contemplaţie, cât mai 
ales să-I îndrume în efortul de a se desăvârşi pe sine prin 
educaţie şi cunoaştere

" 
("Perspective filosofice

"
, Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 20 1 1 ,  pag. 1 7). 
Cartea lui Marin Aiftincă nu este pentru discursul 

filosofic autentic doar un elevat şi convingător pro domo, ci 
şi scriitura unui seducător poet al metafizicii şi esteticii.  
Reunind studii filosofice care au apărut iniţial în publicaţii de 
specialitate din ţară şi străinătate, volumul "aduce în atenţia 
cititorului, fie el specializat sau nu, un semnificativ ambitus 
problematic al filosofării, într-o vreme marcată de frenezia 
schimbării şi prevalenţa «gândirii calculatoare», cu dramatice 
consecinţe asupra spiritului românesc

" 
(Op. cit, pag. 8). 

Structurată în ci nci capitole - F i l osofia ş i  crizele 
contemporaneităţii; Fiinţă, gândire, limbaj ;  Valoarea, o 
corelaţie între transcendent şi imanent; Cultură: esenţă 
metafizică şi expresie empirică; Logos simbolic - cartea face 
trimitere către zări noi ale unui orizont filosofic aflat mereu în 
fecundă şi tulburătoare căutare. Una dintre credinţele autorului 
ar putea figura şi ca motto al acestui demers editorial:  
"Constrânsă de crizele contemporaneităţii, filosofia este 
chemată să-şi centreze demersul reflexiv asupra prezentului, 
pentru a-şi cuprinde epoca în gânduri, cwn spunea Hegel

" 

( Ibidem, pag. 1 5) 

Filosofia, o eternă regândire 

Pentru Marin Aiftincă, genul proxim al filosofiei rămâne 
cultura. Autorul argumentează emergenţa filosofiei din cultură. 
Cultura este privită ca "fonna obiectivată a spiritului unei 
naţiuni

"
, în vreme ce filosofia, "ştiinţă a adevărului şi a sensul ui 

lumii
"

, "găseşte în cultură o cale de acces către om şi, totodată, 
solul fertil din care se nutreşte; "cultura este întregul, filosofia 
nu este altceva decât parte a unui întreg

" 
(Ibidem, pag. l 6) .  O 

"parte
" 

care nu oferă lecţii întregului, dar care evidenţiază 
esenţa şi profunzimile existenţei, "arată valorile ce trebuie să 
călăuzească viaţa oamenilor şi, în acelaşi timp, identifică sensul 
şi idealul culturii, care este chemată nu doar să se ofere omului 
spre contemplaţie, cât mai ales să-I îndrume în efortul de a se 
desăyârşi pe sine prin educaţie şi ctmoaştere

" 
(Ibidem, pag. 

1 7) .  Intregul rămâne mereu îndatorat părţii, căci "o cultură 
lipsită de profunzimea metafizică este o simplă amăgire, o 
superficialitate uşor perisabilă

"
(lbidem ).  

Necesara regândire a discursului filosofic este una 
dintre temele majore ale volumului. Invocând şi căutările unui 
forum mondial de filosofie precum cel de la Seul, universitarul 
bucureştean conchide că această primenire a discursului 
filosofic nu înseamnă renunţarea la esenţa filosofiei, întrucât, 
"orientată spre practică, îndrw11ătoare a vieţii, filosofia trebuie 
să-şi menţină încrederea nestrămutată în ştiinţă şi raţiune, pentru 
a fi în stare să răspundă aşteptărilor celorce o caută mereu, cu 
speranţa dobândirii unui spor de cunoaştere, de înţelegere a 
sinelui şi a lumii

"
(Ibidem, pag. 30). Iată şi câteva dintre 

perspectivele acestei necesare reevaluări : regândirea 
paradigmei dezvoltării mondiale către o civilizaţie globală; 

regândirea conceptului de democraţie, de la aporie la 
normativitate; civilizaţia tehnologică şi pacea globală; 
bioetica şi etica medicală; echitatea şi viitorul generaţiilor 
umane; libertatea wnană şi liberalismul; atitudinea critică faţă 
de multiculturalismul liberal; criza conştiinţei comune; con
flict şi toleranţă; pragmatism, tehnologie, şi implicaţii etice. 
Gândul lui Evandro Agazzi, care susţine fericit că filosofia 
ştiinţei ar trebui să fie privită ca o axiologie a ştiinţei, gând 
asupra căruia autorul reflectă interesant, este unul foarte 
promiţător din perspectiva necesarei primeniri filosofice. O 
primenire care, sub varii chipuri şi imbolduri, a însoţit mereu 
istoria filosofiei. "Noica, despre fiinţă în cultura românească

" 

este un minunat popas spiritual al volumului, din perspectiva 
evidenţierii efortului de regândire a filosofiei. Apreciind că 
filosoful român "se desparte de tradiţia care abordează fiinţa 
din afară, privind-o în absolutul şi închisul ei conceptual

"
, 

Marin Aiftincă va conchide că Noica "porneşte invers, 
dinlăuntrul fiinţei, şi arată că gândirea românească, filtrată în 
cuvânt, concepe fiinţa în orizontul devenirii, având drept 
caracteristici « o bună mărginire şi libertate», precwn şi o « 
fragedă fire », întrucât, în accepţiunea noiciană, fiinţa "îşi 
pierde rigiditatea, încremenirea în maxima generalitate a 
conceptului şi capătă o reaşezare generată de formele sale de 
compunere cu lumea şi făpturile ei perisabile, dar şi de 
modulaţiile sale în expresie lingvistică

"
(Ibidem, pag. 47). 

Fără filosofie, lumea riscă să devină schizofrenică 

Mereu regândită, filosofia continuă să-şi exercite două 
funcţii esenţiale: de cunoaştere, ca o ştiinţă a fundamente lor, 
a principiilor şi a celor mai cuprinzătoare legi ale existenţei, şi 
de aplecare către practică, pomind de la om, cercetând natura, 
rostul insului în lume, ţintele fiinţării sale, posibilele suişuri 
către fericire. Chiar şi în acest context, nu 1 ipsesc în interogaţi ile 
tulburătoare precum cea fonnulată de Gianni Vattimo, la 
forumul mondial filosofic de la Istanbul: mai au filosofii de 
jucat vreun rol în societatea contemporană? Se poate vorbi 
despre sfărşitul filosofiei în epoca democraţiei? MarinAiftincă, 
aplaudând discursul critic al lui Vattimo, conchide fericit că 
"trebuie să reabilităm puterea artelor şi a filosofiei

"
, pentru că, 

aşa cum sugera şi filosoful italian, "fără filosofie, lumea noastră 
riscă să devină schizofrenică

" 
(Ibidem, pag. 37). Filosofia 

autentică este o garanţie pentru sănătatea spiritului. Deloc 
întâmplător, Pitagora spunea că "după cwn nu este de niciun 
folos medicina, dacă nu alungă boala din corp, tot aşa nu e de 
niciun folos filosofia, dacă nu alungă răul din suflet

"
. 

Sănătatea filosofiei, sugerează autorul, trebuie raportată mereu 
la libertatea individului. Libertatea este o valoare fundamen
tală. Poposind în tulburătorul univers al existenţialismului, 
amintind de faptul că un Kierkegaard a argumentat că 
"libertatea şi alegerea sunt cele mai importante comori pe care 
le poate avea omul

"
, că Jaspers ne-a amintit că "prin alegere 

îmi afirm fiinţa
" 

sau că Berdiaev "opinează că fiinţa omului 
provine din libertatea personală, necreată, care alcătuieşte 
temeiul ontologic al eticii creativităţii

" 
(Ibidem, pag. 1 33), 

universitarul bucureştean evidenţiază noi perspective ale 
discursului lui Sartre despre libertate, ca ţesătură a fiinţării 
umane. "Omul, conchide autorul- care realizează şi detaşările 
necesare faţă de ezitările şi contradicţiile operei gânditorului 
francez - nu se defineşte prin ceea ce este, ci prin ceea ce 
devine, prin modul şi măsura în care se făureşte pe sine, idee 
care confirmă sensul superior al l ibertăţii în accepţiunea lui 
Sartre

" 
(Ibidem, pag. 1 39). Atât timp cât vom privi libertatea 

ca pe o posibilitate "permanentă a rupturii cu lumea
"

,(J. P. 
Sartre, Fiinţa şi neantul . . . , Editura Paralela 45, Piteşti, 2004, 
pag. 5 1 5), suntem suficient de departe de riscul amintit de 
Gianni Vattirno: decrepitudinea schizofrenică a lumii .  Şi asta 
şi pentru că fi losofia, păstrându-şi mereu izvoarele vii, "a rămas 
în esenţă ceea ce a fost mereu: ştiinţă a adevărului şi a sensului 
lumii

" 
(Marin Aiftincă, op. cit., pag. 1 5) .  

Universul axiologiei 

Privind valoarea ca pe o relaţie între imanent şi transcen
dent, valori fi când şi substanţa unor volume semnate anterior 
- Valoare şi valorizare. Contribuţii moderne la filosofia 
valorii (1994), Nietzsche: Fiinţă şi valoare (2003) - Marin 
Aiftincă ne invită în universul unor gânditori precum 
Nietzsche, Max Scheler, Tudor Vianu sau Sartre, pentru a-i 
evidenţia virtuţile metafizice. Amintind că pentru Nietzsche 
"valoarea este cuantumul maxim de putere pe care omul şi-1 
poate încorpora - omul :  omul, nu umanitatea

" 
(F. Nietzsche, 

Voinţa de putere, Editura Aion, Bucureşti, 1 999, pag. 458), 
autorul conchide că "definit astfel, conceptul de valoare este 
corelat nu cu raţiunea sau cu vreo altă facultate a spiritului, ci 

RECENZIE 

c u  vointa de putere, care este locul geometric a l  filosofiei 
nietzscheene

" 
(Marin Aiftincă, op. cit., pag. 9 1 ). În acelaşi 

context subliniază şi noutatea acestei abordări : "Spre deosebire 
de întreaga tradiţie, care stabilea primatul intelectului, al 
raţiunii în cunoaştere şi creaţia valorică, în valorizările noastre, 
Nietzsche sparge această paradigmă şi încearcă o răstumare a 
platonismului, susţinând preeminenţa afectelor, a simţurilor 
în raport cu intelectul, cu raţiunea în procesul cunoaşterii 
realităţii, al evaluărilor şi instituirii valorice

" 
(Ibidem, pag. 

92). Nihil ismul lui Nietzsche, "eterna reîntoarcere
" 

şi 
Supraomul sunt abordate şi ca principii metafizice ale 
creativităţii. Aşezând accentul pe faptul că fenomenologia 
scheleriană "edifică o filosofie a valorii, atrăgând atenţia cu 
precădere asupra anoeticului, a vieţii afective, în cadrul căruia 
stăruie intenţionalitatea actelor emoţionale

"
, sintetizează şi 

câteva contribuţii remarcabile ale lui M ax Scheler: 
autonomismul, obiectivitatea şi ireductibilitatea valorilor; 
distincţia dintre valori, bunuri, lucruri, obiecte; postularea 
valorilor materiale fără a ţine seama de condiţionarea lor so
cială; specificitatea domeniului valorilor; legitimitatea 
valorilor prin fiinţarea umană; preeminenţa subiectului 
axiologic etc. Includerea lui Tudor Vianu în acest dialog 
fascinant al universului  axiologiei  este rea l i zată 
argumentându-se "modernitatea şi comprehensiunea gândirii

" 

acestuia, creionându-se reperele cardinale ale contribuţiei 
sale (caracterele valorilor, structura, semnificaţia, clasificarea, 
gruparea şi ierarhia valorilor), precizându-se că toate 
contribuţiile sale "la aprofundarea şi amplificarea temelor 
amintite se răsfrâng stimulativ asupra traseelor urmate de 
evoluţia filosofică a valorii

" 
(Ibidem, pag. 1 30). Reamintind 

aici şi analiza problematicii libertăţii ca valoare în creaţia lui 
Sartre, precwn şi prezenţa reflecţii lor profunde asupra raportului 
dintre diferenţierea valorilor şi idealul umanităţii, credem că 
acest popas fericit în fascinantul univers axiologic este unul 
de excepţie şi pentru că angajează în dezbatere repere precwn 
Lotze, Windelband, Rickert, Hartmann, Husserl, Kant, 
Brentano, Bentham, Gabriel Marcel, Heidegger, Louis Lavelle, 
Emmanuel Housset, Eminescu, Dumitru Stăniloae. 

Cultura şi autonomia esteticului 

Abia la intersecţia dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea 
a venit "clipa prielnică

" 
pentru conceptul de cultură, care 

devine obiect distinct al filosofării .  Derapajul existenţial 
provocat deAl Doilea Război Mondial anmcă însă dezbaterea 
fecundă a acestei problema ti ci în tăcere, tmii dintre teoreticieni, 
precwn Theodor Adomo, calificând întreaga cultură ca fiind 
un "gunoi

"
, spune Marin Aiftincă, făcând trimitere la lucrarea 

acestuia, "Teoria estetică
"

. Abordând cultura din perspectivă 
dialectică ("esenţă metafizică şi expresie empirică

"
), autorul 

îi evidenţiază virtuţile, aşază accente fericite pe raportul dintre 
tradiţie, valoare şi comunicarea interculturală, deschide 
ori zonturi optimi ste pentru plura l i smul culturi i şi  
universalitatea valorii în condiţiile globalizării, formulând 
exigenţa "unui proiect planetar care să interrelaţioneze 
culturile naţionale, să integreze diferite teorii ale dezvoltării, 
să asigure l ibertatea persoanei şi umanizarea societăţii 
contemporane

" 
(Ibidem, pag. 1 90). Pragmatic, aproape didac

tic, evidenţiază complexitatea relaţiei dintre cultură, pe de o 
parte, şi natură, societate, civilizatie, culturi, pe de altă parte, 
oferindu-ne, şi printr-o incursiune elevată în istoria filosofiei, 
o perspectivă modernă asupra conceptului de cultură, un 
veritabil proiect de . . .  compendiu al problematicii. Heraclit ne 
spunea despre cultură că este "un al doilea soare pentru cei 
culţi

"
, în vreme ce Camus răstuma perspectiva, privind-o ca 

pe "lamentarea omului în faţa propriului său destin
"

. Marin 
Aiftincă poate fi perceput ca un partizan . . .  heraclitean, într-o 
vreme în care, dacă ascultăm şi voci precum cele ale lui Andrei 
Pleşu (Minima moralia), "cultura e cea mai decentă fonnă de 
scepticism

"
. Ca un corolar, Logos simbolic, ultima secţiune a 

volumului, brodând metafizic-seducător pe teme ale autonomiei 
estetice, nemărginirii simbolice şi năzuinţei noastre eterne către 
frumos, această "splendoare a realului

" 
(Tudor Vianu), conchide 

poematic: "Oriunde se află şi în orice formă apare, frumosul este 
tărâmul de lumină şi bucurie la care ancorează sufletul nostru 
bântuit de frământările vieţii

" 
(Ibidem, pag. 2 1 1 ). 

Teoretician profund, cu vocaţia interdisciplinarităţii, 
având o aplecare specială către "nişa

" 
cu chemări de sirenă a 

esteticului, aruncat voluptuos în vâltoarea dezbaterilor 
contemporane, pendulând raţional între clasic şi modem, 
Marin Aiftincă, regândind concepte şi picurând optimism din 
perspectiva evoluţiei cugetării filosofice, ne primeneşte fericit 
sufletul (şi) cu "Perspective filosofice

"
. 

Ion Fercu 
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POESIS 

Magda CÂRNECI 

Un fel de psalmi 

Strigăt fiminin/st 

De ce drumul care urcă spre Tine e atât de tăios, de cumplit? 
Pentru ce atâtea avalanşe, pustiuri, atâtea aspre capcane? 
Labirintul fără ieşire, distanţa infinită, de ce? 
Tu totuşi ne vrei. Ne doreşti. Ai nevoie de mine. 
Atunci pentru ce atâta durere pe cărarea îngustă care începe în oase, în carne, 

coboară în inimă, urcă în creier şi stărşeşte în Întuneric? 
Poate suntem o greşeală. Un exces neprevăzut al preaplinului tău. 
Poate nu trebuia să irumpem în sinele cosmic, în măruntaiele l umilor. 
Ori alta urma să fie forma noastră de consistenţă 

în această margine întunecată, în această fundătură a Gândirii celeste. 
Cine ne-a aruncat în gunoi, ne-a închis în trup, ne-a supus gravitaţiei, înmulţirii? 
Cine te-a împrăştiat pe Tine în atâtea picături, universuri, particule 

din care nu mai ştii să te reculegi, să te-aduni? 
Poate suntem o eroare a Armoniei divine 

pe care o urlă cu disperare erele, continentele, culturile moarte, 
o ascund sub metropole civiliza�ile de celule harnice, gânditoare, 

o transformă în lux. 
Poate e o scurgere de Duh în materie, 

pe care nimeni şi nimic nu o mai poate întoarce la sursă. 

Ori poate rolul nostru e altul: mult mai umil, mai mizer. 
Să curăţăm alveolele lumilor. Să filtrăm negativul luminii. 
Să transformăm excrementele-n aur. Să sublimăm cumva suferinţa. 
Din trupul nostru să facem un mic alambic pentru încă aspre deşi cosmice Gânduri. 
Din lacrimi să distilăm apă vie şi arzătoare 
pentru metale le grele, pentru zgura neagră a stelelor. 

Din chin să eliberăm un fel de cânt, de vibraţie 
care să poată să ajungă la Tine, să-ţi miroase frumos, 

înapoi să urce pe scara dureroasă a genezei, să treacă de planete,  de sori, 
să depăşească iarăşi galaxiile, lumile toate, 

ca să intre în matrice, înapoi, 
în Gând, 
să se contopească cu T ine. 

M-ai închis în trup de femeie şi doreşti Zeiţă să fiu. 
Iar eu nu pot înainta înspre Tine decât pe brânci, prin noroi, sudoare şi sânge, 

prin bărbaţi şi copii, în genunchi, desfăcută, crucificată, 
ca o sclavă, o târfă, o mamă a tuturora veşnic învinsă, veşnic îndurerată, 

egală cu praful, cu drumul mare, cu calea, 
fecioară, matroană, vrăjitoare, vestală laolaltă fiind: 

violată şi adorată, ucisă şi totuşi divinizată, 
mereu trebuind să cad, să renasc, să o iau de la capăt. 
Ca să urce prin mine înapoi, însângerată, dar pură, 

scânteia care te satură, te hrăneşte. 

Căci Tu nu te poţi altfel reculege , fir cu fir, din materie. 
Nu te poţi altfel elibera din viaţă şi moarte, din metamorfoză şi imagina�e. 
Numai cu mine po� să fii Una. 
Tu nu te poţi decît prin mine salva. 
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Urcarea 

Zăceam moartă ori adonnită pe fundul unei bătrâne caverne, 
nu ştiu cum ajunsesem acolo; căzusem; împrejur era un dens, pământos întuneric. 

Întâi am sim�t strâmtoarea pereţilor de umedă piatră veche, bătrână; 
apoi am auzit o tăcere densă, adâncă; apoi am deschis, încetişor, ochii. 

Zăceam undeva în adânc, era întuneric; simţeam deasupra 
un lung culoar rece de aer, vroiam să scap de jos, din închisoare. 

Şi cu un mare efort, de parcă mă smulgeam din plumb, dintr-o rea gravita�e, 
m-am ridicat lent în genunchi, apoi în picioare , m-am apucat de colţii de piatră; 

am început cu mare trudă să urc. 
Era un puţ îngust şi adânc, sau o falie 

între două blocuri de stâncă, doi versanţi printre care un izvor cursese când va, 
ori o lavă ferbinte ţâşnise spre stele. 

Era întuneric şi frig, era o urcare adâncă; un fel de vânt viu 
bătea în rafale, mă apucam de colţii de piatră, colţii îmi stăşiau palmele. 

Mai alunecam, mai cădeam, iarăşi mă ridicam; oboseala mă făcea 
să cred că mă pierd şi că mor: o dată, de trei ori, de mii şi milioane de ori. 

Întunericul era dens, ca o materie moale şi moartă ce trebuia frământată, 
îl înghiţeam cu plămânii, îl digeram cu stomacul şi inima, îl aruncam afară cu mintea. 

Trupul meu era un distilator chinuit, sângera, 
carnea vroia să înceteze, să moară. 

Eram într-un istm îngust şi adânc, 
urcam din piatră în piatră, ca pe o dureroasă, invizibilă scară; 

simţeam treptat sub mâini licheni şi cochilii, 
forme mărunte de materie vie, din ce în ce mai catifelată, mai caldă, 

pipăiam cozi şi aripi, apucam gheare, ciocuri, copite, 
din când în când distingeam luciri, scânteieri, scurte fulgere; 

în cotloane bănuiam comori fabuloase, apucam cupe, săbii, monezi, 
dar un suflu aspru le risipea şi mă trăgea mai departe. 

Parcă aş fi fost într-un esofag uriaş, într-un gât de fiară sălbatecă, 
auzeam uneori ţipete, respiraţii iu�, tăltăituri, 

se dădea un fel de luptă nevăzută în jur, o trântă , o încleştare, 
dar începeam să întrevăd la capăt puţină lumină. 

Era din ce în ce mai greu, mai stăşietor, trupul mă durea peste poate; 
mi-era groază să nu cad în hău înapoi, mi-era teamă de ce voi găsi înainte. 

Trupul meu era un distilator chinuit, supura, 
carnea vroia să înceteze, să moară. 

Palmele îmi alunecau pe o materie din ce în ce mai netedă, mai fierbinte, 
parcă eram într-un cuptor încins, în care o pâinişoară stranie se cocea, 

sau un miez de metal se topea, se curăţa şi începea să iradieze roşu lumină, 
şi în aburul lui un fel de prunc alb cât o fasolă se străvedea, 

undeva în pieptul meu dureros, gata să explodeze. 
Până ce am ajuns, nu ştiu cum, la capăt, în vârf. 

Eram într -un fel de cabină rotundă. 
Vîntul cel viu brusc se potolise. 

Mă simţeam uşoară ca o pană într-o nacelă deasupra pământului; 
o bucurie nedescrisă mă in vada. 

M-am apropiat de una din cele două ferestre rotunde 
prin care un ocean de lumină se revărsa peste mine. 

Am privit înafară, am privit prin rotunda fereastră: 
eram într -o ţeastă, într -un uriaş cap de om. 

Priveam printr-un iris, vedeam lumea albastră 
dintr-un om vast pînă la stele, mult mai cuprinzător ca pământul. 

Omul acela se privea într-un fel de oglindă. 
În ea se vedea o femeie ce se priveşte-ntr-o oglindă solară, 

înconjurată de oameni vaşti, transparenti, de lumină. 
Din oglindă mă privea surâzând chiar Eu Însumi. 
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A visat un drac 

năclăită, în pustiul inimii.  Spune, aprinzând o 
ţigară: sper că-mi dai voie, numai una fumez . . .  Şi insistă: 
că e năclăită. Noroc! Ridică paharul 
cu vişinată. E o femeie frumoasă la 44 de ani, are părul 
ondulat, parcă-i o păpuşă din aceea de cauciuc 
surâzătoare, pentru adulţi, cu buzele 
întredeschise sau rotunjite, la alegere, îmbrăcată în una 
din rochiile pe care şi le împleteşte 
singură, cu epoleţi, să aibă parte de mai multă trudă. O 

să mă crezi poate nebună, dar azi am fost 
lovită în ceafă pe scara tramvai ului, am fost unnărită: 
mie nu-mi e însă frică, nu simt nimic nici 
când e cutremur. Cine să o unnărească? O fantomă? 
Priveşte în gol, îi vin în minte paşii 
celui din spate . . .  La ce te gândeşti? Tresare. Ştii, 
acoperişurile acelea de paie 
năpădite de muşchi 
ale străbunicii, la ţară . . .  N-o să mai vin la tine în vizită 
fără nimeni: râde. Şi declamă -

"
tu, hoit 

fii demn!" Îşi îndreaptă umerii :  am avut semne, am visat 
un drac fără coarne, cu urechi ascuţite, 
păros, negru . . .  Avea sex? Dă din cap. Am visat şi eu, 
o vreme, un drac, în copilărie, îi răspunde, 
era roşu, bărbat cu coadă şi coarne, e o poveste întreagă, 
că de la ea cred că mi s-a tras: coceam 
ouă negre, pe furiş. O găină slăbănoagă a făcut atunci, zile 
la rând, ouă negre, se adunase tot satul să le 
studieze, pe dinlăuntru erau nonnale - dacă ar fi fost puse 
sub o cloşcă ar fi ieşit pui de drac din ele, eram 
convins. Popa îşi făcea cruce, susţinea că dracii  se nasc la 
fel ca oamenii, nu ies din ouă, dar tata le arunca 
la câini şi eu degeaba le coceam în rolă, 
crăpau şi se ardeau . . .  

Dracii, dragă, a m  impresia că sunt dintr-un regn a l  lor, 
aparte, al elementului carbon. Şi 
au voci care nu se aud . . .  Vorbesc prin telepatie? Hai 
mai bine să batem în lemn şi să 
schimbăm subiectul .  

Mă intrerupe poetul Nicolae Sava 

privindu-ţi neamul, descumpănit. N-ai motiv 
să te îngropi în tine însuţi, bate 
vântul :  e miros de uitare . . .  Trage aer în piept: ce 
e? S-a vărsat sticluţa cu mir în 
sertarul cu manuscrise, nu-ţi fă iluzii. Ce mi-ar fi plăcut 
să miros eu aşa - n-ai direcţie? Îţi 
apeşi o nară, acum ştiu care e direcţia. Mă iubeşti? 

Am atâta sânge să-ţi dăruiesc: taie 
şi aici. Vena mare? Hai, ia lama asta nouă, curaj . . .  Voi fi ca 
o floare, încet-încet mă voi veşteji -
floare bună să fie pusă la presat, mai apoi, într-o carte, 
carte venită din depărtare. De unde 
atâta disperare? Că: tot necunoscută ai rămas, dar nu 
ca o floare, ci dimpotrivă. 
Dimpotrivă (mă întrerupe poetul Nicolae Sava, intrat 
în cabană, nu departe de Mănăstirea 
Neamţ), ce scri i tu acolo? Dimpotrivă. Hai, taie. 
Am atâta sânge . . .  

Liviu Ioan STOICIU 

Plin de supuşenie 

aplecat, pe alee, să privesc de aproape o gânganie. E 
Maica Domnului, spui tu. O las pe 
Maica Domnului să traverseze asfaltul, pe picioruşele 
ei slabe, cu crucea în spate, după 
ea apărând altă Maică! Le urmăresc, plin de pace. Acum, 

deodată, un copil, venind din spatele meu, 
striveşte o Maică a Domnului sub pantofiori . . .  Nu se poate! 
Închid ochii. Sunt 

plin de supuşenie: o roşeaţă ciudată având să mă inunde, 
îmi arde pielea. Mă îndrept. Eram 
la câţiva paşi de poarta căminului de bătrâni, unde un 
cal de circ, bătrân, scotea 

capul pe stradă şi cerşea o bucăţică de zahăr, stăpânul 
lui murind acum o lună, după câte aveam 
să aflu . . .  Nu aveţi o bomboană, ceva dulce la dumneavoastră? 
Ba da . . .  Mă caut, automat, în geantă, scot 
două batoane de ciocolată, abia le cumpărasem, dar cum 
să le dau calului? Mă tem. 

"
Nu vă muşcă, 

mângâiaţi-1 pe cap", îmi spune portarul şi-mi mulţumeşte, 

"
nu mai are nici el zile multe, mai cărăm 

gunoiul, una, alta, avem căruţă" . . .  Dau bună ziua şi plec, 

sâcâit, nu mă mai uit nici în stânga, nici în 
dreapta, în faţă imaginile mi se par voalate. Voalate de enonni 
nouri de gaz şi prafinterstelar . . .  Doamne aj ută! 

Numai o cl ipă: sunt oprit, o 
doamnă împarte tuturor trecătorilor o fiţuică tipărită în 
USA, cu titlul "Marea întrebare", fac 
ochii mari: 

"
Eşti tu absolut sigur că dacă ai muri în clipa în 

care 
citeşti aceste rânduri, ai merge în cer?" 

POESIS 

E o voinţă la mijloc 

Era necesară trecerea mea p e  aici? N u  sunt decât o simplă 
eliberare de energie, care mă înnebuneşte şi 
care ar fi putut să lipsească 
şi tot aia ar fi fost: sau sunt o simplă conexiune. Te alinţi, 
toate cele ce se întâmplă sunt inevitabile, asta 
înseamnă că erai în program, era necesară trecerea ta pe aici, 
nu contează l iberul arbitru, e universal 
valabilă. E în puterea ta să dezaprobi totul, să conteşti, să 
provoci oroare, iraţional, sau să te pedepseşti 
singur, să protestezi, să alegi durerea sau plăcerea, lauda 
sau modestia, să fii doar vrednic de milă. La 
mijloc fiind un mare dispreţ? Fiind o nevinovată ignoranţă, 
nu o constrângere - odată ce toate vin de la 
sine, de fapt. Am sosit pe neaşteptate pe această lume? 
Poate a existat un târg, un act de intennediere, 
pentru a evita un rău şi mai mare, de ce să ne luăm destinul 
în tragic? Poate facem un bine că ne chinuim 
pe aici, încercând să ne înţelegem 
fiecare acţiune involuntară. E continuu un impuls care ne 
pune în mişcare. Greşim? Şi? Mergem 
înainte. Sau înapoi.  Totul s-a dovedit a fi până azi o boală? 
Sfinte tare! Sfinte fără de moarte! Poate e 
o voinţă în acest sens - dacă tu o consideri o constrângere 
şi o boală, e treaba ta: ea 
e o necesitate. Exact ceea ce spuneam: 
trebuia să treci pe aici, să stai o sumă de ani, să tragi 
o concluzie, să te redescoperi ca pe 
o comoară. Sigur, era inevitabi l să-ţi sapi singur groapa 
astfel, aceasta e regula. Suntem amplitudini, 
în diferite faze. Acum a venit poate vremea să te raportezi 
exclusiv la Dumnezeu, nu la oameni - mai 
reflectează, dacă ai ajuns să nu mai crezi chiar în nimic, 
slab, moale, pregătit fiind pentru 
orice gen de despărţire. Fii pe mai departe spontan, lasă 
lucmrile să curgă, nu e nevoie să te mai simţi 
responsabil pentru nimic: aşa a fost să fie, rămâi frumos 
şi vrednic în ochii tăi, fii binedispus, de ce să-ţi 
strici tocmai azi cheful? 
De aici înainte nu se poate produce decât vindecarea. 

Mic fragment de jurnal tembel 

. . .  24 ani mai târziu. Sau în 200 1 .  Întors de la 
cules de afine. Am şi eu satisfacţia retragerii la colţul 
roşu, acum, unde Nicolae Ceauşescu îşi 
mănâncă ficaţii la balconul din vila de la Nemţişor: eşti 
un zero tăiat 
în patru, îmi strigă, văzându-mă reaşezat la biroul lui, pe 
scaunul înalt, pe rotile, unde-mi lepădasem 
hainele vechi ! Tu nu poţi să-ţi conduci pixul în faţa hârtiei 
albe, dannite să conduci o ţară, ca mine. Are 
dreptate. Tremur de frig. 

Drag popor! Cad în genunchi:  puneţi-mă pe rug ! Nu 
găsesc nici o justificare pentru tot ce 
am scris şi semnat, n-am nici o scuză - îmi cer iertare, 
aţi suferit atâta din cauza mea. Turnaţi 
peste mine gaz. Peste mine şi peste toate manuscrisele. 
Turnaţi gaz peste toate cărţile şi 
iluziile mele, peste toate textele publicate 
în presă, peste jurnalele mele, faceţi din ele o grămadă 
şi daţi-le foc. Promit să nu mă mai întorc 
la masa de scris, şi nici aici . . .  Îmi vine să mă urc în cel 
mai înalt copac! 

Urcat până în vârful celui mai înalt copac, fură 
ouă de cioară şi 
e atacat de ciori. Visează? Mare prost. 

1 9  
11� 

www.cimec.ro



HISTORIA 

Forum Traiani şi Columna 

Se împlinesc 1 900 de ani de la 
inaugurarea Columnei lui Traian, monu
ment reprezentativ pentru arta romană de la 
începutul secolului al I I-lea al primului 
mileniu creştin şi veritabilă cronică în 
imagini a marilor confruntări din anii l O l -
1 02 şi 1 05- 1 06 dintre legiuni le romane 
conduse de împăratul Traian şi oştile  dacilor 
conduse de Decebal, ultimul mare rege dac. 

Se ştie că după marea victori e a 
armatelor romane sub comanda împăratului 
Traian din vara anului l 06 d. Hr., la Roma 
triumful a fost sărbătorit timp de 1 23 zile. 
Spre deliciul publ icului, în arenă s-au 
confruntat şi au fost jertfite 1 1 .000 diverse 
animale sălbatice şi 1 0.000 de gladiatori. Ca 
un omagiu adus marelui biruitor Traian şi 
pentru a lăsa posterităţii amintirea acestei 
mari victorii - cucerirea Daciei, această 
Californie a antichităţii -, Senatul a hotărât 
construirea la Roma a unui nou F o nun, ce va 
purta numele împăratului triwnfător - Forwn 
Trai ani . 

Cum loc potrivit liber nu mai era pentru 
construcţii l e  ansamblului ce urma a fi 
realizat, s-a hotărât să fie tăiată şaua dintre 
două din cele 7 coline ale Romei, respectiv 
dintre Quirinal şi Capitoliu, şi prin evacuarea 
a 850.000 m.c. de pământ s-a realizat o 
suprafaţă construi bilă de 275.000 m.p. 

Pe această suprafaţă, obţinută printr-un 
efort uriaş, s-a construit Forul lui Traian, după 
proiectul şi sub supravegherea arhitectului 
Apolodor din Damasc, numit "maestrul 
faptelor lui Traian", de către R. Bianchi -
Bandinelli, mare specialist a! artei romane. 

Pentru realizarea marelui proiect, nwnit 
Forum Traiani, s-a lucrat între anii 1 07-1 1 7, 
cu fonduri din prada dacică şi cu captivi de 
război.  Să ne reamintim că după izvoarele 
antice şi cifrele stabil ite de savantul J. 
Carcopino, probabil încă exagerate, romanii 
au ridicat din Dacia, drept pradă de război, 
1 65 .000 kg de aur şi 33 1 .000 kg de argint, la 
care se adaugă 50.000 de prizonieri daci 
transfonnaţi în sclavi. 

F orum Traiani cuprindea câteva 
construcţii civile şi religioase precum şi 
câteva monumente remarcabile. Între acestea 
amintim un arc de triumf, statuia ecvestră în 
bronz aurit a lui Traian, un portic pe margini, 
decorat cu busturi de daci captivi, între care 
şi bustul lui Decebal; bazilica Ulpia, cu cinci 
nave, 108 coloane înalte de 1 0,65 m şi având 
în interior statui ale oamenilor iluştri şi trofee 

20 
11� 

...... 
... 
= 8 
" 
= 
.. Cj "' 

= .!": 
" 
... 

E-

.: 
" 
= 8 .: 
= u 

de război dacice; lângă bazilică se înălţa 
Columna lui Traian, flancată de două 
biblioteci publice (una pentru lucrări în limba 
latină şi una pentru lucrări în limba greacă). 

Columna lui Traian 

Columna Traiană, inaugurată la 1 2  mai 
1 1 3, reprezintă unul din monumentele din 
Forum Traiani, ilustrativ pentru nivelul artei 
romane de la începutul secolului al II-lea d. 
Hr., care a reţinut atenţia şi interesul multor 
specialişti români, de la Th. Antonescu, V. 
Pârvan, V. Christescu Constantin şi Hadrian 
Daicoviciu, la O. Tudor şi M. Gramatopol, 
dar şi a unor mari specialişti străini în arta şi 
i storia antichităţii romane, precum C. 
Cichori us,  E .  Petersen, K.  Lehmann
Hartleben, 1. A. Richmond, L. Strong, R. 
B i anchi-Bandinel l i ,  P. Romane l l i ,  A .  
Malissard ş.a. 

Columna Traiană a fost numită şi "Co
lumna centenaria", deaoarece avea 
înălţimea de 1 00 picioare romane, respectiv 
29,78 m., amintind de înălţimea colinei ce s
a tăiat, dintre Quirinal şi Capitoliu; i s-a spus 
şi "Columna cochilis" deoarece banda sculp
turală se desfăşoară în formă de melc, şi, 
deseori, a fost numită "Columna historiata", 
întrucât prezenta în imaginile sculptate 
istoria războaielor daco-romane. 

Fusul coloanei, lucrat în marmură de 
Paros, stă pe o bază cubică cu latura de 5,50 
m. În baza coloanei, în două nişe aflate la 
capătul unui scurt coridor, în 1 1 7, anul morţii 
lui Traian, au fost depuse, din ordinul 
împăratului Hadrianus, urnele funerare ale 
cuceritorului Daciei şi soţiei sale Plotina. 
După depunerea urnelor, coridorul a fost 
blocat cu un zid. Cu toate aceste măsuri, în 
Evul Mediu zidul a fost spart, iar urnele de 
aur furate. 

Înălţimea co loanei era dată de 
suprapunerea a 19 tamburi din marmură, 
dintre care 1 7  împodobiţi cu reliefuri, unul 
servind drept bază coloanei şi un al doilea 
drept bază pentru capitel. Tamburii cilindrici 
ce compun fusul coloanei au un diametru de 
3,50 m, străbătuţi în centru de o scară cu 1 85 
trepte, luminată de mici ferestre ce perforează 
pereţii. 

În vârful coloanei s-a aflat la început 
un vultur din bronz, înlocuit cu statuia lui 
Traian de către urmaşul său la tronul impe
rial, Hadrianus. Statuia lui Traian s-a răsturnat 
în Evul Mediu, în împrejurări necunoscute. 
În aceste condiţii papa Sixtus al V-lea a 

Columna lui Traian, 
monument de artă şi izvor istoric 

ordonat să se ridice în locul statuii lui Traian, 
în 1 5 89 sau 1 590, statuia apostolului Petru, 
păstrată până în zilele noastre, aşa cum pe 
Columna lui Marcus Aurelius, din Roma, în 
vârf se află azi statuia apostolului Pavel. 

Înălţimea totală a Columnei Traiane, 
fără statuie, este de 39,83 m. Diametru! 
Columnei la bază este de 3,66 m, iar la vârf 
de 3,83 m, diferenţă mică cum se observă, 
dar suficientă şi importantă pentru a crea 
iluzia vizuală a unei coloane absolut drepte. 
În acelaşi scop, înălţimea figurilor sculptate 
este de 0,60 m la bază şi de 0,80 m spre vârf 

Deasupra porţii ce permite intrarea în 
soclul Colwnnei este o inscripţie, relativ bine 
conservată, care în traducere glăsuieşte 
astfel : "Senatul şi poporul Roman (au ridicat 
acest monument) Împăratului Caesar, fiul lui 
Nerva cel trecut între zei, Nerva Traian 
Augustul învi ngătorul germani lor, 
învingătorul daci lor, mare pontif, investit 
pentru a XVII-a oară cu puterea de tribun, 
aclamat de şase ori ca imperator (comandant 
suprem învingător), consul pentru a VI-a oară, 
părinte al patriei, pentru a se arăta cât de înalt 
era muntele şi locul săpat cu eforturi atât de 
mari" 

Columna, monument de artă 

Privind de pe balustradele bibliotecilor 
care flancau Columna, se puteau urmări ca 
într-un volumen sculpturile de pe fusul 
Columnei Traiane. Banda sculptată are o 
lungime de 200 m, formând 23 de spirale, pe 
ea fiind reprezentate 1 24 de episoade din 
cele două războaie dacice, separate printr-o 
victorie scriind pe scut, flancată de două 
trofee. În episoadele naraţiunii istorice sunt 
reprezentate peste 2500 de figuri . Evident 
că pe Columnă predomină reprezentările cu 
mi l i tari roman i .  Ei sunt învingători i ,  
imaginile proslăvesc eforturile ş i  capacitatea 
de luptă a annatei romane şi talentul de mare 
strateg al  comandantu lu i  lor, Trai an 
învingătorul .  În ansamblu, monumentul este 
o lucrare de propagandă pentru Imperiul 
Roman şi pentru Trai an. Re l iefuri l e  
Columnei Traiane alături d e  "marea friză" 
încastrată azi în arcul lui Constantinus I 
(Constantin cel Mare), fonnează cel mai vast 
complex sculptura! al artei romane, conceput 
şi realizat, cum s-a mai amintit, de către 
marele arhitect şi artistApolodor din Damasc, 
constructorul podului de peste Dunăre de la 
Drobeta. 

Mulţi i storici au văzut în Columna 
Traiană, în primul rând, un monument de 
artă şi mai puţin un monument istoric. Ei 
consideră Columna o reprezentare artistică, 
o sinteză originală de "oriental ism" şi 

"occidentalism" din arta romană, suferind 
inevitabile exagerări şi deformări ale unor 
evenimente istorice. K. Lehmann-Hertleben 
afirmă, fără rezerve, că valoarea Columnei 
ca izvor istoric este redusă. E. Strong vedea 
în rel iefuri le  Columnei o reprezentare 
idealizată a evenimentelor istorice. Şi LA. 
Richmond excludea posibilitatea de a ne 
sluji  de reliefuri le Columnei pentru stabilirea 
cronologiei şi local izarea evenimentelor 
celor două războaie dacice. 

Aceşti istorici, care neagă sau au rezerve 
cu privire la valoarea Columnei ca izvor 
i storic, privesc reliefuri le Columnei cu 
neîncredere, întrebându-se mereu unde e 
hotarul dintre adevărul istoric şi convenţia 

artistică. Pentru savantul italian G. Becatti, 
din punct de vedere estetic Columna Traiană 
reprezintă, în primul rând, o creaţie origi
nală a artei romane de la începutul celui 
de-al doi lea secol al primului mileniu creştin. 

Mai mult încă, în genul ei, Columna 
este cea mai strălucită creaţie, culmea atinsă 
de relieful artistic roman. 

Columna Traiană ca izvor istoric 

Există mulţi specialişti care consideră 
Columna Traiană, în mod exagerat după 
modesta noastră părere, ca un autentic izvor 
istoric. Pentru unii dintre aceşti istorici, 
reliefurile Columnei reprezintă o cronică 
extrem de fidelă şi de precisă a războaielor 
dacice, ei străduindu-se să identifice în 
imaginile celor 1 24 de episoade până şi cele 
mai mici amănunte menţionate de puţinele 
ştiri l iterare sau puse în lwn ină de cercetările 
arheologice. Pe o asemenea poziţie s-au situat 
istorici români precum Th. Antonescu şi V. 
Christescu, dar şi savanţi străini precum 
germanul C. Cichorius, francezul S. Reinach 
sau englezul G.A.T. Davies. O asemenea teză, 
a valorii exagerate a Colwnnei Traiane ca 
izvor istoric, nu mai poate fi susţinută astăzi . 
Mai aproape de adevăr sunt cei precum Cari 
Patsch care consideră Columna drept o 
reprezentare expresivă a războaielor dacice 
şi că valoarea i storică de ansamblu a 
reliefurilor este justă, deşi deseori vagă. 
Rezerve privind valoarea rel iefuri lor 
Colwnnei au enunţat la noi, cu aproape o 
jumătate de secol în unnă Constantin şi 
Hadrian Daicoviciu. 

Privită sine ira et studio, Columna 
Traiană ne poate da unele informaţii  
importante ca izvor istoric şi  aceasta cu atât 
mai mult dacă avem în vedere că soarta 
izvoarelor literare despre războaiele daco
romane a fost mai mult decât vitregă. După 
cum se ştie, s-au pierdut comentari i le  
împăratului Traian despre aceste războaie, 
după ce iniţ ial  au folosit  ca sursă de 
documentare pentru sculptorii reliefurilor 
Columnei . S-au p ierdut şi l ucrări l e  
însoţitorilor lui Traian în război, precum 
Geti ca medicului Criton. Au dispărut scrierile 
lui Oi o Crisostomul care cunoştea bine Dacia 
căci îl vizitase pe Decebal la Sannizegetusa 
prin anul 96 d. Hr. S-au pierdut scrierile 
închinate războaielor dacice de către celebrii 
istorici antici Appian, Arrian şi Ammianus 
M arcel l inus .  Importanta l ucrare a lu i  
Suetonius care s-a păstrat, se  încheie cu 
domnia lui Domitianus, fără a mai relata 
despre epoca lui Traian. Colecţia de biografii 
împărăteşti, scrisă prin secolul al IV-lea d. 
Hr. ,  cunoscută sub numele de "H istoria 
Augusta", începe relatarea cu împăratul 
Hadrian, urmaşul lui Traian. Marele Tacit 
care îşi anunţase intenţia de a scrie istoria 
domniilor lui Nerva şi Traian, nu şi-a mai 
realizat proiectul . În aceste condiţii apelul 
la orice informaţii rezultate din cercetările 
arheologice atât de promiţătoare în ultimul 
secol, sau din reliefurile Colwnnei Traiane, 
se impune de la sine. 

Pe Columnă, în multe scene, apar şi 
dacii cu căpeteniile lor. Dacii reprezentaţi 
pe reliefurile Columnei sunt redaţi cu real
ism şi respect. Marele specialist al artei 
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Columna lui  Traian, 
monument de artă şi izvor istoric 

romane, R. Bianchi-Bandinelli, spunea că 
imaginile din rel iefuri le Columnei sunt 
străbătute de un incontestabil respect faţă de 
dacii învinşi într-o luptă inegală. Demnitatea 
figurilor lui Decebal şi ale căpetenii lor 
dacice, rezistenţa îndârjită pe care dacii au 
opus-o romanilor, sunt pe Columnă mărturia 
unui  respect şi a unui  u m an i s m  care 
înnobilează crea�a artiştilor sculptori. 

Semnificativă este figura regelui-erou 
Decebal . Chipul lui Decebal, redat pe Co
lumnă de şapte-opt ori, este în deplin acord 
cu portretul literar cunoscut din relatările 
istoricului Dio Cassius. Plină de realism, 
respectând desfăşurarea evenimentelor, este 
şi celebra scenă de pe Columnă în care este 
redată sinuciderea lui Decebal, pentru a nu 
cădea viu în mâinile învingătorului şi a fi 
târât apoi în cortegiul triumfal de la Roma. 

Această scenă a fost confirmată deplin, 
în urmă cu peste 40 de ani, prin descoperirea 
stelei funerare a lui Tiberius Claudius Maxi
mus de la Grammeni, lângă anticul Philippi, 
în Macedonia, de către arheologul american 
M . P. Speidel. Din inscripţie rezultă că el, 
Tiberius Claudius Maximus, a avut misiunea 
să-I prindă pe Decebal, dar a reuşit să pună 
mâna doar pe corpul neînsufle�t al regelui
erou. 

Exemplele de scene realiste de pe Co
lumnă ar putea continua. Aşa ar fi scena în 
care solii daci cer pace lui Traian în 1 02: 
scena trecerii Dunării pe podul de la Drobeta, 
în 1 05;  scena asediului Sannizegetusei, 
cucerită în 1 02, dramatica scenă a împărţirii 
ultimelor rezerve de apă, sau scena încărcării 
tezaurului dacic etc. 

Ultimele scene de pe Columnă redau 
reven i rea la v i aţa normală,  înc eputul 
convieţuirii între daci şi romani.  Adversarii 
de o d i n i oară înţeleg că treb u i e  să 
convieţuiască, instaurându-se şi în noua 
Provincie romană Dacia 

"
pax romana". ,,Din 

marea ură s-a născut marea iubire" spunea 
V. Pârvan, fondatorul şcolii de arheologie 
modernă în ţara noastră. 

În fapt, prin organizarea şi colonizarea 
Provinciei Daci a, începea romanizarea, 
proces istoric complex şi de durată care a 
dus la formarea poporului român. Aşa încât, 
într-un anume sens,  putem spune că 
monumentul, de la a cărui inaugurare se 
împlinesc 1 900 de ani, este un simbolic act 
de naştere a poporului român . Această 
realitate a fost sintetizată cu 90 de ani în 
unnă de către V. Pârvan în câteva cuvinte 
pline de înţelesuri profunde: ,,Priviţi pe alba 
Columnă din Roma povestea cea tristă a 
căderii Daciei. Sunt chipuri cioplite în 
marmoră rece, a marelui foc, care a topit 
două popoare într-unul. "  

C a  şi l a  alte popoare, din vestul Europei, 
care s-au romanizat, şi în Dacia flacăra vieţii 
şi civil izaţiei romane s-a impus pentru 
veşnicie. Iată de ce noi, cei de azi, şi unnaşii 
noştri, ca reprezentanţi ai romanităţii  
orientale, suntem datori să ducem mai departe 
această flacără şi nu zgura trecutului. 

Ioan MITREA 

Sfinti i Împărati Constantin şi Elena 
şi Edictul de la Mi lan (313 d .HR) 

Anul acesta se împlinesc 1 700 de ani de când la Mi lan 
(Mediolanum), împăraţii romani Constantin şi Licinius au 
trimis o scrisoare tuturor guvernatori lor din imperiu prin care 
religiei creştine i se acordau drepturile cuvenite până atunci 
doar cultelor păgâne. Edictul (sau decretul) de la Mi lan, din 
februarie 3 1 3 , consfinţea nu numai încetarea oricăror 
persecu�i împotriva creştini lor, dar acorda acestora drepturi 
şi libertăţi de care nu se mai bucuraseră vreodată în Imperiul 
Roman. 

În Edict se legifera: "Eu, Constantin Augustul, cât şi 
eu, Licinius Augustus, când ne-am reunit În chip fericit la 
Milano şi am luat În discuţie toate aspectele privind binele 
şi siguranţa publică, am socotit de cuviinţă că trebuie să 
reglementăm în primul rând - printre alte dispoziţii menite 
să asigure viitorul majorităţii cetăţenilor - pe acelea care 
se referă la respectul faţă de Divinitate, astfel încât să oferim 
şi creştini/ar, ca şi tuturor celorlalţi oameni, libera 
posibilitate de a urma fiecare credinţa pe care o alege, 
pentru ca orice natură divină există în sălaşurile cereşti să 
se poată îndupleca şi mani festa în chip favorabil faţă de 
noi şi faţă de toţi cei aflaţi sub oblăduirea noastră. 

De aceea am considerat - în spiritul unei politici 
sănătoase şi pe deplin îndreptăţite - că este necesar să 
decidem ca nici unui om să nu i se mai refuze această opţiune, 

fie că s-a legat sufleteşte de religia creştinilor, fie de alt cult 
despre care simte că este cel mai potrivit pentru sine: aşa 
Încât Divinitatea Supremă, a cărei cinstire o respectăm cu 
inimi eliberate, să ne poată împărtăşi întru toate obişnuitele 
Sale favoruri şi semne de bunăvoinţă. 

Se cuvine, aşadar, ca Excelenţa Ta să afle ce am hotărât: 
ca - suprimând în întregime toate restricţiile ce erau 
conţinute în documentele expediate anterior pentru birourile 
tale cu privire la numele de creştini- să abolim prevederile 
ce ni s-au părut întru totul sinistre şi străine de clemenţa 
noastră şi să permitem de acum înainte oricăruia dintre cei 
ce nutresc voinţa de a urma religia creştinilor să o poată 
face în mod liber şi pe faţă, departe de orice temere şi 
tulburare (din afară). 

Am crezut că este necesar să aducem la cunoştinţă 
solicitudinii tale aceste decizii cât mai pe larg, spre a te 
convinge că le-am acordat numiţilor creştini îngăduinţa 
deplină şi absolută de a-şi practica religia ". 

Cel dintâi dintre toţi împăraţii, care primi o nouă naştere 
şi viaţă spirituală în "Biserica Martirilor ", s-a născut în anii 

280/285, la Naissus, în Dacia Mediterranea (azi Niş, 
Iugoslavia), ca fiu al ofiţerului roman Caius Flavius Valerius 
Constantius (supranumit mai târziu, în epoca bizantină, 
Constantius Chlorus, din pricina figurii sale blonde) şi al 
soţiei sale Elena, care era de origine din acel oraş sau din 
vreun sat traco-moesic din împrejurimi . La 1 martie 293, 
împăratul Diocle�an îl înălţase la rangul de cezar pentru 
partea occidentală a Imperiului pe Constanti us Chlorus care 
a avut o atitudine binevoitoare faţă de creştinism. Când tatăl 
său a fost ridicat la această demnitate, fiul Constantin a fost 
adus ostatec la curtea lui Diocleţian, unde a rămas mai bine 
de zece luni, împreună cu mama sa, Sfânta Elena. Aici s-a 
simţit trăind l?recum 

"
Moise la curtea lui Faraon" (Vita 

Constantini). In timpul acestei captivităţi, Sf'antul Constantin 
a asistat la metodele barbare prin care erau torturaţi creştini i  
în anii 303-304. S-a simţit, desigur, apropiat de aceşti oameni 
smeriţi şi nevinovaţi. Îşi amintea că tatăl său îi trata într-un 
mod cu totul deosebit. 

De aceea, măsurile persecu�ilor îi apăreau odioase, 
neobişnuite. Despre acest fapt mărturiseşte însuşi Sfântul 
Constantin că, atunci când se afla la cetatea lui Diocleţian 
din Nicornidia şi împăratul a publicat Edictul persecuţiei 
din 303-304, el a fost de faţă la primele măsuri luate împotriva 
creştinilor acuzaţi că au dat foc palatului imperial. La 1 mai 
305,- când Diocleţian a abdi cat şi se credea că tânărul ofiţer 
Constantinus va fi nwnit Cezar - el a fost reţinut ostatic şi la 
curtea lui Galerius, cu toate că tatăl său îl cerea alături de el.  

În anul 306, obţine de la Galerius, în cele din unnă, 
promisiunea de a pleca în Brittania, la Constantius Chlorus, 
care moare la Eboracum (Yorck). Atunci trupele imperiale 
I-au proclamat împărat pe Stăntul Constantin cel Mare. Odată 
proclamat împărat, Sfântul Constantin moştenea de l a  tatăl 
său conducerea Brittaniei şi a Galliei, alegându-şi ca reşedinţă 
oraşul Augusta Treverorum (Treveri = Triest). La 2 5  
decembrie 307, e l  v a  fi recunoscut Augustus, adică împărat 
suprem al etemei Rome. 

Dar, la Roma, în octombrie 306, se proclamase singur 
împărat Maxen�us, ce avea să facă multe nelegiuiri, torturând 
pe creştini;  el a procedat aşa din dorinţa de a fi un resturator 
al antichităţii romane şi de sprijinire al cultelor păgâne 
tradiţionale. Cu Maxenţius avea să ducă Sfântul Constantin 
confruntarea decisivă pentru creştinism. 
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Sfinti i Împărati Constantin şi Elena 
şi Edictul de la Mi lan (313 d .HR) 

Între timp, persecuţi i le împotriva creştinismului 
continuau. La I l  noiembrie 308 se proclama augustus şi 
Licinius, un favorit al lui Galerius. Urcat pe tronul imperial, 
Licinius s-a remarcat printr-o duritate dusă la extrem, 
ajungând să suprime şi pe soţia şi fiul lui Galerius, fostul său 
protector şi prieten. 

În anul 3 1 0, Împeriul Roman aj unge să fie condus de 
cinci împăraţi cu titlul de augustus, dintre care patru erau 
consideraţi legitimi: Galerius şi Maximinus Daia în Orient, 
Sfăntul Constantin şi Licinius în Occident. Al cincilea, 
uzurpatorul Maxenţius, era stăpân peste Roma şi Italia. Dar, 
în cursul aceluiaşi an, Galerius se îmbolnăvea grav, încetând 
din viaţă pe la începutul lunii mai 3 1 1 .  

El a văzut în nenorocirea sa o pedeapsă dumnezeiască 
şi, de aceea, a aprobat înainte de moarte, la Sardica (Sofia, 
Bulgaria) un edict prin care se acorda libertate creştinilor. 
Însă persecuţiile împotriva creştini lor au continuat datorită 
lui Maximinus Daia, urmaşul lui Galerius. Persecuţia lui 
Maximinus Daia a făcut numeroase victime îndeosebi din 
rândurile clerului creştin din Asia Mică, Egipt şi Palestina. 

În anul 3 1 2  izbucneşte acea confruntare finală dintre 
Sfântul Constantin şi Maxenţiu ce va decide destinul 
Imperiului Roman şi al creştin.ismului. Maxenţiu luase toate 
măsurile pentru ca Roma să fie apărată cu străşnicie. În 
momentul începerii ostilităţilor, dispunea de o armată de 
1 70.000 infanterişti şi de 1 8.000 cavalerişti . La rândul său, 
Sfăntul Constantin s-a îndreptat spre nordul Ital iei, în 
primăvara anului 3 1 2, în fruntea unei armate care nu depăşea 
30-40 000 de oameni.  

Bătălia cea mare s-a dat la 28 octombrie 3 1 2, la nord de 
Roma, în câmp ia din cotul pe care îl face râul Tibru la nord
est de Pons Milvius (Podul Vulturului). Astăzi -Prati di Tor 
de Quinto. În legătură cu lupta de la podul Milvius, scriitorul 
creştin Lactantius, preceptorul lui Crispus - fiul cel mai mare 
al Sfântului Constantin, istoriseşte pe la anul 3 1 8  că, în ajunul 
bătăl iei, împăratul a avut un vis în care a fost înştiinţat ca, 
înainte de a pomi la luptă, să înscrie pe scuturi le ostaşilor săi 

"semnul ceresc al lui Dumnezeu " ( caeleste signum Dei). 
Ascultând de porunca primită, a doua zi, Sfăntul Constantin 
a dat ordin să se înscrie pe scuturi monograma cu iniţialele 
numelui lui Hristos, în limba greacă, cel mai probabil 
monograma chi-rho, sub fonna "literei X tranversată de 1 cu 
capătul curbat " (De mortibus persecutorum 44, 5). Cert 
este că monograma lui Hri stos (numită şi monograma 
constantiniană) apare pentru prima dată şi pe monedele şi 
medalioanele constantiniene din anii 3 1 2,  3 1 3 ,  3 1 5  şi 3 1 7, 
deci aproximativ în acelaşi an cu bătălia amintită şi la câţiva 
ani după aceasta. 

În lucrarea "Viaţa lui Constantin", scrisă de Eusebiu 
de Cezareea (265-340), se istoriseşte apariţia pe cer, ziua, în 
amiaza mare, deasupra soarelui, a unei cruci luminoase 
împreună cu cuvintele: "prin aceasta vei învinge " (Vita 
Constantini 1 ,  28).  Sfănta Cruce s-a revelat Sfăntului 
Constantin şi armatei sale când se aflau în Gallia, în drum 
spre Italia. În noaptea următoare, - istoriseşte Eusebiu -
Mântuitorul s-a arătat iarăşi Sfântului Constantin, învăţându-
1 confecţionarea unui steag numit labarum, având semnul 
Sfintei Cruci. 

Astfel ,  cu aj utorul Proniei dumnezeieşti, armata 
Sfăntului Constantin a biruit la Pons Milvius; o mare parte 
din armata lui Maxenţius, împreună cu acesta, s-a înecat în 
apa Tibrului. A doua zi, Sfăntul Constantin a intrat triumfal 
în Roma, în aclamaţiile pline de bucurie ale populaţiei şi 
senatorilor tiranizaţi de Maxenţius. Împotriva tradiţiei, 
împăratul renunţă la ceremonia urcării pe Capitoliu pentru a 
aduce jertfă în templul lui Jupiter, pentru victoria repurtată. 
Totodată, decl arându-se maximus augustus, Sfâ ntul  
Constantin î l  inştiinţa pe Maximinus Daia despre aceasta, 
cerându-i să înceteze imediat persecuţi i le  împotriva 
creştini lor. 

Eusebiu de Cezareea (acest Herodot creştin) istoriseşte 
că Sfăntul împărat Constantin, mulţumind lui Dumnezeu 
pentru victorie, a dat ordin ca în mâna statui i  din forul roman 
să se aşeze " trofeul patimii mântuitoare 

"
a lui Hristos, adică 

Sfănta Cruce. 
În urma victoriei de la Pons Milvius, Sfântul Constantin 

rămâne singur conducător în Occidentul roman. La începutul 

lunii februarie a anului 3 1 3, el se întălneşte cu Licinius la 
Milano (Mediolanum) unde este dat vestitul Edict prin care 
se acorda libertate deplină creştinismului pe tot cuprinsul 
Imperiului, ordonându-se restituirea locaşuri lor de cult şi a 
bunurilor confiscate Bisericii creştine. 

După edictul din 3 1 3, împăratul Constantin a comandat 
construirea unei bazilici în cinstea Apostolului Pavel şi la 
sugestia Papei Silvestru (3 1 4-335) (,, Eodem tempore fecit 
Constantinus basilicam Beata Apostolo ex suggestione 
Silvestri episcopi ''), a depus osemintele într-o raclă de bronz. 
Este mărturia pe care o găsim în Liber Pontificalis, un fel de 
istorie bisericească. 

Iubind unitatea Bisericii, Sfântul Constantin a intervenit 
pentru stingerea schismei donatiste care izbucnise în Africa 
de Nord, şi a convocat la 1 august 3 1 4  pe toţi episcopii 
occidentali într-un si nod la Arelatae (Arles ), în sudul Galliei. 
Era primul si nod convocat de un împărat roman. Si nodul a 
confirmat pe Cecilianus al Carthaginei în rangul de episcop 
şi i-a condamnat pe Donatus şi pe adepţii  săi. 

De asemenea, Sfântul Constantin a luat o serie de măsuri 
prin emiterea de legi care favorizau Biserica. Astfel, print-o 
lege din anul 3 l 6, se pennitea eliberarea sclavilor în lăcaşul 
bisericii, iar din anul 3 1 7  în funcţiile din administraţie sunt 
admişi şi creştini .  Din anul 3 1 3, clerul creştin fusese scutit 
de obligaţiile personale. În anul 32 1 ,  prima zi a săptămânii, 

"ziua Domnului " (Duminica) sau a "  Soarelui dreptăţii " (Sol 
justitiae) este declarată oficial zi de odihnă a creştini  lor. Din 
anul 322 chipul zeului Soare dispare definitiv de pe monede. 

După anul 3 1 7, Licinius, care stăpânea în Orientul ro
man, şi-a schimbat atitudinea faţă de creştini, luând măsuri 
tot mai severe împotriva lor. Începând din anul 320, i-a 
îndepărtat pe creştini de la curtea imperială, din unităţile 
militare importante şi din administraţia centrală. A interzis 
ţinerea de sinoade episcopale şi au fost oprite adunările mixte 
ale creştini lor în sfintele locaşuri. Se interzicea creştini lor să 
viziteze pe cei aflaţi în închisori . Astfel, fără să ordone o 
persecuţie împotriva creştini lor, s-a ajuns totuşi la aceasta şi 
la noi martiri, mai ales în partea orientală a Asiei Mici. 

Relaţiile dintre Sfăntul Constantin şi Licinius s-au 
înrăutăţit. Conflictul dintre cei doi auguşti s-a încheiat 
definitiv la 1 8  septembrie 324, când Sfăntul Constantin şi 
annata sa au repurtat o strălucită victorie la Citrysopolis. În 
urma acestei izbânzi, pentru prima dată de la începutul 
domniei lui Diocleţian, deci după aproape 40 de ani, un 
singur împărat conducea întregul Imperiu roman. 

În această calitate, Sfăntul Constantin a anulat toate 
dispoziţiile lui Licinius date împotriva creştini lor. A interzis 
aducerea de jertfe păgâne. Comunităţilor creştine le-a acordat 
ajutor pentru înălţarea şi refacerea locaşurilor de cult, iar 
episcopii, consideraţi personalităţi de frunte, deveneau un 
fel de consilieri imperiali, cum era, în primul rând, Osius de 
Cordoba. 

Când comunităţile creştine din Orient au fost adânc 
tulburate de erezia lui Arie din A lexandria, care nega 
dumnezeirea Mântuitorului Hristos, Sfăntul Constantin a 
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�onvocat pe toţi episcopii creştini în primul si nod ecumenic. 
Intrunit la 20 mai 325, în palatul imperial din Niceea (în 
Bithynia Asiei Mici), si nodul a fost deschis printr-o cuvântare 
în limba latină, rostită de Sfântul Constantin. Condamnându-
1 pe Arie şi adepţii lui, sinodalii au proclamat în renumitul 
Simbol de Credinţă (Crezul) de la Ni ceea, completat de al l i
lea Sinod Ecumenic de la Constantinopol (3 8 1 )  că Fiul l ui 
Dumnezeu cel întrupat este de-o fiinţă cu Dumnezeu-Tatăl. 
S-a fixat ca Sfintele Paşti să fie serbate de creştini în dun1inica 
I după luna plină ce unnează echinocţiului de primăvară. 
Şedinţa de închidere a avut loc la 25 august 325, iar hotărâri le 
(canones) au căpătat putere de lege şi au fost aduse l a  
cunoştinţă î n  toate părţile imperiului pentru a fi respectate. 

Aşa cum observăm, de la Sfântul Împărat Constantin 
cel Mare şi Sfânta Elena, odată cu instituţionalizarea poli
tică a Bisericii, începe şi perioada apogeului său teologic. 
Este epoca sinoadelor ecumenice, a culmilor l iteraturii 
patristice, este perioda în care evlavia vie a poporului 
asimilează toată această bogăţie şi se exprimă în extraordinare 
manifestări ale iconografiei, arhitecturii, imnografiei, muzicii 
Bisericii, ca şi în reuşita vieţii politice şi sociale bizantine. 

De-a lungul acestor secole, nu există nici o mărturie 
care să transmită un avertisment reia tiv la instituţionalizarea 
Bisericii, la 

"
perihoreza" internă şi organică a domeniului 

politic şi a celui eclesial. Dimpotrivă, conştiinţa eclesială 
vede în acest fapt o manifestare decisivă a adevărului 
Bisericii, a caracterului său universal (katholikos) şi mondial 
(oikoumenikos). De unde şi venirea primului artizan al 
recunoaşterii Bisericii de către Stat, care a fost Constantin 
cel Mare, proclamat sfânt şi 

"
egal cu apostolii". 

Aşa cum Biserica a văzut în persoana Sfinţilor Apostoli 
pe fondatorii Împărăţiei, manifestarea lui Dumnezeu pe 
pământ, fundamentele eşafodaj ului divin a cărui "piatră 
din capul unghiului " este Hristos, în persoana Sfăntului 
Constantin cel Mare ea a văzut pe cel întocmai-cu-Apostolii, 
întemeietorul universalităţii şi al mondialităţii vizibile a 
Bisericii. 

În persoana lui Constantin cel Mare, în propria sa 
recunoaştere de către stat, Biserica a înţeles că adevărul 
naturii sale universale, asumarea lumii, transfigurarea ei în 
Împărăţia lui Dumnezeu, lua dimensiuni istorice concrete. 
Biserica îşi asumă întreaga viaţă a omului, firea sa, adică 
modul universal al vieţii umane, instituţiile, organizarea, 

"
ştiinţa politică", credinţa omului în Dumnezeu. 

Constantin LEONTE 
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Spiritul haretian in cultura română 

S-a mai scris pe această temă în răstimpul 
consumat de l a  moartea savantului şi 
reformistului "om al şcolii". Eu însumi am 
socotit oportun să evoc acest spirit, ocazional, 
pentru a semnala din mers existenţa unui 
asemenea trend (dacă se îngăduie fonnula) în 
învăţământul românesc, cu accente noi, abia 
sesizabile, în vremuri de acute convulsii 
sociale1 •  "Haretismul, conchideam într-un 
eseu, cu două decenii în urmă, rămâne un 
fenomen complex şi încă plin de resurse 
pentru cel care caută în trecut sugestii  ame
liorative''2. Este o idee ce merită a fi repusă în 
discuţie, chiar şi nesistematic, într-un moment 
când sistemul nostru educativ se află încă în 
plină criză3. 

Născut la Iaşi, în 1 85 1 ,  sub regimul 
Convenţiei de la Balta Liman, mort în 1 9 1 2, 
la Bucureşti, pe când România căuta să joace 
un rol de arbitru în noua criză orientală, Spiru 
Haret a traversat o epocă dintre cele mai demne 
de interes pentru istoria şi cultura naţională. A 
studiat la Dorohoi şi Iaşi, în anii când "fierbea 
unirea" (după cunoscuta expresie) ,  
continuând-o în cap i ta la  noului  stat 
extracarpatin, în anii marilor reforme, la 
Colegiul Sf. Sava şi la Universitatea abia 
înfiinţată. Moartea părinţilor şi lipsurile 
materiale I-au făcut să asume de timpuriu 
răspunderi ce aveau să sporească mereu, până 
la cele de ordin ministerial, în ţara ajunsă între 
timp independentă şi pe cale de a se moderniza 
rapid4• Colaborarea cu P.S. Aurelian l a  
societatea cooperatistă "Economia" 1-a ajutat 
să înţeleagă mai bine realităţile unei lumi 
pline de convulsii, dar şi gata să prospere. 
Stagiul de profesor la Şcoala normală a 
Societăţii pentru învăţătura poporului român 
nu e mai puţin semnificativ sub latura amintită. 
Ajuns ministru al Instrucţiunii, în 1 874, Titu 
Maiorescu 1-a ajutat să plece la Paris, cu o 
bursă dedicată tinerilor studioşi dar fără 
mijloace. La 3 iulie 1 875, Haret obţinu acolo 
licenţa în matematici; la 9 august 1 876 în 
fizică, iar mai apoi, la 30 ianuarie 1 878, un 
doctorat în mecanica cerească, sub îndrumarea 
lui Victor Puisseux5. Invitat să predea la 
Universitatea din Grenoble, tânărul savant 
s-a întors totuşi în patrie, devenind profesor la 
27 de ani, membru corespondent al Academiei 
la 28, inspector general al şcolilor în 1 883, 
apoi secretar general la ministerul de resort, în 
1 885, iar în cele din unnă ministru (cu unele 
sincope) din 1 897 până în 1 9 1 0, ani în care a 
gestionat reforma educaţiei la orice nivel6• Este 
un parcurs eminent, care 1-a situat printre cele 
mai de seamă personalităţi ale epocii. 

Şcoala românească, îndeosebi ,  îi 
datorează enorm lui Spiru Haret, 
matematician, astronom, profesor de elită şi 
om pol i t ic neatin s  parcă de noxele 
politicianismului, după cum rezultă din 
mărturiile epocii, din studiile ulterioare şi mai 
ales din preţioasa lui arhivă, pusă în valoare 
de G. Adamescu şi de alţi colaboratori7• 

Ambiţiile lui socio-profesionale s-au 
nutrit, se poate spune, din elanurile difuze ale 
timpului, ca şi din ideile de optimizare 
existente în epocă. Chestia ţărănească 
(folosim chiar titlul unei lucrări haretiene) se 
afla de mult pe tapet şi constituia oarecum 

"nodul gordian" al societăţii noastre la 
începutul secolului  XX. M i nistrul 
instrucţiunii şi cultelor era destul de bine 
plasat ca să-i aprecieze gravitatea. Trebuia să 
se asigure, de aceea, posibilitatea ca ţăranii să 
devină proprietari, să beneficieze de şcoală, 
justiţie, administrare judicioasă la toate 
nivelele. Respectul proprietăţii trebuia să se 
annonizeze prin urmare cu un cult al muncii 

bine făcute şi cu valorile omologabile din 
trecut. 

Iniţiativele lui Haret de revigorare eco
nomică şi culturală a satului s-au bucurat de 
succes în primii ani ai secolului, în pofida 
crizei persistente şi a convulsii lor din mediul 
rural . Spiritul asociativ, dovedit fecund în 
lumea apuseană, începea să rodească şi la 
Dunărea de Jos, unde se şi vorbea de mişcarea 
haretiană ca de un fenomen plin de promisiuni 
pentru viitor, însă şi periculoasă pentru ordinea 
existentă. H aret era adesea asociat cu 
poporanismul lui Stere şi cu alte orientări afine 
din epocă. Esenţial era, în viziunea sa, 
apostolatul în slujba lumii rurale, folosirea 
corpului didactic pentru a se obţine progrese 
în orice domeniu. Marele său merit, s-a spus 
deja, este de "a fi introdus în societatea 
românească - cu autoritate şi dezinteres per
sonal - instituţii de un tip nou, participativ şi 
un alt tip de acţiuni cu caracter obştesc, 
solidarist şi acţional"8. 

Cum remarcam mai demult, el era 
convins că învăţământul joacă un rol de regu
la tor social şi de remediu la numeroasele 
carenţe, plasând-o în miezul preocupărilor de 
reformă, de remodelare "ştiinţifică" a statului9. 
Ca şi altor intelectuali din epocă, îi repugna 
diletanti smul în politică, improvizaţia 
legislativă, căutând să pună la temelia 
reformelor un sistem coerent de gândire, 
definit apoi ca o "mecanică socială", în acord 
cu tendinţele timpului său. 

Deşi nota critică e prezentă peste tot în 
discursul haretian, nu acesta domină, ci nota 
constructivă, intenţia de a genera un plus de 
bine în societatea românească. Contactul per
manent cu realitatea, cu lumea concretă, asupra 
căreia voia să-şi exercite influenţa melioristă 
rămâne caracteristic în cazul său. Tot astfel, 
proiectul definirii ei cât mai exacte, prin apel 
la concepte şi fonnule matematice. Prin 
Mecanique sociale, el voia să rezolve 
problemele stabilităţii echilibrului social, 
identificând principiul minimei acţiuni, după 
cum singur rezuma fmalitatea operei într-o 
misivă către Gustave Le Bon, unul dintre cei 
mai de seamă specialişti în domeniu 10• Apelul 
laAuguste Comte, în chiar prefaţa volumului, 
nu e o simplă curtoazie de autor ce se voia 
raportat la o tradiţie onorantă, ci lm fel de a-şi 
motiva demersul, disociind "dinamica so
cială" a părintelui filosofiei pozitive de 

"mecanica socială" pe care ţinea el însuşi să o 
recomande1 1 •  Haret se vădea astfel un devot 
al "metodei ştiinţifice a problemelor sociale", 

într-un moment când unii declarau ştiinţa deja 
fal ită sau anarhică12 •  

Această raportare tonică la rolul ştiinţei 
în lumea modernă, cu aplicaţie la zona 
socialului, constituie una din cele mai 

• •  preţioase moşteniri lăsate de Haret, savantul 
� pasionat de mecanica astrelor, dar silit de 
&. împrejurări să se ocupe de rânduielile sociale 
� more mathematico. "Se poate spera, conchidea 

autorul în prefaţă, că într-o zi vor fi introduse 
(asemenea) metode în rezolvarea multor 
chestiuni care azi sunt prea adesea lăsate pe 
seama inspiraţiei de moment, sau a hazardului, 
sau a pasiunilor"13 •  

La fel aveau să gândească, peste numai 
un septenal, fondatorii Asociaţiei pentru 
ştiinţă şi reformă socială, însă fără a mai pune 
acelaşi accent pe matematizare. Politica, 
redusă de regulă la expediente şi intrigi, dacă 
nu la simple infamii, trebuia să devină, în 
viziunea lui Haret, "o ştiinţă foarte grea, însă 
edificată pe baze sigure şi solide"14• Sintagma 
însăşi nu era cu totul nouă, căci o folosise un 
confrate cu ceva timp înainte15, iar un altul 
recomanda cvasi concomitent să se recurgă la 
metode matematice şi "pe terenul mişcător al 
vieţii", deşi acesta comportă un număr imens 
de variabile16• 

Acţiunea lui Haret, definită ca atare 
îndeosebi pe tărâm social, a avut un corolar 
teoretic, prin sinteza sociologică din 19 1  O, 
iar prin aceasta o posteritate mai fecundă, la 
care s-au raportat mereu biografii şi exegeţii 
săi. Trebuie spus însă că Haret se înscria într
un curent de gândire, pe traseul căruia, venind 
din domenii diferite, pot fi întâlniţi P.S. 
Aure l ian ,  G. Panu, Dr. C. I strati , V. 
Kogălniceanu, R. Rosetti, A.D. Xenopol, N. 
Iorga, nume ce ar merita, fiecare în parte, să fie 
analizat sub unghiul amintit. 

Cu unii, Haret a colaborat destul de 
intens, în învăţământ, cercetare academică, 
dialog social, spiritele afine întâlnindu-se firesc 
pe linia unei demofilii de sorginte paşoptistă, 
însă cu nuanţe impuse de noile împrejurări . 
Poate că cel mai aproape, ca tip de a se raporta 
la realitatea socială şi de a teoretiza domeniul, 
este A. D. Xenopol, istoric, filosof, economist 
şi sociolog de marcă, unul care debutase cu 
studii despre cultura naţională şi civilizaţiile 
lumii, pentru a-şi încheia cariera, spectaculos, 
cu o teorie a istoriei17. Afinităţile evocate nu 
i-au împiedicat pe cei doi să se confrunte pub
lic, pe tema refonnelor şcolare, domeniu atât 
de aporetic, atunci ca şi acum 18• Nu e locul să 
căutăm nuanţele. 

Acelaşi lucru se poate spune şi privitor 
la relaţia cu mai tânărul Nicolae Iorga, a cărui 
atitudine critică faţă de contemporani 1-a pus 
în nestărşite situaţii conflictuale. În ultimii 
ani ai secolului XIX, el a publicat două studii 
analitice extrem de severe (Opinii sincere, 
1 899; Opinii pernicioase ale unui rău pa
triot, 1 900), în care îndemna totuşi "să 
profităm de acest secol pentru a desăvârşi 
organizarea noastră, pentru a învia idealismul 
nostru, pentru a învăţa să muncim, fiindcă din 
munca fiecăruia, adunată la un loc, se 
întrupează măreţia unui popor"19• 

În ansamblu, se poate spune că ultimii 
ani din secolul XIX şi primii lustri din secolul 
următor au cunoscut, în România, o mulţime 
de proiecte novatoare, sub semnul unei 
resurecţii semnificative a spiritului public. 
Sintagma ultimă, "spirit public", circula intens 
în epocă, dar a fost investită cu prestigiu 
european, tocmai atunci ,  între alţii, de un 
analist al influenţei franceze în România20. 
Într -un anume sens, Haret a fost, la timpul său 
şi a rămas o chintesenţă a acelui spirit, un reper 
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de neocolit î n  evoluţia acestuia, legat mai cu 
seamă de sfera educaţională, însă definitoriu 
şi pentru lumea românească modernă în 
ansamblu2 1 •  El a însemnat nu numai legislaţie 
şi organizare şcolară, într-o epocă de mari 
convulsii, ci şi soluţii de redresare a satului 
românesc, în primul rând, soluţii pragmatice 
şi mereu actuale. 

I s-a spus îndeobşte spirit haretian, însă 
am putea găsi şi alte definiţii, oarecum la fel 
de motivate, din moment ce un asemenea 
spirit exista şi în cercul Junimii, la Iaşi, din 
care făcuseră parte Maiorescu, Xenopol, Conta, 
Eminescu, de al căror nume e strâns legată şi 
istoria şcolii22• Nu e de mirare că Societatea 
academică din Cernăuţi ( 1 895) se numea tot 
Junimea, revendicându-se de la faimoasa 
înaintaşă. În acelaşi spirit, s-au fondat o 
mulţime de asociaţii, cluburi, societăţi, ligi 
culturale, ca un semn că lumea intrase în alt 
ciclu al istoriei, unul stând- cel puţin aparent 
- sub zodia solidarismuluiY 

E un vast capi tol de i storie,  încă 
neexplorat cwn se cuvine. Îl vom găsi acolo, 
mereu, în ipostaze multiple, pe Spiru Haret 
sau măcar spiritul său de exemplară devoţiune 
faţă de comunitatea apartenentă. 

Alexandru ZUB 
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Acum 75 de ani, din iniţiativa unui comitet, avându-1 
în frunte pe Gh. Adamescu, apăreau Operele lui Spiru C. 
Haret (Bucureşti",Cartea Românească", 1938), în I l  volume, 
incluzând documente oficiale, discursuri parlamentare, 
lucrări ştiinţifice şi scrisori ale fostului ministru. Dincolo de 
contribuţia acestuia la modernizarea învăţământului 
românesc (crearea C asei Şcoalelor, dezvoltarea 
învăţământului profesional, reglementarea funcţionării 
ciclurilor primar, secundar şi universitar, revizuirea 
programelor şi manualelor şcolare, construirea de şcoli, 
susţinerea iniţiativelor menite să ridice ţărănimea etc.) rămâne 
întrebarea cum va fi fost omul care a reuşit toate acestea . .  
Dacă opera lui este astăzi (re)cunoscută, viaţa rămâne 
învăluită în discreţie. Tocmai din acest motiv, voi căuta, în 
paginile următoare, să reconstitui, pe cât posibil, omul din 
scrisori, într-un portret de tip puzzle, din zece piese. 

1. Independent 
Ceea ce a asigurat succesul întreprinderii lui Spiru Haret 

a fost curajul său. Încă din primii ani de ministeriat el şi-a 
negociat, cu îndrăzneală, libertatea de mişcare, ceea ce i-a 
permis să-şi implementeze proiectul de reformare a şcolii. În 
corespondenţă, Haret ţine să îşi reitereze independenţa, 
avertizându-1 pe Ion Bianu că este agasat de intervenţiile 
colegilor şi amicilor liberali: 

"
Să nu-ţi fie cu supărare, dar 

găsesc că unii amici sunt mai grei de purtat în spinare, pentru 
un Ministru, decât inamicii. Dar amicii fac rău că nu ştiu să 
aleagă între Miniştrii cari sunt decişi să sufere orice, ca să-şi 
păstreze portofoliu!, şi ceilalţi." (27 iunie 1 897) De altfel, de 
fiecare dată când îşi simte ameninţată autoritatea, el 
reacţionează tranşant, câştigându-şi astfel respectul . Deranjat 
de 

"
militarizarea" şcolilor, Haret se plânge imediat lui 

Dimitrie Sturdza, ameninţând cu demisia: 
"

De aceea vă rog 
cu insistenţă ca, dacă nu este posibil ca să mi se permită să 
administrez şcolile cum înţeleg eu, să fiu descărcat de o 
sarcină care îmi impune responsabilităţi şi nimic altceva." 
(1 iunie 1 908) 1 se va da dreptate şi va ac�ona cum doreşte. 

2. Conştiincios 
Principiul călăuzitor al activităţii lui Spiru Haret este 

ideea datoriei. Din acest motiv, ministrul va căuta să însufle 
şi celor din jurul său acest sentiment, convins că numai aşa 
poate contribui la propăşirea şcolii româneşti . Învăţătorului 
V. Dorin, spre exemplu, care i se plânge de greutăţile slujbei 
de învăţător, Haret îi reaminteşte, în termeni solemni, că: 
,,Datoria oricărui bun român este de a munci din greu pentru 
ţară; şi greul este cu atât mai mare, cu cât cineva-şi înţelege 
datoria în mod mai complet, mai sincer şi mai desinteresat." 
(24 ianuarie 1 902) 

Corespondenţa dezvăluie un Haret pasionat de călătorii. 
Nici când e la Karlsbad, Bellagio, Viena, Pallanza, Menton, 
Cannes, Paris, Nizza, Mi lan, Bad-Ems sau Eaux-Bonnes, el 
nu are l in işte. Trimite permanent directive pentru 
subordonaţii rămaşi în ţară. Nu dispreţuieşte nici staţiunile 
de la noi. Sinaia, Buşteni, sau Sărata-Monteoru sunt locurile 
preferate, iar la Valea Călugărească îşi cumpără o moşioară 
cu vie, unde se retrage ori de câte ori are răgazul, spre a se 
relaxa. Nu-i mai puţin adevărat că şi aici munceşte, luând cu 
sine dosare şi purtând corespondenţă susţinută cu oamenii 
de încredere. 

3. Exigent 
Haret şi-a creat reputaţia unui om intransigent. Exigent 

cu sine şi cu ceilalţi. Este o poză la care a muncit cu grijă, 
după cum se vede din scrisorile sale, în care apar, periodic, 
referiri la importanţa prestigiului de care trebuie să se bucure 
un ministru. Pentru aceasta, el va cere colaboratorilor săi să 
ia măsuri drastice. Iată, spre exemplu, un îndemn adresat lui 
Gh. Adamescu, secretar în minister, pe care îl ruga să verifice 
cine nu a îndeplinit ordinul său de publicare a unor formulare 
statistice:

"
� citez un caz concret, pe care te rog să-I urmăreşti 

cu toată severitatea, şi să-mi dai răspunsul asupra lui. La 26 
septembrie, eu am pus o rezolu�e ca să se dee nişte formulare 
de acestea să se imprime la  C. Gob!. Ele însă nu s-au dat 
acolo. Te rog să urmăreşti lucrul, să vezi dacă e adevărat că 
ordinul meu nu s-a executat, cine e de vină, şi cui s-au dat 
acele imprimate." (27 decemvrie 1 90 1 )  Asemenea îndemnuri 
abundă în corespondenţa sa. 
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4. Corect 
Prin natura func�ei sale, Spiru Haret nu a fost scutit de 

presiuni. Lucid, şi-a dat seama de poziţia ingrată în care se 
găsea, dar a găsit şi soluţia, pe care i-o recomandă aceluiaşi 
Gh. Adamescu: 

"
Răspunsul meu e categoric: să nu aibi 

încredere în nimeni absolut. Nu e unul care, când � vorbeşte, 
să nu aibă în vedere vre-un interes oarecare al lui." (2 noiemvrie 
1 90 1 )  Contează să fii drept, iar Haret va fi. Când, în disputa 
dintre X şi Y pentru un post de institutor, Consiliul Permanent 
îi atrage atenţia că Y este mai bine pregătit, el dă dreptate 
colegilor săi, chiar dacă pentru X intervenise un ministru. 
Într-un alt caz, ministrul găseşte o cale de mijloc: 

"
Lui Radu 

Rosetti pusesem mai de demult să i se iee 40 exemplare din 
fondul învăţ. -secundar. Dar acela fiind angajat tot, nu s-a putut. 
Acum în urmă am zis să i se ia din fondul învăţământului 
primar. El vorbeşte de 250 exemplare. Asta nu se poate. Nu 
vrea mama soacră." (Scrisoare către Ion Bianu, I l  iulie 1 907) 

Ca ministru, Spiru Haret va fi foarte atent şi la conduita 
funcţionarilor cărora le va pretinde să-şi facă datoria fără 
excese. Scrisorile sale con�n suficiente mostre în acest sens. 
În linia politicii inaugurată la noi de Cuza, el cere exemple, 
convins că numai astfel poate lecui relele apucături ale unora 
dintre subordonaţi: 

"
DomnuleAdamescu, unnăreşte, te rog, 

această afacere. Nu acum întâia oară mi se tot spune că unii 
din funcţionarii noştri fac pe grozavii .  În timpul acesta, 
ordinele mele stau neexecutate cu lunile. Trebuie făcut un 
exemplu." (28 iulie 1 90 1  ). Alt caz, aceeaşi meteahnă: excesul 
de zel. Şi aceeaşi preocupare a lui Haret de curmare a unor 
asemenea apucături care se răsfrângeau asupra profesorilor: 

"
Te rog să chemi pe Boldescu, şi să-i tragi din partea mea o 

scuturătură cum se cade. Ce însemnează asta, să-şi permită 
D-lui să vorbească unui revizor, cum nu i-aş vorbi nici eu? 
Fă-1, te rog, să-i treacă gustul de a mai face pe marele." 
(Scrisoare către Gh. Adamescu, 6 decembrie 1 90 1 )  

5. Vigilent 
Convins că dascălii trebuie să reprezinte un model, Haret 

va lua măsuri prin care să (le) impună un comportament 
adecvat. În acest sens, el emite circulare menite să combată 
jocurile de noroc, purtarea corsetului de către fete, plimbările 
şcolarilor neînsoţiţi de către părin� prin oraş etc. Atent la 
orice detaliu care ar fi putut compromite imaginea şcolii, 
ministrul va insista pentru stingerea unui conflict apărut la 
liceul din Ploieşti sau pentru curmarea tulburărilor din şcolile 
macedonene. La auzul veştii că lângă Colegiul Sf. Sava 
funcţionează un bordel, el cere măsuri energice pentru a 
preveni un posibil scandal mediatic : 

"
Iubite domnule 

Adamescu, mi se spune că peste drum de Lazăr, în strada 
Schitu-Măgureanu No. 7, este o casă a M inisterului 
Domeniilor, închiriată unor prostituate. Trebue făcută o 
adresă confidenţială, dar foarte stăruitoare, la Domenii, 
rugându-i ca, cu orice preţ, să se rezilieze contractul de la 
April, şi dacă se poate chiar înainte, arătându-le ce scandal 
este." ( 1 6  ianuarie 1 902) 

6. Solidar 
O altă trăsătură caracteristică lui Haret este solidaritatea. 

De-a lungul activităţii sale el va încerca să îi ajute pe 
învăţători, dovedindu-se receptiv când cererile lor sunt 
îndreptăţite: 

"
Cu această ocazie, permite-mi să te rog să-mi 

spui dacă cunoşti pe un învăţător Ioan S. Mazîlu, din 
Mărunţiş (Buzeu), care-mi scrie că i se fac mizerii mari acolo, 
şi cere să-I apăr la Consiliul Permanent. Asta nu o pot face. 
Dar dacă aş şti că e om corect şi învăţător bun, aş căuta să văd 
cum îl pot ajuta." (Scrisoare către Petre Gârboviceanu, 3 
decemvrie 1905) Solicitudinea sa se vede nu doar în cazuri 
individuale, ci şi în atitudinea faţă de profesorii care îşi fac 
treaba, ale căror interese caută să le reprezinte: 

"
Dar, mai 

presus de acestea, ia gândeşte-te cine s-a ocupat vreodată de 
învăţător, odată numit? Cine a căutat să-i ridice moralul, să-I 
susţină, să-I îndrepteze, să-I consilieze? [ . . .  ] i numea, i socotea, 
i transfera şi-i jupuia to�, începând cu Ministrul, trecând pe 
la prefect, deputat, revizor şcolar, alegător influent şi 
terminând cu primarul şi cu notarul satului. Poftim de fă 
naţionalism şi umanitarism în asemenea condiţii, dacă-ţi dă 
mâna." (Scrisoare către Spiridon Popescu, 29 decemvrie 
1901)  Lupta pentru oamenii săi va continua până la finalul 
carierei politice, când, văzându-se în imposibilitatea de a 
obţine resursele necesare, îi trimite lui Ion 1. C. Brătianu o 
scrisoare plină de reproşuri: 

"
Să nu se zică că partidul mă 

aprobă, pentru că mă aplaudă când vorbesc la Cameră. Nu 
este vorba de aprobări academice, ci de acţiune; şi ca acţiune, 
am o probă în faptul că nu e cu putinţă să capăt pentru bieţii 
învăţători şi preoţi nici chiar dreptul lor de om, dreptul de a
şi avea casa şi gospodăria lor în satul und sunt datori să 
trăiască toată vieaţa, şi să serve de pildă de oameni aşezaţi, 
cuminţi şi economi, pentru to� sătenii." (24 februarie 1 9 1 0) 

Solidariatea sa nu îi vizează doar pe dascăli. În contextul 
acutizării problemei ţărăneşti (care avea să degenereze în 
răscoale le din 1 907) Haret îi scrie lui D. A. Sturdza, în iunie 
1 906, pledând pentru rezolvarea reală a situaţiei. El încearcă 
să îl capaciteze pe influentul politician, atrăgându-i atenţia 
asupra potenţialului electoral al acestei categorii sociale. 
Dacă în epocă soluţiile vehiculate erau fanteziste sau ipocrite 
(a se vedea sămănătorismul, poporanismul sau socialismul), 
Haret judecă situaţia lucid, propunând măsuri care să 
îmbunătăţească, treptat, soarta ţărănimii, al cărei apărător se 
făcuse, cu decenii în urmă, Eminescu: 

"
Va trebui ca cu egală 

energie să se urmărească nu numai chestia vânzării şi arendării 
pământului la ţărani, dar şi îmbunătăţirea metodelor lor de 
cultură, răspândirea instrucţiei la adulţi ca şi la copii, chestia 
tocmelilor agricole, a justiţiei ţărăneşti, a alcoolismului, a 
sănătăţii publice l a  ţară, a veniturilor comunale, a 
administraţiei, a cârciumelor: cu un cuvânt tot ce se referă 
într-un fel oarecare la îmbunătă�ea stării materiale şi mo
rale a ţărănimei." 
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Spiru HARET 
• omul din scrisori 

7. Patriot 
Ceea ce defineşte însă activitatea lui Haret este 

patriotismul, înţeles în sensul său benign, de promovare a 
intereselor româneşti. Pentru el, menirea şcolii este aceea de 
a apăra ideea naţională, prin orice mijloace. 1-o mărturiseşte 
lui Simion Mehedinţi, plângându-se că strădaniile sale 
fuseseră compromise de succesorul său: "Ştii că ţi-am spus 
odată că eu urmăream, încă din Ministerul meu trecut, ideea 
ca în satele ungureşti şi bulgăreşti să aduc învăţători tot 
energiei şi buni Români.  Pentru satele ungureşti din 
Moldova, aproape reuşisem. Dar Dl. V1ădescu i-a adus înapoi 
pe toţi cei pe care eu cu atâta greutate îi mutasem. [ . . .  ] Dar 
orcare ar fi cauza, nu trebue pierdută din vedere cauza cea 
mare a învăţătorului naţional." (29 septembrie 1 907) De 
altminteri, tot ceea ce a făcut Haret slujea idealului românesc. 

8. 1mparţial 
Într-o lume politizată, Haret va încerca să protejeze 

şcoala de influenţa politicului. Deşi el însuşi politician 
convins, nu va amesteca politica în treburile şcolii, cum 
făceau conservatorii :  "Pe când noi ne-am dat atâtea silinţe 
ca să nu amestecăm pe dascăli în luptele politice, şi le-am 
cerut numai muncă bună şi cinstită pentru binele comun; pe 
când noi am respectat în modul cel mai absolut convingeri le 
tuturor, până într-atâta încât nu am atins nici pe directori şi 
alţi funcţionari ai mei, cari erau membri în cluburile 
conservatoare şi făceau politică în contra mea, adversarii se 
poartă aşa cum vezi." (Scrisoare către Panait Volănescu, 
2 1  februarie 1 905) 

9. Constructor 
Oricât de avangardist ar suna termenul, Spiru Haret a 

fost un foarte bun manager, ştiind să se înconjoare de 
profesionişti. Loiali, aceştia au pus în practică ordinele sale, 
însuşindu-şi programul său. Haret a câştigat profesorii şi 
învăţătorii de partea sa prin promovarea valorii ,  prin 
seriozitate şi prin spiritul său de dreptate. Nu-i mai puţin 
adevărat că a avut şi abilitatea de a lucra prin intennediari, 
distribuind sarcinile delicate subalternilor, pentru a-şi crea 
faima de om autoritar. Nu va fi însă o autoritate fonnală, ci 
una autentică, derivată din buna pregătire ştiinţifică, din 
cunoaşterea realităţilor şcolii româneşti şi, mai ales, din 
măsurile administrative eficiente. 

Adevărata sa vocaţie rămâne aceea de constructor. Atât 
în sensul prim al tem1enului (să nu uităm că s-au construit, în 
ministeriatele sale, mii de şcoli şi de biblioteci rurale), cât 
mai ales ca factor decizional care a c lădit un sistem 
educaţional românesc modem. Chibzuit toată viaţa, Haret 
va putea combate acuze le conservatorilor cu realizările sale 
incontestabile: "În patru ani, eu am făcut să se construiască 
1 000 de săli de clasă şi am făcut şi împrumuturi comunelor 
din resursele ordinare ale Casei, fără nici un împrumut; din 
contră, tocmai în anii aceştia am făcut să crească soldul dela 
600.000 lei la 3 milioane." (Scrisoare către directorul 
ziarului

" 
Voinţa naţională ", 30 iulie 1 906) 

lO. Demn 
Deşi momentele grele nu au lipsit (acuzaţii, atacuri 

polemice, geamurile casei sparte cu pietre de către simpatizan� 
conservatori, ameninţări cu extemlinarea pe cale fizică), Haret 
nu va pregeta să-şi facă datoria până la srarşitul vieţii, când 
răspunde acuzaţiilor de instigare aduse de opoziţie cu 
demnitatea omului împăcat cu sine şi convins că şi-a îndeplinit 
misiunea: "Vă declar că am instigat şi înainte de 1907, şi după 
1 907; că instig şi astăzi pe cât pot, şi voiu instiga atât cât voiu 
mai avea zile. Am instigat şi voiu instiga pentru scoaterea 
ţărănimei din întunerec, neştiinţă şi sărăcie, pentru scoaterea 
ei de sub robia străinilor şi a cămătarilor, a acelora a căror parte 
o luaţi d-voastră astăzi, prin încurajarea trusturilor, prin 
persecutarea băncilor populare şi a obştilor săteşti. Instig pentru 
ca masa celor dezmoşteniţi de soartă, de vitregia timpurilor şi 
de o oligarhie fără suflet, să se ridice şi ei în rândul oamenilor." 

(Scrisoare deschisă către P P Carp, 1 martie 1 9 1 2) Aceste 
rânduri scrise la finalul vieţii constituie, în egală măsură, un 
sugestiv autoportret al Omului Spiru Haret. 

AdrianJICU 

Arhitectura Şcol i lor Haret 

În valul  de transformări postre
voluţionare din a doua parte a secolului al 
X IX-lea  se înscri e şi reforma învă
ţământului începută în anul 1 864 şi 
continuată până în primele decenii ale 
secolului XX. După unirea Principatelor, 
în cele două ţări române, acum unite, 
funcţionau mai puţin de două mii de şcoli. 
Legea 1 nstrucţiunei din 1 864 prevedea 
pentru prima datî obl i gativi tatea ş i  
gratuitatea învăţământului  primar, 
subvenţionarea cu rechizite şi cărţi a celor 
fără posibi l ităţi financiare , precum şi 
construirea de şcoli în fiecare comună. Însă 
lipsa resurselor bugetare, a personalului 
ca l ificat ,  precum şi baza m ateri a l ă  
deficitară a u  determinat în final eşecul 
acestui proiect. A fost totuşi un prim pas 
important care a prefigurat seria de acte 
normative care au condus în următorii ani 
l a  dezvoltarea fără prec edent a 
învăţământului din România. 

A fost visul şi şansa carturarului, 
politicianului de marcă şi, nu în ultimul 
rând vizionarului Spiru Haret să pună 
bazele unui învăţământ modern şi effi
cient, în special în mediul rural , acolo 
unde, până atunci ,  învăţământul era 
aproape inexistent. Profesor de matematici 
şi geometrie de script ivă  l a  Şcoala  
Naţi ona l ă  de Poduri ş i  Şose le  din 
Bucureşti, Haret a avut strânse legături cu 
lumea construcţiilor. În calitate de inginer 
hotarnic, a realizat o serie de planuri şi 
expertize topografice la moşii şi în sate 
din j udeţele I lfov, Buzău sau Dolj . Din 
1 883 până în 1 884, a fost inspector gen
eral al şcolilor, apoi secretar general în 
Ministerul Instrucţiunii Publice şi ministru 
al Instrucţiunii şi Cultelor între anii 1 897 
şi 1 9 1  O. De asemenea, a fost deputat de 
Ilfov în cinci parlamente, din 1 896 până 
în 1 9 1 2. În aceasta perioadă, a iniţiat şi a 
aplicat reforma învăţământului care-i 
poartă numele,  t imp in care au fost 
construite nu mai puţin de 2243 şcoli, din 
care 1 980  şco l i  în t impul cât a fost 

ministru. El a fost cel care a lansat ideea 
care a stat la baza reformei: "în fiecare sat, 
o şcoală". 

Primul pas în realizarea reformei 
învăţământului după Legea din 1 864 a 
constat în studierea pe teren a necesităţilor 
locale. Pentru aceasta, s-au formulat mai 
multe chestionare care au fost distribuite 
în teritoriu prin intermediul revizorilor 
şcolari, învăţătorilor şi preoţilor. Pe baza 
răspunsurilor, au fost întocmite statistici 
şi rapoarte prin care se i dent ificau 
problemele cu care se  confrunta sistemul. 
A urmat o dezbatere publică la care au fost 
invitaţi personalităţi politice şi culturale 
ale vremii. Petre Carp, Cristian Tell, Titu 
M ai orescu,  Vas i le  Conta au depus 
amendamente la legea exi stentă,  
formulând şi  alte acte normative care vizau 
dezvoltarea pe termen lung a sistemului 
de educaţie publică. 

Un moment extrem de important al 
reformei a fost promulgarea de către regele 
Carol I a Legii învăţământului primar şi 
normal, pe 2 1  septembrie 1 893.  Legea 
prevedea construirea a cel puţin unei şcoli 
primare în fiecare comună. În cazul mai 
multor comune mici , se putea construi o 
singură şcoală dacă numărul de copii era 
mai mic de 80 şi distanţa maximă pe care 
trebuia să o parcurgă elevul până la şcoală 
nu depăşea trei kilometri . În cătunele aflate 
la o distanţă mai mare de 3 km, era prevăzut 
să fie construite şcoli de cătun cu o singură 
sală de clasă. Responsabilitatea construirii 
şcolilor revenea Consiliilor generale de 
j udeţ,  i ar controlu l  era asi gurat de  
reprezentanţii consiliilor şi , separat, de  
funcţionari a i  ministerului . Reglementarea 
modului de construire era prevazută într-un 
act normativ special, numit "Regulament 
pentru construirea localelor de şcoli 
primare urbane şi rurale ", semnat de Carol 
1 ,  odată cu promulgarea Legi i  
învăţământul u i .  Acest regul ament  
cuprindea dispoziţii ferme şi obligatorii 
privind a legerea terenului,  suprafaţa 
minimă necesară care era de 800 mp, 
scurgerea apelor, amplasarea cladirii pe 
parcelă, dimensiunile claselor, fonna şi 
mărimea ferestrelor, tipul de învelitoare 
etc. Practic, nimic nu era lăsat la întîmplare, 
fi ecare detaliu impunea respect pentru 
ordine şi calitate. Pornind de la indicaţiile 
cuprinse în acest Regulament, au fost 
elaborate o serie de proiecte directivă care 
să fie  aplicate în funcţie de condiţii le  
specifice  a le  ampl asamentu l u i .  În 
Regulament au fost prevăzute pentru 
zonele rurale trei tipuri de şcoli, şi anume: 
şcoală de cătun cu o clasă, şcoală 
inferioară cu o clasă şi locuinţă pentru 
învăţător şi şcoală superioară cu două sau 
trei săli de clasă p l u s  locuinţa  
învăţătorului  sau a directorului. 

În 1 884 ministrul D.A.Sturza, avându-1 
colaborator pe Spiru Haret în calitate de 
secretar general al ministerului, a prezentat 
o initiaţivă legislativă care a stat la baza 
tutror transformărilor preconizate pentru 
sistemul de învăţământ, iniţiativă ce avea 
să fie continuată de Petru Poni şi Take 
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Ionescu. În anul 1 886, se înfiinţează un 
birou central în cadrul m i n i steru l u i  
condus d e  inginerul Gheorghe Duca şi de 
arhitectul Louis Blanc, cu menirea de a 
elaborara proiectele şi a caietele de sarcini 
pentru construirea de edificii scol are. După 
1 888 lucrările de concepere a clădirilor au 
fost încredinţate bază de contract direct 
unor importante firme de arhitectură. 

În doar zece ani ,  intre 1 886 si 1 896, 
pe teritoriul României au fost ridicate 984 
de şcol i ,  sub atenta îngrij i re a unui  
departament special,  înfi inţat în 1 896, 
denumit Casa Şcoalelor, instituţie care se 
ocupa de asemenea c u  edi fi c area 
imobilelor şcolare de la una la patru clase, 
conform proiectelor-tip agreate de Minis
ter. Planurile şi specificaţi ile tehnice au fost 
întocmite de Spiru Haret cu concursul 
arh i tectu lu i  min i steru lu i ,  Alexandru 
Săvulescu. Schiţele pentru şcolile tip erau 
directive,  p lanuri l e  fi ind adaptate l a  
condiţii le amplasamentului d in  fiecare 
localitate. 

Finanţarea construcţiilor era asigurată 
de Casa Şcoalelor, dar şi din bugetele lo
cal e .  În epocă, entuziasmul r idicări i  
nivelului intelectual al  români lor era atît 
de puternic, încât numeroase persoane sau 
famil i i  importante s-au înscris pe l i sta de 
subscripţie publică în cal itate de donatori : 
Ion Ghica, Alexandru Marghiloman, Alice 
Rosetti, Mihail Sturza, Gr.Cantacuzino, 
Paul Catargi sau V. I . Bratianu. În felul 
acesta, până 1 9 1 1 au fost construite în 
acest sistem un număr împresionant de 
şcol i ,  reparti zate uni form pe întreg 
teritoriul ţări i .  

Un studiu elaborat recent sub egida 
Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie 
Gusti " face o radiografie amănunţită a 
acestui ambiţios program de construcţie de 
şcoli, cu exemple concrete din diverse zone 
ale ţări i .  Reputatul arhitect Petru Motru 
enumeră regul i l e  strict ap l i cab i le  în 
ridicarea edificii lor şcolare t ip "Spiru 
Haret''. Documentul este extrem de preţios 
datorită clarităţii şi conciziei sale, dar şi 
pentru faptul că majoritatea condiţiilor 
de execuţi e ,  v izînd ut i l i tar i smul  ş i  
confortul sunt valabile s i  astăzi . Iată câteva 
dintre ele: 

Sălile de clasă vor fi dreptunghiulare 
având raportul între laturi de 5 la 3 ,  
lungimi l e  maxime ale laturi lor fiind de 1 2, 
respectiv 6,5 metri, iar înălţimea între 4 şi 
5 metri . 

Ferestrele vor fi amplasate pe latura 
lungă, înălţimea acestora nu trebuie să 
depăşească lăţimea clasei şi vor fi împărţite 
în trei .  Partea superioară va fi uşor cintrată 
cu taietura oblică înăuntru, astfel încât cel 
din urmă şcolar din partea opusă ferestrelor 
să poată vedea încă cerul l iber. Pentru a 
avea lumină suficientă se recomandă ca 
suprafaţa ferestrelor să fie aproximativ a 
şasea parte din cea a pardoselii .  

Uşile vor avea 90 de centimetri lăţime 
şi 2, 1 5  centimetri înălţime. 
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Incălzirea sălilor de clasă se va face 
cu sobe de cărămidă cu cahle smălţuite, 
fiind interzi se cele din fontă. Temperatura 
minimă pe timp de iarnă trebuie să fie de 
1 4- 1 6  grade. 

Vestibulul va fi astfel dispus încât să 
poata servi de vestiar şi se va proceda cu o 
firidă lungă pentru punerea merindelor 
copiilor şi nişe pentru apa de băut şi lemne 
de foc tăiate. 

În şcolile de grad I şi II se va realiza o 
sală pentru lucru manual. 

Suprafeţele şi volumele săli lor de 
clasă vor fi proporţionale cu numărul de 
elevi, fiecarui a fiindu-i distribuit 1 - 1 ,25 
metri pătraţi şi 4,5-5 metri cubi . 

Intrarea în clase se va face obligatoriu 
din vestibul sau coridoare. 

Pentru fin i saj e  interi oare se  
recomandă tencuieli le drepte din var gras, 
fără profiluri adăugate, iar pentru tavan 
tencuiala va fi pe şipci sau trestie. 

Pardoseala trebuie să fie făcută din 
lemn, fi ind i nterz ise  cele din piatră, 
cărămidă, ciment sau pământ. 

Pereţii şi tavanul vor fi vărui ţi simplu. 
Mobil ierul şcolar va fi format din 

pupitre, catedră, dulapuri, tablă, o biblie, 
i coana Mântuitorului sau a Fec ioarei 
Maria, portretele suveranilor şi alte obiecte 
necesare procesului didactic. 

Locui nţa d i rectoru lu i  sau a 
învăţătorului va fi parte integrantă a 
proiectului şcolii ,  cele doua construcţii 
definind un ansamblu. Pentru locuinţa 
directorului sunt prevăzute două camere, 
un loc de masă, bucătărie, pivniţă şi o 
cameră pentru personalul auxi l iar, i ar 
pentru cea a învăţătorului minim o cameră, 
o pivniţă şi o bucătărie. 

Aprobarea Regulamentului presu
punea distribuirea rapidă în teritoriu a 
proiectelor tip, dar întârzierea trimiterii 
acestora, precum şi alte condiţionări de 
ordin local, au determinat autorităţi le să 
propună în acest timp şi alte variante de 
proiecte. Luând în considerare aceasta 
realitate, în anul 1 90 1 ,  ministrul Spiru 
Haret transmite prefecţilor o decizie prin 
care se renunţa parţial la condiţiile stricte 
de până atunc i ,  l ăsând pos ib i l i tatea 
diversificării atât a proiectelor propuse, cât 
şi a a materialelor folosite în funcţie de 
specificul zonei de amplasament. Astfel, 
prefecţi i puteau să decidă singuri asupra 
materia le lor  şi a preţuri lor propuse,  
s ingurele restricţii rămânând legate de 
dimensiunile minime ale săl i lor de clasă, 
ferestrelor sau spaţiilor comune. 

Şcolile erau construite ţinând cont de 
recomandări l e  priv ind  amplasarea, 
dimensionări le spaţiale şi finisaj ele de 
bază, însă diverse sisteme constructive sau 
materiale de constructi i  puteau fi inlocui te, 
cum ar fi :  fundaţii le din beton cu cele din 
cărămidă sau piatră, zidaria din cărămidă 
cu cea din piatra, acoperişul din olane cu 
cel din tablă, iar în anumite zone întreaga 
structură a fost realizată din bâme de lemn. 
Totuşi, marea majoritate a clădirilor de şcoli 
au fost relizate după proiectele tip iniţiale 
impuse de M i n i sterul Cu l te lor  şi 
Instrucţiuni i  Publ ice condus de Spi ru 
Haret, singurele modificări fiind adăugarea 
unor spaţii de depozitare suplimentare sau 
accese secundare. 

Este de remarcat faptul că, în funcţie de 
zonă, de constructor sau de posibilităţile 
financiare ale comunei, accesul principal 
capătă rezolvări care particularizează soluţia 
de arhitectură, fiind marcat prin diverse 
elemente cum ar fi foişoare, traforuri din 
lemn, ancadramente, înscrisuri sau decroşări 
volumetrice care subliniază simetria faţadei . 
O caracteristică a stilului arhitectural al 
şcoli lor Haret este prezenţa ferestrelor 
corespunzatoare săli lor de clasă dispuse 
simetric faţă de axa intrării .  Aceste ferestre, 
terminate drept sau în segment de cerc, cu 
sau fără ancadramente, definesc o imagine 
specifică, perpetuată în conştiinţa publică 
drept arhitectura şcolilor tip "Spiru Haref ". 

Din păcate, tranziţia ultimelor decenii 
şi-a pus amprenta şi asupra acestor clădiri, 
multe fi ind abandonate sau chiar distruse 
de indiferenţa autorităţi lor, altele fiind 
"modernizate" de către constructori sau 
proiectanţi neinspiraţ i ,  producându-se 
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astfel distrugeri iremediabile unor valori 
de patrimoniu. În comparaţie cu aceasta 
realitate nefastă, personalitatea lui Spiru 
Haret poate constitui un adevarat exemplu 
pentru pentru generaţi i le viitoare în ce 
priveşte importanta promovarii valorilor 
naţionale şi afirmării identităţii noastre 
culturale. 

Studi ind opera marelui cărturar şi 
efectele aplicării Regulamentului pentru 
şcoli iniţiat de acesta, se poate observa un 
puternic caracter de actualitate, principiile 
care au stat la baza concepţiei acestuia fiind 
valabi le  şi în z i le le  noastre. Reforma 
învăţământului promovată de Spiru Haret 
a avut efecte pe termen lung, acţionând ca 
un factor c ivi l izator şi contribuind la 
situarea României la acea vreme pe un loc 
onorant în contextul ţărilor europene în 
domeniul învăţământului publ ic. 

arh. Constantin AMÂIEI 

"Şcolile Spiru Haret - program al arhitecturii comunitare de-a 

lungul sec.XX" elaborat sub egida Muzeului Naţional al Satului 

"Dimitrie Gusti" Bucureşti, 2 0 1 2 ,  autori: conf. univ. dr. Pau la Popoiu, 

dr.Vivian Dragomir, arh . Petru Motru 
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EVOCARI 

Descoperirile savantului George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, 
creator al biologiei celulare 

De la naşterea savantului George Emil Pa/ade s-au 
împlinit o sută de ani, la 19 noiembrie 2012. Publicăm, 
cu permisiunea domnului prof. dr. C.D. Zeletin, scriitor, 
membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, 
preşedintele Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti 
din Rom ânia, interviul pe care acesta 1-a acordat 
doamnei Alina Boghiceanu pentru revista "Viaţa Medi
cală ", nr. 13 (1211), septembrie 2012. 

- Domnule profesor, după câte ştiu cunoaşteţi bine şi 
" pe viu " biografia marelui savant, George Emil Pa/ade, 
primul român laureat al Premiului Nobel (1974) pentru 
medicină, şi familia sa - din care faceţi parte. Care sunt 
prima dv. amintire şi, fireşte, primele impresii pe care vi le-a 

făcut? 
-Aveam şase sau şapte ani, deci în 1 94 1  sau 1 942, acasă 

în Burdusacii mei natali din fostul judeţ Tecuci, astăzi judeţul 
Bacau, când, într-o seara, mai exact entre chien et loup, cum 
spune francezul, adică atunci când începi să nu mai desluşeşti 
bine, cineva bătu într-o scândură a gardului dinspre hudiţă, 
nu în poarta de la drum, cum ar fi fost firesc. Bunica Natal ia 
trebăluia pe acolo şi eu pe lângă ea. Un tânăr chipeş, înalt, cu 
un fel de a vorbi luminos şi apăsat, se recomandă: "Bună 
seara, doamnă! Numele meu este Traian Bocioacă. Sunt numit 
învăţător la Burdusaci şi aş vrea să mă prezint domnului 
director Constantin Dimoftache

"
. Perspicace, bunică-mea îşi 

dădu seama, chiar dacă nu-l vedea clar, că tânărul de după 
şipci nu ştie că bunicul se pensionase de şase ani. Pe deasupra, 
îl recunoscu după timbru. "Măi, măi, da' mata n'ăi fi cumva 
Gigi Palade?

" 
"Te pomeneşti că m-ai nimerit ! Sărut mâna, 

mătuşică Natalia, da' iscusită ureche ţi-a mai dat Dumnezeu!
" 

Era, bineînţeles, fiul fratelui ei, Emil, George Emil ("Gigi
"

), 
viitorul laureat al Premiului Nobel. . .  A stat la noi şi la 
Şendreştii de peste dealul împădurit de la est vreo săptămână, 
iar şotii făcea şi la Burdusaci şi la Şendreşti, la cealaltă soră 
a tatălui său, Lucreţia Mihalache, în sătucul Văratici, leagănul 
tutovean al Pălădeştilor . . .  Am amintiri şi dinaintea acestui 
episod, dar nu ştiu dacă nu cumva ele se confundă în 
reprezentările mele cu elemente din povestirile de familie. 
Primele mele impresii? Era voios, foarte frumos, nu foarte 
apropiat, înzestrat cu un simţ particular al plasticităţii limbii. 
Părea că îşi înfrânează permanent exuberanţa nativă, impresie 
pe care mi-a lăsat-o toată viaţa. Când, în 1 945, am plecat la 
Bârlad, elev al prestigio-sului liceu "Gheorghe Roşea 
Codreanu

"
, printre cele câteva cărţi luate cu mine a fost şi 

"Povestea vorbei" de Anton Pann, apărută în 1 943 la Casa 
Şcoalelor, cu excelentele desene ale lui Athanasie Demian, 
creator al unui stil propriu în arta desenului, folosit din plin 
în cărţile lui de către muzicologul George Breazul şi de revista 
"Gândirea

" 
de la Cluj ,  al cărei unul dintre fondatori era. Îmi 

aduc perfect aminte cum, citind-o, mă opream uneori, 

C.D .  ZELETIN:  " Dacă aş fi respirat in preajma 
lui Pasteur, nu aş fi fost impresionat mai mult" 

spunându-i fratelui meu, Paul: "Uite, expresia asta am 
auzit-o la unchiul George!

"
. Îl moştenise, în această privinţă, 

pe tatal sau, Emil Palade, caruia noi îi spuneam moş 
Nicu, fratele bunicii Natalia, deoarece numele de botez îi era 
Ioan. Existenţa unchiului George, chiar dacă nu mai era în 
ţară, a fost de-a lungul vieţii mele un reper înalt, mai ales în 
privinţa minţii lui de o acuitate mare şi de un echilibru per
fect, a vieţii devotate complet ştiinţei şi, deci, a descoperirilor 
lui epoca le, fundamente ale biologiei celulare lăsate în urmă. 
Eu sunt unul dintre admiratorii lui. Am avut de timpuriu 
revelaţia geniului său. Nimeni, niciunde şi nicicând, nu 
mi-ar fi transmis mai bine inefabilul pe care îl presupune 
geniul. Dacă aş fi respirat în preajma lui Pasteur, n-aş fi fost 
impresionat mai mult. 

- În cartea de interviuri cu George Emil Pa/ade, 
realizate de Radu Jftimovici la San Diego, am dat peste 
următorul răspuns al savantului la întrebarea privitoare la 
rădăcinile familiei: "Eu le ştiu, dar cred că le ştie mai 
amănunţit nepotul meu de la Bucureşti, praf dr. Constantin 
Dimoftache, alias poetul C. D.  Zeletin. El s-a ocupat de 
arborele genealogie al familiei. Te sfătuiesc să-I contactezi". 
Vă rog, domnule profesor, să precizaţi care sunt aceste 
rădăcini şi unde se află ele în configuraţia provincii/ar 
României. 

- Urmând unor cercetări personale de arhivă, care s-au 
întins, inten11itent, de-a lungul întregii mele vieţi, cred că, 
pe linie paternă, primul strămoş este Şandru, pârcălab de 
Roman, atestat documentar ca trăitor prin anii 1 528-1 546. 
Printre urmaşii acestuia, care au preluat în timp patronimul 
Făghian (de unde şi satul Făghieni, astăzi înjudeţul Bacău), 
la a şaptea descendenţă o aflăm pe Safta Făghian, căsătorită 
în 1 790 cu Lupu Palade. Răzeş înstărit, el a migrat în acest 
sat din nordul fostului judeţ Tecuci, sat pierdut între codri şi 
râpe, urcând din Cudalbii Covurluiului , astăzi în judeţul 
Galaţi. Fugea cu averile lui, prisaca mai întâi, din calea 
turcilor, dintr-un ţinut plat, expus, în unul foarte felurit şi 
ascuns între păduri. Safta Făghian şi soţul ei Lupu Palade 
sunt răs-străbunicii preotului Gheorghe Palade din cătunul 
Văratici, comuna Şendreşti, judeţul Tutova (astăzi în judeţul 
Bacău), bunicul lui George Emil Palade. Deci, strămoşii 
dinspre tată ai savantului au fost răzeşi bogaţi. De altfel, 
mare iubitor de istorie, George Emil Palade a fost interesat o 
viaţă de problema răzăşească. Într-o scrisoare pe care mi-a 
adresat-o târziu, la 3 februarie 2003, găsesc un11ătorul pasaj :  
"Razeşiile din ţara de Jos marcheaza extin-derea teritoriului 
Moldovei spre ţara de Jos fără operaţii militare. Miron Costin, 
spre sfârşitul secolului şaptesprezece, a achiziţionat multe 
răzăşii din ţara de Jos

"
. Într-adevăr, una dintre ele se afla în 

aria Burdusacilor mei natali, care înglobau şi satul Oprişeşti, 
cu moşia fraţilor preot Ioan şi general doctor Traian 
Mironescu, în vechime cumpărată de la Ioniţă Costin, foarte 
cultivatul fiu al cronicarului. Şendreştii Pălădeştilor se află 
la aproximativ 5 km la răsărit de Oprişeşti . . .  Trebuie, de 
asemenea, reţinut faptul că Pălădeştii de care vorbesc erau 
români şi nu grec i  (paharnicul  Costandin Sion,  
în Arhondologia lui, vorbeşte de alţi Palade ). Ei şi-au luat 
numele de la Paladie, sfănt cele brat de biserica ortodoxă la 
28 ianuarie, împreună cu Efrem Sirul, autor al triadei de 
metehne, minunat alăturate (chiar în sensul psihologiei de 
nuanţă medicală), în tulburătoarea lui rugăciune: "Doamne 
şi stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijei de multe şi 
al grăirii în deşert nu mi-1 da mie!

"
. În privinţa mamei lui 

George Emil Palade, născută Cantemir, ea coboară pe linie 
maternă dintr-un bogat boier din Câmpulung Muscel, 
patriarhalul Ion Ciolan, căruia IonNegulici i-a pictat portretul. 
Tatăl ei, Ioan Cantemir, institutor, descinde din Ion Mateiaş 
(sau Matei, sau Mateescu sau Cantemir), transilvănean 
învăţat, revoluţionar de la 1 848, urmărit şi osândit la moarte 
de unguri, motiv pentru care a trecut munţii cu tun11ele de oi, 
pe la Cheia, şi s-a stabilit în satul Scurteşti, în ţinutul Buzăului. 

-Ar fi foarte potrivit să ne spuneţi, în hăţişul genealogie 
al acestei familii, care sunt intersecţiile în care s-au ivit 
personalităţi distincte dedicate trăirii cărturăreşti, artistice 
ori spirituale . . .  

- Sunt mai multe: profesori şi j urişti, medici şi scriitori, 
preoţi şi chiar un episcop, mare teolog şi compozitor de 
muzica bizantina, un tenor de notorietate europeana (Scala) 
etc . Mă opresc însă numai la bunicul dinspre tată al 
savantului, preotul Gheorghe Palade ( 1 854-1 928). Născut 
la Făghieni şi rămas orfan de mamă, a fost luat de mic de 
unchiul său, călugărul Gherman Palade, stareţul Mânăstirii 
Răchitoasa, şi crescut în mediul destoiniciilor gospodăreşti 
ale călugărilor acestei mânăstiri, cea mai bogată din Moldova 
(avea peste 50 de moşii presărate până la Nistru), decăzută 
însă după reformele drastice ale domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza şi după retragerea ierarhilor greci spoliatori în urma 
secularizării. Tânărul Gheorghieş Palade a crescut însă în 
mediul de puritate morală şi elevaţie spirituală întronat cu 
rigoare de stareţul Gherman Palade, care a avut grijă să-şi 
trimită nepotul să urmeze Seminarul de la Roman. După 
absolvire, tot unchiul său 1-a îndreptat spre Mânăstirea (fără 
călugări) de la Şendreşti, plasa Pereschiv, ţinutul Tutovei, 
unde s-a căsătorit şi a avut mai mulţi copii. E interesant, ba 
chiar important, să menţionez faptul că Mânăstirea 
Răchitoasa patrona, pe lângă Mânăstirea de la Şendreşti, şi 
schitul Fătăciuni, la 3 km sud de Şendreştii părintelui 
Gheorghe Palade, schit izolat între dealuri împădurite (pe 
atunci!).  E foarte grăitor faptul că, încă din anul 1 74 1 ,  exista 
aici o legătorie de cărţi bisericeşti. Schitul a fost ars de tătari 
în două rânduri şi refăcut în 1 752 şi în 1 865, dar a dispărut 
apoi. Exista pe lângă schit şi o şcoală pentru copiii satului, 
avându-1 dascal pe iero-monahul Inochentie Pocrovanu: alt 
fapt demn de amintit. Preotul Gheorghe Palade purta părul 
împletit la spate într-o coadă, era sobru, blând, profund 
credincios şi moral, cu un apreciabil simţ al măsurii, devotat 
bisericii şi gospodar destoinic. Sensibil într-ale cărturăriei şi 
e xtrem de c orect,  răspunde, din singurătatea lui ,  
Chestionarului lingvistic al lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. 
Preţuit de episcopul Iacov Antonovici al Huşilor, istoric, 
epigrafist, membru de onoare al Academiei Române, îi găsim 
numele imprimat în lista abonaţilor la cele cinci masive vo
lume ale Documentelor bârlădene ale episcopului cărturar, 
ceea ce indică interesele intelectuale ale preotului de la 
Şendreşti. Târziu, la 1 0  iulie 1 92 1 ,  după ce copiii săi 
tenrunaseră de mult studiile secundare şi, după caz, pe cele 
universitare, deci scăpase de marile griji de tată, apăsat totuşi 
de amintirea eforturilor supraomeneşti de a-şi fi dus, dintr-un 
sătuc presărat în jurul unei râpe împădurite, am numit 
Văratic ii Şendreştilor, copiii în oraşele din jur, parcurgând 
cu trăsura ori căruţa distanţe foarte mari, îl găsim semnând 
Memoriul redactat la Bârlad de profesorul şi poetul George 
Tutoveanu ( 1 872- 1 957) şi trimis Ministerului Instrucţiunii 
Publice, prin care se solicita înfiinţarea unui liceu teoretic 
de fete în Bârlad. Răspunsul, pozitiv, a venit repede, după 
trei săptămâni - o, temporal Dintre copiii parintelui Gh. 
Palade, ultima, bunica mea, Natalia, urmase, în urmă cu 20 
de ani, pensionul particular din Bârlad al Nathaliei Drouhet, 
născută Olivari, mama celebrului comparatist, profesorul 
Charles Drouhet de la Universitatea din Bucureşti. Părintele 
Palade, să zicem, "îşi luase grija". Şi totuşi . . . 

-Precizaţi succint, vă rog, însuşirile temperamentale 
şi caracterologice ale părinţilor savantului. 

- Încep cu tatăl, Emil Palade, profesor de filosofie şi 
pedagogie la Şcoala Non11ală din Buzău. Şi deştept şi 
inteligent - noţiuni diferite totuşi, atâta vreme cât există 
oameni inteligenţi care nu sunt deştepţi . . .  Deşteptăciunea e 
inteligenţa trează la apelurile, potenţiale ori exprimate, ale 
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ambianţei,  ale clipei prezente. Fiica lui, doctoriţa Constanţa 
Palade, obişnuia să spună, nu fără a sublinia din ochi nuanţa 
hiperbolica: "Tata e cel mai inteligent om din lume!". Alteori 
spunea: "Tata e cel mai deşteptom din lume!". În amândouă 
formulări le  avea dreptate .  Foarte c ult i vat, uşor 
ironic, causeur, însă puţin dispus la destăinuiri, era înzestrat 
cu un nemaipomenit talent l a  îndeletniciri le  practice: 
tâmplărie, tapiţerie, croitorie, artă culinară - tot ce voiai! 
Evident, la modul profesionist. Pe toate le tăcea fără cusur şi 
cu foarte mare plăcere. Îngemănarea dintre inteligenţă şi 
aplicaţiile practice i-a moştenit-o fiul George. Şi să nu uit 
încă o însuşire a minţi i :  pătrunderea lesne în miezul lucrurilor. 
Mama, Constanţa Palade, născută Cantemir, a fost 
institutoare. Foarte frumoasă, foarte elegantă până la adânci 
bătrâneţi, nu prea îndemânatică, ba chiar lipsită de simţ 
practic, plutea peste realităţi, capricioasă şi, în consecinţă, 
uneori imprevizibilă. Se baza pe soţul care o adora. Aş putea 
spune, cu mâna pe inimă, că atârna de el, probă că, atunci 
când el a murit ( 1 952), s-a îmbolnăvit sufleteşte grav, nu se 
mai re găsea pe ea însăşi până la a nu mai putea vorbi. Nu era 
glumă sau capriciu: nu şi-a revenit decât după aplicarea de 
şocuri electrice. Moş Emil şi tanti Tanţi alcătuiau o unitate a 
două personalităţi strict antinomice. Pe mine mă iubea mult, 
dar şi în amintirea faptului că moş Emil a insistat ca eu să 
urmez, în acele vremuri grele, Facultatea de Medicină, mai 
mult practica şi mai puţin imaginativa, asigu-rându-ma ca 
prin această alegere pot să mă consacru şi scrisului artistic. 
Moş Emil era un spirit pozitivist, atent la realită�, iubitor de 
logică şi ordine, tanti Tan� trăia într-o lume ideală, proteică, 
oare-cum imaginata. Era ca o mireasma a unor reali ta ţi :fura 
de care, totuşi, nu putea trăi. 

George Emi l PALADE • omul şi opera 

- Dar cele două surori ale lui George Emil Pa/ade? 
- Sora mai mare, Adriana ( 19 1 1-2002), numită în familie 

Adina şi Ady, profesoară de istorie şi geografie, a fost pentru 
mine - şi cred că era pentru toţi - o minune! Foarte fmmoasă, 
cu o nobleţe a figurii cwn rar am întâlnit, sobră, restrictivă, 
foarte cenzurată, cu o vagă tristeţe în figură, pe care i-o 
bănuiam fără să fiu sigur că există, cu o decenţă, o modestie, 
cu un bun-simţ şi cu simţul măsurii emblematice, absolut în 
afara oricărei ostentaţii. Era o fiinţă profundă şi de reazem, 
deosebit de cultivată. Noi, toţi trei fraţii, am iubit-o foarte 
mult şi regret că nu mi-am forţat mintea spre a găsi cel mai 
subtil mij loc - dacă ar fi putut exista pentru exigenţa şi 
discreţia ei - de a i-o fi mărturisit. Constanţa, numită Cim, 
sora cea mică (n. 1 920), trăitoare astăzi, la bătrâneţe, în SUA, 
a fost unul dintre medicii pediatri renumiţi din Bucureşti, 
lucrând multă vreme la Spitalul de Copii Caraiman. Interesată 
cu deosebire în leucemii, a studiat la Paris cu unul din cei 
mai reputaţi specialişti în acest grup de maladii foarte 
serioase, profesorul Jean Bernard. A fost o doctoriţă bravă. 
Curajul terapeutic şi, în consecinţă, originalitatea gândirii 
au caracterizat-o. Cunosc nu puţine cazuri grave când, trecând 
peste confortul stereotipii lor, chiar dacă acestea erau asigurate 
de erudiţie terapeutică în problemă, cutezanţa doctoriţei Cim 
Palade a scos bolnavi din neant, i-a tras cu un braţ puternic 
din alunecarea în prăpastia finală. Aceşti foşti copii bolnavi 
sunt astăzi părinţi sau bunici .  Zilele trecute chiar, un 
sexagenar îmi spunea: "Existenţa mea este opera doamnei 
doctor Cim Palade". 

Alina BOGIDCEANU 

George Emil Palade s-a născut în data 
de 1 9  noiembrie 1 9 1 2  la laşi. Era cel de a-1 
doilea copil al lui Emil Palade şi al Constanţei 
Palade, născută Cantemir. Tatăl lui a fost 
profesor de filosofie şi pedagogie, mulţi ani 
director al Şcolii Nonnale "Spiru C. Haret'' 
din Buzău. Mama era institutoare. Aşa cum 
singur mărturisea mai târziu, de mic a fost 
crescut în respect pentru carte, şcoală şi 
educaţie. A început şcoala primară la laşi 
( 1 9 1 9- 192 1 )  şi a continuat-o la Buzău ( 192 1 -
1 923), unde i s-a mutat familia. Unnează 
cursurile Liceului "Alexandru Hasdeu" 
(astăzi Liceul Bogdan Petriceicu Hasdeu) din 
Buzău, între anii 1 923- 1930. A fost premiant 
din clasa întâia până la sfârşitul liceului. 
Absolvă bacalaureatul cu nota zece. 

A unnat Facultatea de Medicină din 
Bucureşti ( 1 930- 1 936). De timpuriu, în 
cursul studiilor universitare, manifestă un 
interes particular pentru şt i intele 
biomedicale fundamentale, sub influenţa lui 
Francisc Rai ner, profesor de Anatomie, şi a 
lui Andre Boivin, profesor de Biochimie. 
Apreciat pentru calităţi le i ntelectuale 
remarcabi l e ,  dar ş i  pentru puterea 
neobişnuită de muncă, G.  E .  Palade începe 
să lucreze încă d in  t impul stud i i lor  
universitare, ca preparator, la Catedra de 
Anatomie, condusă de profesorul F. Rainer. 

Este primul clasificat la concursurile de 
externat şi internat. Lucrează astfel,  în 
Aşezămintele Eforiei Spitalelor Civile din 
Bucureşti timp de şase ani ( 1 933-1 939), în 
special in clinicile de medicină internă. 

La iniţiativa profesorului Rainer, îsi 
alege ca temă a tezei de doctorat un subiect 
neobişnuit, şi anume studiul anatomo-micro
scopic al nefronului cetaceului Delphinus. 
Pentru a colecta rinichii de delfin, întreprinde 
expediţii de pescuit pe Marea Neagră, ajutat 

de colegii lui Ion Juvara şi Dumitru Vereanu. 
După capturarea cetaceului , pe puntea 
ambarcaţiunii, rinichii erau extraşi şi trataţi 
imediat în soluţii fixatoare. După secţitmile 
microscopice ale nefronului realizează 
desene, care-i permit  reconsti tuirea 
tridimensională a tubului urinifer. Această 
realizare de excepţie a constituit mulţi ani o 
piesă de mare valoare a Muzeului Catedrei 
de Anatomie de la Facultatea de Medicină 
din Bucureşti. Lucrează la acest subiect timp 
de şase ani şi elaborează teza de doctorat 
intitulată "Tubul urinifer al delfmului. Studiu 
de morfologie şi fiziologie comparativ". 
Susţine public teza în iunie 1 940 şi astfel îşi 
încheie studiile universitare. Lucrarea e 
apreciată la superlativ, atât de profesorii 
Facultăţii de Medicină cât şi de Grigore 
Antipa, care îl felicită personal .  

După o scurtă perioadă când este 
asistent la Catedra de Medicină Internă, 
condusă de profesorul N. Gh. Lupu, la Spitalul 
Colentina din Bucureşti, se reîntoarce la 
Catedra de Anatomie, aflată sub conducerea 
lui F. Rainer ( 1 94 1 ), unde lucrează ca prepa
rator, asistent, şef de lucrări, iar mai apoi 
conferenţiar ( 1 935- 1 946). 

În timpul celui de Al Doilea Război 
Mondial este concentrat ca medic militar în 
cadrul Forţelor Aeriene. 

După cum avea să mărturisească mai 
târziu, G. E. Palade susţinea că a avut marea 
şansă de a se întâlni, în anii formării lui 
profesionale, cu trei magiştri providenţiali :  
Francisc Rainer, Andre Boivin ş i  Gr. T. Popa. 
Francisc Rainer susţinea că "Anatomia este 
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ştiinţa formei vii", cu alte cuvinte că 
structura e o expresie morfologică adaptată 
funcţiei .  Andre Boivin,  profesor de 
biochimie şi imunologie, pionier al studiului 
acizilor nucleici, explica şi demonstra cum 
substratul biochimie asigură funcţionalitatea 
structurii.  Gr. T. Popa, care a urmat la 
conducerea Catedrei de Anatomie după 
pensionarea Profesorului Rainer ( 1944), era 
un cercetător consacrat. Descrisese sistemul 
port hipotalamo-hipofizar, împreună cu Unna 
Fielding, în laboratoarele  de la Cambridge, 
şi considera că 

"
totuf trebuie dovedit experi

mental". În acest fel,  ideile celor trei mari 
oameni providenţi a l i ,  c urn avea să-i 
numească mai târziu, se interpenetrau şi se 
completau reciproc: studiul morfologic se 
impunea a fi urmat de analiza biochimică a 
substratului studiat, iar totul trebuia apoi 
verificat experimental. Această conceptie 
ampl ă  şi unitară asupra fenomenelor 
biologice o dobândeşte la Facultatea de 
Medicină din Bucureşti. 

În 1 94 1  se căsătoreşte cu Irina Mal axa. 
Au avut împreună doi copii: o fiică, Georgia 
Palade van Dusen, şi un fiu Phillip Palade. 
Irina Malaxa moare în anul 1 969. 

În 1 944 publică în Analele Academiei 
Române, Tomul XIX, lucrarea 

"
Le ligament 

cruciforme. N'est-il qu'un Retinaculun? Ses 
relations avec le ligament interosseux". 

Profesorul Gr. T. Popa intuieşte 
potenţialul enorm al capacităţi lor 
intelectuale ale lui G. E. Pal ade şi-1 sfătuieşte 
să se ducă la studii în străinătate. În iunie 
1 946, după încheierea sesiunii de examene, 
pleacă în S.U.A, cu scrisori de recomandare 
din partea lui Gr. T. Popa. Lucrează în calitate 
de 

"
Visiting investigator" în l aboratoarele 

conduse de Robert Chambers la New York 
University. În timpul unui seminar, are ocazia 
să-I cunoască pe Albert Claude, care lucra în 
Departamentul de Citologie de la Institutul 
Rockefeller pentru Cercetări Medicale 
(astăzi cunoscut ca Rockefeller University ).  
A Claude încerca să studieze la microscopul 
electronic particulele submicroscopice, 
nmnite microzomi, pe care le obţinea în unna 
ultacentrifugării celulelor. După o discuţie 
de aproximativ o jumătate de oră, A Claude 
îl invită pe Palade să lucreze în laboratorul 
său de la institutul Rockefeller. A fost o şansă 
extraordinară, pentru că în acel moment, 
Institutul Rockefeller reprezenta un centru 
de excelenţă în cercetarea medicală. Graţie 
generozităţii lui John D. Rockefeller, existau 
fonduri suficiente, cercetătorii erau liberi 
să-şi aleagă tema de studiu şi nu existau 
obligaţii didactice. În laboratoarele de 
citologie conduse de A. Claude, G. E. Palade 
începe să lucreze cu George Hageboom şi 
Walter C. Schneider la fracţionarea celulară 
şi curând reuşesc să izoleze mitocondria din 
hepatocitul de şoarece ( 1 948). Succesul se 
datorează introducerii soluţiei de sucroză 
(giucoză) ca mediu de suspensie al celulelor, 
ceea ce a permis ca în momentul fracţionării 
prin ultracentrifugare, organitele celulare să 
nu se mai distrugă, aşa cum se întâmpla când 
mediul de suspensie era apa sau serul 
fiziologic. A fost ideea lui G. E.  Pal ade, care 
şi-a amintit că în anii copilăriei, când mama 
şi mătuşile preparau dulceţurile, foloseau 
soluţia concentrată de zahăr pentru a păstra 
intactă forma fructelor în timpul fierberii. 
Această ingenioasă asociere a fost urmată de 
succese nebănuite, permiţând izolarea şi a 
altor organite celulare, cum ar fi complexul 
Golgi, lizozomii, granulele secretorii.  

Între 1 948 şi 195 1 lucrează ca Assis
tant Professor în Departamentul de Patologie 
şi Bacteriologie al Institutului Rockefeller 
din New York. Între anii 1 95 1 - 1 956 este 
Associate Professor la laboratoarele de 
Biologie Celulară din cadrul aceluiaşi institut. 

O altă importantă inovaţie a lui Palade, 
adusă la studiul microscopo-electronic al 
celulei, o reprezintă metoda de conservare a 
ţesuturilor folosind soluţia tamponată de 
Veronal acetat (pH 7 - 7 ,5) alături de fixatorul 
de tetraoxid de osmiu (Os04). Acesta a fost 
numit 

"
fixatorul Palade", introdus " în 1 952, 

şi a permis izolarea stucturilor la pH-ul lor 
fiziologic, adică o conservare nealterată a 
compoziţiei biochimice tisulare. Aceste 
tehnici au adus o creştere substanţială a 
gradului de acurateţe în explorarea structurii 
celulei cu ajutorul microscopului electronic. 
De la 2500 A, limita rezoluţiei la microscopul 
optic, s-a aj uns la cea. 2 A, rezoluţia 
microscopului electronic. Astfel în 1 953,  
G. E.  Palade stabileşte structura mitocondriei, 
vizualizând 

"
cristale mitochondriales", 

crestele mitocondriale, iar apoi descoperă 
ribozomii, iniţial numiţi 

"
particulele Pal ade" 

sau 
"

granulele Palade", descrişi ca 
"

mici 
particule componente ale citoplasmei" 
( 1 955). 

Împreună cu Keith Porter, studiază 
reticulul endoplasmic, în diferitele lui 
aspecte: rugos şi neted ( 1 954, 1 955, 1 957), 
un adevărat sistem circulator al celulei. În 
aceeaşi perioadă de timp ( 1 955), lucrează 
alături de Sanford Palay, la cererea lui Hetbert 
Gasser, preşedintele Institutului Rockefeller, 
l a  studiul sinapselor interneuronale şi 
neuromusculare, cărora le definşte 
infrastructura suportului biochimie de 
transmitere a influxului nervos. Descrie 
pentru prima dată structura fină a 
corpusculi lor Nissi din neuroni. Toate aceste 
cercetări încununate de succes au reprezentat 
descoperiri fundamentale în medicină şi 
biologie. 

În 1 955, împreună cu Philip Siekevitz, 
biochimist, Palade începe o col aborare 
fructuoasă, care va dura mulţi ani. Astfel, ei 
izolează şi studiază ribozomii, stabilind că 
aceste organite celulare sunt locul sintezei 
proteice la nivel citoplasmatic.  Tot ei  
precizează că 

"
microzomii", descrişi de 

A Claude, sunt de fapt fragmente de reti eul 
endoplasmic ( 1956). 

În  1 956 devine Profesor în cadrul 
Laboratorului de Biologie Celulară, iar din 
1 96 1  până în 1 9 7 3  conduce ( Head) 
laboratoarele de Biologie Celulară de la 
Universitatea Rockefeller din New York. În 
1 96 1  e ales Membru al National Academy of 
Sciences (S.U.A). 

Graţie descoperiri l or amintite,  
Departamentul de Citologie al  Institutului 
Rockefeller a devenit cel mai important 
centru de cercetare în biologia celulară, cu o 
recunoaştere unanimă la nivel naţional şi 
internaţional. Primele lucrări ale lui Porterşi 
Palade sunt publicate în Journal of Experi
mental Medicine, editat de Rockefeller Press, 
dar editorii şi-au dat seama repede că noile 
descoperiri depăşeau interesul unei reviste 
de l arg orizont. În 1 955 ia naştere Journal of 
Biochemical and Biophysical Cytology, pe
riodic devenit în 1 962 Journal of Cell Biol
ogy. K. Porter a fost prim editor, iar în 
colectivul de redacţie, alături de alţi renmniţi 
cercetători se afla şi G. E. Palade. Este 
momentul în care biologia celulară se 
conturează ca un domeniu distinct în studiul 
medicinei şi biologiei. 

Alături de Marilyn Farquhar, începând 
cu anul 1 96 1 ,  Palade publică studii privind 
permeabilitatea glomerulară, arătând că, în 
glomerul, membrana bazală este principara 
barieră care se opune filtrării moleculelor de 
1 00 A diametru sau mai mari. Urmează studii 
dedicate orgamzam compl exelor 
joncţionale intercelulare. Sunt cercetate 
epiteliile endocrine tiroidiene, digestive şi 
ale aparatului urinar ( 1 963) şi apoi de la 
nivelul tegmnentului ( 1 965). Studiile privind 
complexele joncţionale intercelulare au 
demonstrat că joncţiunile ermetice au rolul 
funcţional de a se opune trecerii proteinelor 
în spaţiile intercelulare. 

Între 1 962 şi 1 973 G. E. Palade şi Ph. 
Siekevitz întreprind cercetări în domeniul 
biogenezei membranelor, al secreţi ei 
proteinelor şi al permeabilităţii capilare. 
Studiind sinteza proteică şi transportul 
intracelular al proteinelor, Pal ade şi Siekevitz 
cercetează stuctural şi biochimie procesele 
care au IDC în celula exocrină pancreatică. 
E ste urmărit transportul vectorial al 
proteinelor si ntetizate spre cavităti l e  
microzomale ale reticulului endoplasmic. 
Uti l i zând tehnica autoradiografiei  l a  
microscopul electronic, Palade şi Caro ( 1 964) 
evidenţiază rolul complexului Golgi în 
transportul intracelular, arătând formarea la 
acest nivel a unor vacuole condense, care 
sunt pe parcurs transformate în granule 
secretorii. Împreună cu James Jamieson, 
demonstrează prin studii complexe ( 1 965-
1 97 1 )  calea transportului vectorial proteic 
intracelular, de la ribozomii ataşati de 
reticulul endoplasmic rugos, spre complexul 
Golgi, de unde granulele secretorii sunt 
eliberate prin exocitoză la nivelul membranei 
p lasmatice. Aceste studii aveau să fie 
sintetizate şi prezentate de G. E.  Palade la 
conferinţa Nobel (Nobel Lecture) în 1 974. 

ANIVERSĂRI 

Succesul s-a datorat în primul rând 
cercetării proceselor de sinteză proteică la 
nivelul celulei exocrine pancreatice, ştiut 
fiind că 99% din proteinele sintetizate la 
acest nivel sunt destinate producerii 
enzimelor digestive. Este meritul lui Palade 
de a alege un model experimental optim, ceea 
ce explică şi aşa numitul 

"
secret" al 

succesului, pe care îl avea în activitatea lui. 
În urma studiilor citologice cu ajutorul 

microscopului electronic, G. E. Palade a 
sesizat că membranele joacă un rol impor
tant în organizarea şi patologia celulară. 
lnitiază o serie de cercetări privind biogeneza 
membranară, pe care le realizează împreună 
cu Meldolesi şi Jamieson ( 1 97 1 ) .  Împreună 
cu E. Weibel, G. E. Palade descoperă în 
celulele endoteliale corpusculii cunoscuţi 
sub numele Weibel-Palade ( 1 964). 

În 1 970, se căsătoreşte cu Marilyn 
Farquhar. 

În 1 973, G. E. Palade împreună cu Marilyn 
Farquhar şi James Jamieson, însoţiţi de 
colaboratorii lor, s-au mutat la Facultatea de 
Medicină de la Yale University (New Haven). 
Aşa cum mărturisea: 

"
Principala raţiune 

pentru care m-am mutat a fost credinţa mea 
că a sosit timpul de a fructifica interacţiunea 
pe care noua disciplină, Biologia Celulară, 
o poate oferi domeniiior tradiţionale de 
interes din şcolile medicale, Patologia şi 
Medicina Clinică". Ideia lui era de a oferi 
biologia celulară medicinei, fiind convins 
că vi itorul depinde de fructifi c area 
informaţiilor furnizate de noua disciplină în 
înţelegerea bazelor celulare şi moleculare ale 
bolilor. La Yale a înfiinţat pentru prima dată 
o Secţie de biologie celulară, care, pe măsura 
organizării l aboratoarelor şi a recrutării şi 
formării cadrelor, s-a transformat intr-un 
prestigios Departament. A fost iniţiat un nou 
program de cercetare, prin care Palade a 
considerat că trebuie să continue temele de 
larg interes, cum ar fi biologia membranelor. 
Treptat a fost constituit un grup de 
cercetători, care au devenit extrem de 
apreciaţi pentru rezultatele obtinute. 

Între 1 9 73- 1 9 8 3  e ste Profesor şi 
Conducătorul (Chairman) Secţiei, şi apoi al 
Departamentului de Biologie Celulară de la 
Facultatea de Medicină, Universitatea Yale, 
New Haven. La Yale, G. E.  Palade a susţinut 
cursuri pentru studenţi şi doctoranzi, con
siderate de auditori adevărate capodopere, 
care au urmărit să integreze cunoştinţele de 
fiziopatologie şi de clinică medicală şi 
prelegerea de biologie celulară, ceea ce 
reflecta largul orizont biologic şi medical al 
profesorului, fost clinician. Cursurile erau 
neobişnuite prin noutatea şi complexitatea 
lor şi deschideau noi perspective de gândire 
şi abordare în medicină. Curând, modelul 
acesta de curs a devenit foarte popular şi a 
atras mulţi  cercetători şi medici din 
departamentele ştiinţelor fundamentale, dar 
şi din rândul clinicienilor, interesaţi şi curioşi 
în ceea ce priveşte infonnaţiile integrati ve şi 
perspectivele deschise. S-a ajuns ca notiţe le 
de la cursuri şi îmegistrările să circule şi în 
alte facultăţi de medicină din S.U.A şi din 
străinătate. A fost un moment unic, am putea 
spune crucial, care a modificat maniera de 
gândire şi organizare a unui curs universitar 
in ştiin;ele medicale. 

G. E. Palade a fost Preşedintele Societăţii 
Americane de Biologie Celulară şi a făcut 
parte din numeroase comitete redacţionale 
ale unor prestigioase publicaţii medicale: 
Joumal of Biophysical and Biochemical 
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Cytology ( 1955- 1 960), Joumal of Biology 
( 1 960, 1965-1 967, 1 974- 1 977), Joumal of 
Molecular Biology ( 1968- 1972), Hepatology 
( 1 985- 1990), Joumal ofMembrane Biology 
( 1 970- 2000). A fondat Annual Review of 
Cell and Developmental Biology, a cărui 
editor a fost timp de zece ani ( 1 984- 1994 ). 

În 1974 a primit Premiul Nobel pentru 
Fiziologie şi Medicină, împreună cu Albert 
C laude şi Christian de Duve "pentru 
descoperirile lor privind organizarea struc
turală şi funcţională a celulei". Prelegerea 
sa, în cadrul reuniunilor numite "Nobel 
Lecture" , s-a i ntitul at "Aspectel e  
intracelulare ale proceselor d e  sinteză a 
proteinelor" şi a cuprins concluziile a 20 de 
ani de cercetări privind atât procesele 
blochimice, cât şi studiile de microscopie 
electronică, exemplificate prin adevărate 

"bijuterii" micrografiate, dar şi prin scheme 
realizate cu mâna proprie, cu talent de 
desenator şi cu o rară capacitate de sinteză şi 
intuiţie. La banchetul Nobel a spus printre 
altele: "Biologia Celulară a făcut în sfârşit 
posibil un vis de secole: analiza bolilor la 
nivel celular - primul pas spre controlul lor 
final". 

A primit  multe premii şi distincţii  
prestigioase, dintre care amintim: Lasker 
Basic Science Award ( 1966), Gardner Spe
cial Award (1 967), Louisa Gross Horwitz Prize 
of Columbia University ( 1970), iar mai târziu, 
National Medal ofScience ( 1 986), distincţie 
care i-a fost înmânată la Casa Albă de 
Preşedintele S.U.A., în cadrul unei ceremonii 
speciale. 

În 1 975 a devenit Membru de Onoare 
al Academiei Române. 

După primirea Premiulu i  Nobel , 
considerată distincţia cea mai onorantă 
pentru un om de ştiinţă, recunoaşterea 
meritelor şi influenţa în lumea ştiinţifică ale 
lui G. E. Palade au crescut. A făcut parte din 
Delegaţia pentru Cercetări Biomedicale 
Fundamentale, care a obţinut în anii 1980 
din partea Congresului  S .U.A. creşterea 
fondurilor pentru National Institute of 
General Medical Sciences. A fost membru 
al N.I.G.M.S. şi Director al Comitetului de 
Consilieri. 

Cu toate obligaţii le didactice, admi
n i strative  şi organizatorice avute, a 
continuat studii le  şi în această perioadă 
şi a publicat câte şase-opt articole anual, 
în special în domenii le de interes major: 
biologi a membranelor şi permeabilitatea 
capilară. Interesul în aceste domenii era 
vechi .  Încă din 1 953 el a descoperit că 
ce lu l e l e  endote l i a l e  a l e  cap i lare lor  
musculare conţin numeroase vezicule de 
circa 70 nm diametru, pe care le-a numit 
vezicule plasmalemale. A emis ipoteza că 
e l e  p ar t ic ipă  l a  tran sport u l  
macromoleculelor prin peretele capilar şi 
a introdus ideea de "transport in  quanta" 
( 1 9 6 0 ) .  Ace ste stud i i  au  fost m u l t  
amplificate ş i  dezvoltate in  colaborare cu 
Nicolae şi Maya Simionescu . 

G .  E .  Palade se impl ică, din dorinţa 
de a aj uta cercetarea ş t i in ţ ifică  d in  
România, în  proiectul de edificare a unui 
institut de cercetare în biologia celulară 
la Bucureşt i .  În septembrie 1 979,  l a  
Bucureşti, participă l a  simpozionul inau
gural  al I nst i tutulut  de B io log ie  ş i  
Patologie Celulară, alături de o serie de 
renumiţi cercetători, foşti discipoli ai lui: 
Gunter B lobel, Marilyn Farquhar, David 
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Sabatini, Nicolae şi Maya Simionescu, 
precum şi colegul şi prietenul Christian de 
Duve. 

Continuă studiile privind biogeneza 
membranelor şi traficul membranar. La Yale, 
i ntroduce ca metodă de studiere 
imunoizolarea, pentru a putea anal iza 
biochimie şi a urmări structural elementele 
minuscule, cum ar fi veziculele transei toti ce 
( 1 978, 1982, 1988). Ajunge la elaborarea 
protocoalelor de imunoizolare, care sunt 
astăzi unanim utilizate în studiiie de biologie 
celulară. După 1 7  ani de cercetări în 
laboratoarele de la Yale, G .  E .  Palade 
demonstrează cum sunt procesate ş i  
transportate proteine le  secretari i  ş i  
membranare, precum ş i  modul în  care este 
controlat traficul vezicular in celulă. La Yale, 
Palade a format cel mai performant grup de 
cercetători din domeniul biologiei celulare 
din S.U.A. ( 1 980- 1 990). Pe de altă parte, a 
fost încredinţat că e absolut necesară o nouă 
construc�e, care să ofere condiţii optime 
pentru desfăşurarea în laboratoare special 
amenaj ate a cercetări lor din domeni i le  
ştiinţelor medicale fundamentale. Iniţiază un 
proiect pentru o nouă clădire destinată 
laboratoarelor de cercetare şi, printr-o 
activitate susţinută, cu multă perseverenţă şi 
diplomaţie,  obţine fonduri le  necesare. 
Construcţia începe în 1 989, iar Centrul de 
Medicină Celulară şi Moleculară se deschide 
în 1 99 1 .  Vincent Marchesi, fost elev al lui la 
institutul Rockefeller, devine primul direc
tor. G. E. Palade nu a ajuns să vadă clădirea 
tenninată, deoarece s-a mutat între timp la 
San Diego ( 1 990), 

La Universitatea California, San Diego 
(UCSD), ocupă funcţia de Decan Stiinţific al 
Facultăţii de Medicină, La Jolla. Timp de 
zece ani ,  el va desfăşura o activitate 
prodigioasă pentru a pune bazele ştiintelor 
medicale fundamentale din această facultate 
şi va exercita o muncă asiduă de recrutare a 
cadrelor pentru noile departamente create. 
În primele luni de la sosirea la San Diego, îl 
aduce pe Roger Tsien ca profesor de chimie. 
Obţine fonduri de la Markey Charitable Foun
dation pentru burse în biologie, chimie, 
neuroştiinţe şi pentru ştiinţele biomedicale 
din Facultatea de Medicină. În acest fel, a 
reuşit să atragă tineri absolventi bine 
pregăti� pentru a rămâne la San Diego. A 
urmărit crearea unui Departament de 
Medicină Celulară şi Moleculară competitiv 
şi pentru aceasta a continuat recrutarea de 
valoroşi cercetători (C. Glass, X. D. Fu, P 
Novick, Susan Ferro - Novick, R. Stan). 

Deschide noi câmpuri de cercetare, care 
includ traficul membranar, dar şi motilitatea 
celulară, glicobiologia şi genetica la şoarece, 
transcripţia gen ei, procesarea ARN. În opt 
ani s-a finalizat Departamentul (Catedra), iar 
cercetători i au devenit consacraţi în 
domeniul lor de activitate. 

Încă de la Yale, G. E. Palade a susţinut 
ideea că biologia celulară şi moleculară este 
o disciplină de graniţă în ştiinţele biologice 
şi medicale. Ca atare, la UCSD el dezvoltă 
domenii noi de cercetare, care depăşesc 
graniţele obişnuite a le  d isc ip l ine lor. 
Crează şi activează ca lider la Faculty of 
Basic B iologica! Scientists, care urmărea 
promovarea cercetării interdisciplinare, în 
vederea identificării unor noi posibilităţi de 
dezvoltare şi de însuşire a şt i intelor 
fimdamentale. 

Imunologia şi genetica au fost domeniile 
cărora li  s-au acordat prioritate şi posibilitatea 
de a se dezvolta la UCSD. Tot acum concepe 
Genetics and Genomics Program. 

Cu toate greutăţile administrative pe 
care le impunea funcţia de Decan Stiinţific, 
a continuat cercetările în laborator. A abordat 
mai multe teme precum: traficul vezicular în 
hepatocite, mecanismele de permeabilitate 
vasculară din capilare în stare nonnaiă, în 
timpul angiogenezei şi în inflama�e. 

În 1 992 devine Preşedinte de Onoare 
al Universităţii de Medicină şi Fannacie 

"Carol Davila" Bucureşti . Este desemnat 
Cetăţean de Onoare al Bucureştilor, al Iaşului 
şi al oraşului Cluj-Napoca. 

În decursul anilor, i s-au îmnânat multe 
titluri onorifice ( 1 8), premi i  ( 1 3), diplome 
de excelenţă ( 1 9) şi medalii (40), în afara 
celor menţionate anterior. 

În ciuda unui program academic, 
ştiinţific şi administrativ foarte încărcat, el 
îşi rezerva timp pentru lectură, în special în 
domeniul şti inţelor i storice. Era foarte 
documentat şi pasionat de istoria Imperiului 
Roman şi cunoştea în detaliu istoria noastră 
naţională. Îi plăcea să citească şi poezie. Era 
încântat când avea ocazia să recite poeziile, 
nu puţine, memorate în l imba romănă. 
Asculta muzică aproape în fiecare seară şi a 
fost un admirator al artelor plastice, în spe
cial al sculpturii greceşti din antichitate şi al 
impresionişti lor francezi. Avea o bibliotecă 
amplă, care cuprindea volume de istorie, 
albume de artă şi o colecţie de CD-uri cu 
muzică simfonică, de operă, mai ales a 
compozitori lor clasici. Era atras de muzee, 
teatru, operă, pe care le frecventa cu interes 
de câte ori avea ocazia. În deplasările făcute 
la reuniunile şti inţifice, îşi planifica cu 
regularitate vizite la obiectivele culturale din 
regiune pentru "hrana sufletului", cum îi 
plăcea lui să spună. Era bucuros să organizeze 
excursii la munte şi la mare. În tinereţe, 
mergea în vacanţe la plajă pe malul Mării 
Negre şi făcea ascensiuni în munţii Carpaţi, 
cu precădere în Masivul Bucegi. În ultimii 
ani îşi petrecea concediul laAspen, Colorado. 
Savura bucătăria fină,  în special cea 
franţuzească, ş i  ştia să aprecieze un vin de 
calitate. 

Când l -am însoţit într-o deplasare la 
Iaşi, am fost invitaţi la o degustare de vinuri. 
Prin întrebările pe care le punea, privind 
buchetul, aciditatea, culoarea şi consistenţa, 
mi-am dat seama că era un cunoscător al artei 
şi ştiintei oenologice. 

Se retrage din funcţia de Decan Ştiin�fic 
la sfârşitul anului 2000, dar, l a  cererea 
conducerii facultăţii ,  continuă să facă parte 
din rândul consilierilor. Vine în fiecare zi la 
universitate, activând î n  Comitetul 
Consilierilor şi  având întâlniri cu cercetătorii 
din laboratoare, până în anul 2002, când 
împlineşte 90 ani. 

La 85 ani primeşte Premiul MERIT, 
de la Institutul Naţional de Sănătate, pentru 
prodigioasa lui activitate. 

Î n  anul  2003,  Universitatea de 
Medicină din statul Wayne primeşte numele 
de "George Emi l  Palade" . La aceeaşi 
universitate se hotărăşte organizarea anuală 
a unor sesiuni  şti in ţ ifi ce,  numite 

"Conferinţele G .  E .  Palade", precum şi  
instituirea unei distincţii "Medalia G. E .  
Palade". Primul laureat a fost G. B lobel, 
discipol al lui la Institutul Rockefeller. 

În anul 2004, Decanul Facultăţii de 
Medicină de la UCSD, Ed. Holmes, ia decizia 
ca blocul de laboratoare în care G. E. Palade 
şi-a realizat cercetări le, să se numească 

"George Palade Laboratories ofCellular and 
Molecular Medicine", iar peste câţiva ani 
stabileşte ca numele Catedrei să fie "George 

Palade Chair in Cell and Molecular Medi
cine". Primul care a condus această catedră, 
a fost Peter Novick, adus la UCSD de către G. 
E. Palade. 

Într-o carieră de peste 60 ani ( 1 940-
2002), G. E. Palade a avut peste 80 de 
discipoli şi a publicat peste 325 de articole 
ştiinţifice. A creat mai multe generaţii  de 
cercetători, care au răspândit biologia 
celulară pe toate continentele. Uşa biroului 
era permanent deschisă, şi la propriu şi la 
figurat, iar el gata pennanent să sfătuiască, 
să îndrume ori să-i ajute pe cei care îi cereau 
părerea cu privire la munca din laboratoare. 
Era permanent interesat de rezultatele  
obţinute în activitatea de cercetare ş i  deseori 
îi chema în biroul lui pe colaboratori pentru 
a discuta împreună noile realizări, 

În anul 1 998, UCSD a organizat un 
simpozion în onoarea sa, la care au participat 
colegi şi foşti colaboratori, dintre care unii 
au venit din Italia, România, Norvegia, spe
cial pentru acest eveniment. Dorinţa lor a 
fost de a-şi exprima respectul, recunoştinţa, 
întreaga gratitudine pentru mentorul lor, 
considerat un etalon şi un exemplu de urmat, 
cu rol esen�al în fonnarea lor profesională. A 
fost ultima dată când G. E. Pal ade a vorbit în 
public. A mulţumit tuturor vorbitorilor şi 
colaboratorilor, iar în fmal a afirmat că pentru 
el ,  numele discipolilor lui au rezonanţa 

"versurilor unui poem". 
A murit la 7 octombrie 2008, la vârsta 

de 95 ani, la Del Mar, San Diego, California. 
În aceeaşi zi au fost anunţate numele 

laureaţilor Premiului Nobel din anul 2008. 
Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat 
lui Roger Tsien. Laboratoarele în care a lucrat 
R. Tsien sunt situate în clădirea "George 
Palade Laboratories", o coincidenţă 
surprinzătoare şi o dovadă de premoniţie, 
pentru că Palade a fost cel care a insistat şi a 
avut o contribuţie decisivă în aducerea la 
UCSD a acestui laureat Nobel. Torţa luminii 
ştiinţifice a trecut la noua generaţie. 

Credinţa lui G. E. Palade a fost aceea că 
lucrul cel mai important în viaţă este de a 
lăsa ceva generaţiilor viitoare. E considerat 
de mulţi părintele biologiei celulare. A adus 
contribuţii majore ştiinţifice şi academice în 
trei mari universităţi americane: Rockefeller, 
Yale  şi San Diego. A tăcut descoperiri 
fundamentale, care au deschis noi orizonturi 
de cunoaştere şi gândire în medicină şi 
biologie .  Dav id  Sabat in i ,  un vechi 
colaborator, a spus că G. E. Palade "era printre 
cei mai admiraţi şi iubiţi contemporani". A 
fost numit "A Man for Ali Seasons" şi 

"Superscientist ofthe XX-th century". 

"Palade a fost pentru biologia celulară 
ceea ce Einstein a fost pentru fizică" a afirmat 
Gunter Blobel, primul dintre discipolii lui 
care a primit Premiul Nobel. 

Radu Şerban PALADE 
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STANISLAVSKI 

În 1906, când, la Berlin, şi-a prezentat 
grupajul de spectacole alcătuit din Unchiul 
Vania, Azilul de noapte şi Un duşman al 
poporului, Stanislavski cucerea, în fapt, 
gloria europeană şi câştiga de partea sa - de 
partea concepţiei sale - cea mai mare parte 
a regiei de pe continent, ai cărei practicieni 
se aflau de faţă; mai puţin pe Gordon Craig, 
ale cărui idei teatrale nu se întâlneau câtuşi 
de puţi n cu cele stanis lavskiene (şi  e 
suficient să cităm, fie şi în paranteză, 
şocanta idee a dispariţ iei  actorului  şi 
înlocuirea lui cu supramarioneta, ca singura 
şansă de a elibera "teatrul de mâine" de 

"realismul grosolan" care îl domină). Cucerit 
cu totul de v iz iuni le  scen ice  a le  lu i  
Stanislavski, un cunoscut regizor gennan, 
Otto Falkenberg, a extras din acestea o suită 
de reguli, vreo douăsprezece, referitoare la 
montarea scenică şi - publicându-le în 

"Deutsche Theater Zeitung"- le-a oferit 
drept care de învăţătură celor ce ar fi dorit 
să-I urmeze pe maestru, folosindu-se de 
experienţa şi de metodele lui. Şi n-au fost 
deloc puţini cei care au devenit regizori şi 
actori stanislavskieni, tăcând chiar epocă 
în teatrul european. Cea mai mare parte a 
reguli lor se refereau la actor, acesta fiind 
pentru Stan islavski factoru l ce l  mai 
însemnat pe scenă. Lui i se acordă maxima 
importanţă în demersul regizoral, fi ind 
exclusă din principiu ideea de a face din el 
o simplă unealtă în mâna regizorului ;  
dimpotrivă, actorul cu personalitate, actorul 
creativ şi dinamic va fi colaboratorul prin
cipal al directorului de scenă, conlucrarea, 
polaritatea artistică dintre ei garantând 
izbânda actului creator. "În ce priveşte 
metoda  mea personală - preciza 
Stanislavski - îl las pe actor, la primele 
repetiţii, să-şi dea drumul, adică îi îngădui 
să joace rolul aşa cum crede el de cuviinţă, 
fără să intervin; caut, astfel, să descopăr 
posibilităţi pe care să le folosesc apoi 
pentru întregirea v iziunii mele. " Ş i  
recunoaşte c ă  asemenea posibil ităţi sunt 
uneori atât de neaşteptate şi de valoroase 
încât pot influenţa însăşi ideea fundamen
tală a spectacolului. Dificultatea, dar şi 
spiritul creator al munci i  regizorale apar în 
momentul în care propunerile individuale 
ale actori lor trebuie însumate, asamblate 
într-o viziune unică, logică, annonioasă, 
consonantă. De aici înainte, spectacolul 
devine al regizorului. Zice Stanislavski : 

"Problema regizorului constă în insumarea 
tuturor forţelor izolate, atât ale actorilor, 
cât şi ale întregului aparat scenic, într-un 
organism viu ". 

În dodecalogul extras de Falkenberg 
din concepţia regizorală stanislavskiană, 
acestei capacităţi a regizorului de a însuma 
toate forţele aparatului scenic într-un organ
ism viu, i se rezervă, de asemenea, un loc de 
seamă, cu precizarea că totul se întâmplă 
urmând principiile muzicii, valabile nu 
numai pentru elementul verbal, ci şi pentru 
cel vizual al unei reprezentaţii teatrale, 
deoarece şi verbul şi gestul se condiţionează 
reciproc în spaţiul scenic. Sigur că, în teatru, 
aceste principii vor fi aplicate în alt chip 
decât în muzică, unde melodica şi ritmica, 
adică toate e lementele dinamice, sunt 
stabilite mai dinainte de compozitor; în 

teatru ele sunt detenninate de desfăşurarea 
acţiunii şi a psihologiei şi vor fi descoperite 
şi puse în relaţie de reciprocitate de către 
regizor. Tot el, regizorul, stabileşte decorul, 
mobilele, accesorii le, lumina, tempo-ul, 
felul vorbirii, măsura, ritmul fiecărei scene 
etc. "A face aşa ca aceste reguli principale 
să devină legi de viabilitate pe scenă este 
partea esenţială a artei regizorale " îşi 
încheia Falkenberg exerciţiul de admiraţie 
faţă de Stanislavski, exerciţiu pe care l-ai 
învăţat şi I-au practicat perioade întregi 
numeroşi regizori din teatrul european, 
regizori care I-au socotit pe celebrul rus 
maestrul lor necontestat. 

Venise  vorba, m a i  înainte,  de  

"desfăşurarea acţiunii şi a psihologiei". E 
necesar să accentuăm aceasta, pentru că tot 
l u i  Stan i s lavski  îi datorează teatru l 
european preocuparea pentru adevărul 
psihologic, pentru nuanţe şi pentru firescul 
relaţiilor. El a impus - atât în plan teoretic, 
cât şi în praxisul scenic - metoda creaţiei 
actoriceşti bazate pe memoria afectivă şi 
pe acţiunile fizice, interpretul plecând de 
l a  propri i l e  experienţe de v iaţă spre 
înţel egerea şi rea l iz area scen ică  a 
personaju lu i .  Obţinerea veridicităţii 
profunde, care să redea iluzia vieţii 
autentice, în aceasta consta esenţa idealului 
estetic stanislavskain, ideal slujit şi împlinit 
prin activitatea sa la teatrul de Artă din 
Moscova (MHAT), pe care el însuşi 1-a 
fondat (în 1 8 98 ,  împreună cu V I .  
Nemirovic i -Dancenko) .  Aproape toţi 
istoricii de teatru care se referă la acest as
pect al activităţii lui regizorale, citează 
cazul spectacolului cu piesa lui Cehov "Trei 
surori", spectacol în care veridicitatea, 
i luzia vieţii autentice, fusese o adevărată 
i dee obsedantă. Regizorul îşi dorea ca 
spectatorii să uite că sunt la teatru şi să se 
creadă în vizită la surorile Prozorov. În acest 
scop, scena trebuia să fie un adevărat tablou 
de viaţă, cu atmosfera specifică epoci i  şi 
mediului, cu reconstituirea minuţioasă a 
detali ilor din casa şi grădina familiei .  Iar în 
jocul actorilor - atitudinile cele mai fireşti, 
intonaţiile şi gesturi le cotidiene. De dincolo 

de scenă se auzeau ecourile vieţii obişnuite 
- cântec de păsări, lătratul unui câine, 
şu ieratul unui tren .  Reconstituirea 
cvasidocumentară a celor mai mărunte 
detalii din decor (fom1a căpiţelor de făn, 
desenul din dantele etc.) întărea obsesia 
verosimilităţi i .  Vor interveni însă unele 
nuanţări şi chiar renunţări (fie şi temporare) 
atât sub influenţa colaboratorului său cel 
mai apropi at - dramaturgul Vladimir 
Nemirovici-Dancenko, care îl  îndeamnă 
spre marele repertoriu ( Ibsen, Ham sun, Le
onidAndreev, Cehov), cât, poate, şi afectat 
de opin i i l e  lu i  Gordon Cra ig  asupra 
decorului . Scenograf strălucit, înnoitor, 
Craig amenda violent decorul real i st, 
socotindu-1 o absurditate şi recomandând 
forma sugestivă a acestuia: "Prin sugestie 
veţi plăsmui pe scenă iluzia oricărui l ucru: 
a ploii şi a vântului, a soarelui şi a grindinii, 
a căldurii intense şi nu luptând cu natura 
însăşi pentru a-i smulge comorile şi a ni le 
pune în faţa ochilor. Real itatea, exactitatea 
amănuntului sunt inutile pe scenă. Orice 
decor de proporţii normale dispare ca 
semnificaţie" (s.n. Şt. 0.). Nici ideea iluziei 
spectatorului că se află nu la teatru, ci (de 
ex.) în vizită la surorile Prozorov, adică 
implicarea lui în acţiunea scenică, nu e 
acceptată de Craig: "Distanţa dintre sală şi 
scenă - zice el - e distanţa dintre două 
tărâmuri deosebite, e distanţa de la realitate 
la ficţiune". 

Şi a mai fost ceva care a contribuit la 
nuanţarea concepţiei  regizoru l u i :  

cercetări l e ,  întreprinse, împreună c u  
Meyerhold ( 1 905), la secţia experimentală 
a Studioului Teatrului de Artă. Rezultatul 
acestor cercetări : simplificarea decorurilor 
şi costumelor, renunţarea la exactitatea lor 
documentară şi întărirea ideii că acestea nu 
sunt decât un cadru sugestiv necesar stărilor 
de spirit şi evoluţiei personajelor. Apogeul 
acestor cercetări e atins în următoarea 
declaraţie a lui Stanislavski: "Realismul, 
Îl�făţişarea moravurilor şi-au trăit traiul. 
A venit vremea ireal ului pe scenă. . .  Nu 
trebuie să illjaţişăm viaţa însăşi, aşa cum 
decurge ea in realitate, ci aşa cum o simţim 
în visurile noastre, în momentele noastre 
de transportare, adică neclară. Toată 
această stare sufletească trebuie s-o redăm 
cu mijloacele scenei aşa cum o fac pictorii 
de forma ţie nouă pe pânzele lor, muzicienii 
de orientare nouă în muzica l01; iar noii 
poeţi în versurile lor; operele acestora nu 
au contururi clare . . .  Forţa noii arte rezidă 
în combinările de culori, linii, note 
muzicale, in alcătuirea armonioasă de 
cuvinte . A stfel se creează nişte stări 
sufleteşti vagi care îi contaminează şi pe 
spectatori. Aceşti artişti recurg la aluzii 
care îl determină pe spectator să creeze cu 
propria sa imaginaţie. " 

Nemulţumit, totuşi, de rezultatele 
experienţelor şi dându-şi seama că nu poate 
renunţa cu totul la concepţiile sale estetice, 
se desparte de Meyerhold, închide Studioul 
şi revine la teatrul psihologic, la atmosfera 
real i stă a spectacolelor, l a  d isc ipl ina 
riguroasă a actorilor orientaţi spre 
frământările lăuntrice ale personajelor. 
Aproape întreg veacul XX s-a vorbit cu 
admiraţie (sau, de la o vreme, dimpotrivă) 
despre regizorul şi actorul stanislavskian 
atunci când s-a observat la aceştia înclinarea 
spre detaliu! realist, spre adevărul psihologic 
şi firescul relaţiilor, spre trăire şi nuanţe. 

"Cel mai desăvârşit slav al teatrului", 
cum 1-a numit Victor Ion Popa, rămâne - nu 
numai pentru teatrul rus, ci pentru o arie 
greu de delimitat - un reformator care, cu 

"canonul îndărătniciei sale estetice", a tăiat 
o cărare prin hăţişul teatrului "limpezind o 
pârtie de lumină". (ld.). El a eliberat teatml 
de povara unei tradiţii romantic-simboliste 
moştenite de la Wagner şi a impus aşa-numita 
d irecţie stan i s lav skiană în formul a  
realismului sintetic ş i  intimist. A fost o etapă 
importantă în istoria teatrului, o etapă în 
care s-au născut opere scenice semnificative 
şi în care îşi au încă înfipte rădăcinile unele 
tendinţe ale teatrului contemporan. 

Ştefan O PREA 
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CRONICI 

Petru BEJAN şi "Amurgul frumosului" 

Cartea tiDiversitarului Petru Bej an, Amurgul frumosului, 
Editura Fundaţiei Academica Axis, Iaşi, 20 12, are o uimitoare 
tiDitate prin problematică, prin concepţie, dar şi stilistică, 
întemeiate pe acuitatea percepţiei fenomenelor artistice în 
dinamica lor, pe o temeinică informaţie, pe nerv analitic, pe 
de o parte, şi pe o nevoie funciară de sinteză, pe de alta. Ea 
este rezultatul încercării de a găsi liD sens în meandrele 
evoluţiei artelor, în special a celor vizuale, acolo unde Petru 
Bej an se simte confortabil prin ctiDoaştere, deşi acestea sunt 
mereu surprinzătoare din pricina acelui continuu elan 
avangardist al secolului trecut, nestăvilit până astăzi. În fond, 
profesorul Petru Bej an este un hermeneut, aşa cum se poate, 
de exemplu, observa foarte bine în altă carte a sa, intitulată 
Lumea artei, apărută anul trecut la aceeaşi editură, unde exis
tă comentarii pertinente ale tiDor tablouri aparţinând unor 
pictori autohtoni contemporani .  Profesorul simte nevoia de 
ordine când e vorba de înţelegerea sensului, fiindcă pentru 
el hermeneutica "legitimează metodologie interpretarea 
operei de artă" ("Gâlceava interpretării", în Amurgul 
frumosului). Miticul Hermes (Mercurius Trismegistus) şi 
textele sale însemnau un anumit fel de cunoaştere, care 
presupunea iniţiere, pentru a avea acces, în cazul nostru, în 
zona incifrată a operei artistice. Petru Bej an susţine într-un 
limbaj savuros şi ironic, dar şi cumpănit, pornind de la o 
afirmaţie cel puţin neroadă a cuiva ("Te naşti critic sau nu 
eşti."), că înnăscut este criticul veleitar, "omul aparenţelor şi 
al improvizaţiei", cel care "compune banalităţi cu pretenţii 
savante, spre deliciul publicului snob, superficial", pe când 
criticul "făcut", înţelegem noi, este cel care s-a format "cu 
migală între pereţii răcoroşi ai şcolii sau ai bibliotecii" ("Un 
erou umil?", în Amurgul frumosului). Evident, profesorul 
Petru Bejan face pledoarie în favoarea studiului profund şi 
continuu, având, asemenea altora, frisoane când e vorba de 
comentarii "după ureche". Am simţit uneori "talentul literar" 

al lui Petru Bejan, capabil, ca în studiul amintit, să creeze 
tipologii, precum aceea a "omului cu pipă", pentru care face 
trimitere concretă la o emisiune televizată. Dar să ne 
întoarcem la chestiune, vorba lui Caragiale . . .  

Amurgul frumosului cuprinde studi i şi articole 
publicate în presa culturală şi nu numai, inclusiv în "Vitraliu", 
grupate în patru "segmente" cu titluri semnificative : "Măsura 
depăşită", "Împotriva tradiţiei", "Pe versantul interpretării"şi 

"Pedagogia gustului", însumând douăzeci şi trei de titluri. 
Cartea este precedată de un "Cuvânt prevenitor", închizân
du-se cu un interviu acordat de critic Ziarului Lumina, 
interviu care "deschide" cartea spre acelaşi orizont 
imprevizibil al artelor vizuale. Titlul cărţii, vom afla în 
curând, are legătură cu "profeţiile" mai vechi dinspre Hegel, 
Nietzsche, Heidegger, Marcu se, ajungând până la viziunea 
sau tonul apocaliptic al lui Gianni Vattimo, care constata 
amurgul şi chiar moartea artei. Conceptul însuşi de operă de 
artă a fost pus sub semnul întrebării, din moment ce unii 
decretează că "totul este artă". De o vreme, se întâmplă 
pulverizarea criteriilor 1 normelor prin care un obiect ar putea 

fi considerat operă de artă, iar acestea s-au relativizat atât de 
mult, încât "un Robert Morris" (o înţepătură ironică prin 
articloul proclitic "un"), printr-un act notarial autentic, 
retrăgea constucţiei de metal pe care o crease "orice calitate 
estetică şi orice conţinut" ("Arta şi retorica eschatologică"). 
Artă se numeşte până la urmă ceea ce face artistul, chiar dacă 
el nu face uneori "mai nimic". În aceste condiţii, desigur, ne 
întrebăm de unde am şti că artistul e artist. Sunt ambiguuităţi 
greu de lecuit în zona unor noţiuni folosite de milenii, precum 
artist, artă, artistic, operă de artă, frumos . . .  Noutatea "cu orice 
preţ", zicem noi, pare a fi steagul sub care se aşază de-o 
vreme încoace creatorii, mai ales cei din zona artelor vizuale, 
iar Petru Bej an, dominând acestă zonă prin anvergura 
informaţiei şi subtilitatea comentariului, vorbeşte despre 
experimente precum "pensule vii" (tinere nud muiate în 
vopsea şi "aruncate" pe o pânză, într-un show monden), de 
expoziţii în săli goale, fără lucrări, de action painting, adică 
pictură gestuală (pânze stropite la întâmplare cu vopsea) sau 
de "un John Cage" care a promovat "muzici ale tăcerii" . . .  

Desigur, toate acestea ş i  altele au  o istorie de care 
vorbeşte Petru Bej an încă din "Cuvânt prevenitor". Chiar de 
pe la mijlocul secolului al XIX-lea, Karl Rosenkranz, în 
Estetica urâtului presupunea şi propunea de fapt o reevaluare 
a raportării noastre la conceptul de "frumos". Creaţia artis
tică începea deja să-şi revendice alte repere decât cele 
tradiţionale. Dacă unii comentatori (optimişti) socotesc, 
afirmă autorul, că secolul trecut a fost dominat de o 
efervescenţă şi o dinamică a artei menite să-i susţină 
viabilitatea şi vitalitatea, alţii (pesimişti) i-au cântatprohodul. 
Mai "vechii" Hegel, ori Ortega y Gasset, dar, mai ales, mult 
mai apropiaţii de zilele noastre Hans Sedlmayr, Jean-Paul 
Doguet, Harold Rosenberg, Paul Ardenne, Donald Judd, 
Arthur Danto şi alţii au conturat un tablou apocaliptic, 
susţinând decăderea continuă a artei, dezestetizarea ei, 
dezumanizarea ei într-o eră post-estetică etc., pentru că însuşi 
conceptul de operă de artă şi-a pierdut majestatea şi 
solemnitatea. Cotidianul, concretul au năvălit pe teritoriul 
artei, despuind-o de aura ei metafizică. Prin Duchamp, au 
intrat în spaţiul expoziţional obiectele "gata-făcute", au 
apărut apoi experimente de tip performance, happening
urile şi înstalaţiile. Tehnologia ultimelor decenii (cea digi
tală) a făcut posibilă apariţia operei de artă virtuale, lipsite 
adică de materialitate. Artistul contemporan se scutură cu 
bună ştiinţă de ceea ce, prin tradiţie, însemnă frumosul în 
artă, pentru că însuşi gustul este facultativ. Kitsch-ul, urâtul, 
banalul s-au "academizat", notează Petru Bejan, opera nu 
trebuie să fie "frumoasă", ci interesantă, după cum afirma 
amintitul Donald Judd. Marile galerii expun mai ales aceste 

"experimente" în faţa unui public ce şi-a ramificat şi el 
opţiunile (la care putem adăuga şi lipsa de educaţie a acestui 
public, lipsa de gust, snobismul), în timp ce muzeele lumii, 
ca nişte situri arheologice, ca nişte mausolee conservă arta 
clasică. Nostalgicii şevaletului sunt împinşi spre periferia 
artei, în timp ce galeriile oferă "vizibilitate frumosului 

superficial, etalat în forme kitsch, adesea insalubre". O 
asemenea secvenţă, ca aceea abia citată, sugerează poziţia 
lui Petru Bejan în raport cu unele "izbucniri" ale artelor 
vizuale contemporane, deşi în altă carte a sa, intitulată Lumea 
artei, comentând o lucrare a cunoscutului critic de artă 
Valentin Ciucă (Un secol de arte frumoase la Iaşi), Petru 
Bej an atacă "lentoarea" artişti lor plastici moldoveni, 
cuminţenia, localismul, fapt care ar explica absenţa acestora 
de pe simezele occidentale, remarcând "inapetenţa spre 
inovaţie sau inadecvarea la temele şi tehnice le occidentale" 

("Obedienţă sau erezie?", în Lumea artei). 
Varietatea extraordinară de forme şi atitudini în care se 

actualizează artele vizuale, schimbările dramatice ale lumii 
de azi sub semnul globalizării cât şi viteza acestor schimbări, 
toate acestea îl îndreptăţesc pe autor să-şi pună problema dacă 

"frumosul" mai este dispus să legitimeze "practicile artistice 
emergente" sau în ce măsură, astăzi, frumosul mai este în 

"actualitate", din moment ce radicalismul insurgent pare a nu 
se putea concilia deloc cu tradiţia artistică a veacurilor trecute. 

Cartea universitarului Petru Bej an mi-a stâmit, printre 
altele, amintirea unui amănunt bizar dintr-o carte despre 
cultura şi civilizaţia mesopotamiană. Din molozurile 
Babilonului, de pe nişte tăbliţe de lut a ajuns până la noi 
lamentaţia unui "creator", care se plângea că nu mai are despre 
ce să scrie, fiindcă toate subiectele fuseseră deja tratate. Cartea 
mi-a amintit şi de Delacroix, care, în jurnalul său, nota ceva 
asemănător, afirmând că orice s-ar spune, "lumea este în 
cădere". Într-un capitol închinat fenomenului artistic 
contemporan, J.- F. Martei (Barbaria interioară) relatează 
că nu cu mult timp în urmă, un pictor japonez s-a arucat de 
pe o clădire înaltă pe o pânză aşezată chiar de el la baza 
acesteia. Pânza aceea care conservă unna trupului zdrobit al 
pictorului este expusă acum la Muzeul de Artă Modernă din 
Tokio. Dacă "apofaticos", din greaca veche, se referă la 
cunoaşterea lui Dumnezeu prin antinomii, mai precis prin 
negaţie, desigur că artistul contemporan, mutatis mutandis, 
pare a fi pe acestă cale în raporturile sale cu arta, după cum 
afirmă Petru Bejan, deoarece arta contemporană tinde să 
absolutizeze negaţia. Acel John Cage, citat de autor, 
dezintegra printr-o zicere năucitoare conceptul de artă: 

"Niciun subiect, nicio imagine, niciun gust, nicio frumuseţe, 
niciun mesaj ,  niciun talent, nicio intenţie, nicio artă, niciun 
sentiment". O astfel de atitudine pune sub semnul întrebării 
posibilitatea concilierii prezentului cu tradiţia. Profesorul şi 
criticul Petru Bejan nu crede în moartea artei, chiar dacă 
identificăm uneori semne în lumea artei mai mult decât bizare, 
fiindcă noutatea recuperează mereu ceva din tradiţia la care 
se raportează agresiv, polemic sau ironic. 

Aşa cum arată lumea în care trăim, în domeniul artei 
şi asta cred că e bine! -, artiştii au experimentat şi 
experimentează mereu "şi mă tem că nu ne vom opri aici", 
afirmă criticul în interviul din finalul cărţii sale. 

Dan PETRUŞCĂ 
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Despre fuziunea atomică la rece sau lectia sti lului sobru 

Pluralitate şi totalitate 
Regenerarea şi iluminarea, repetiţia şi 

eliberarea nu reprezintă neapărat un proces 
dialectic prin care putem accede la valorile 
lumii, ci, poate, două ipostaze ale căutării şi 
navigări i dincolo de hotarele  ei 
convenţionale. Ele sunt doar forme, trasee 
iniţiatice, ca în imaginea de pe coperta 
volumului Rândunica din nasul lui Buddha 
(Editura Universitas XXI, Iaşi, 201 2, 240 p. ), 
al cărei desen, abolind legile perspectivei, 
surprinde absenţa conţinutului reprezentării, 
caracterul iluzoriu al acesteia, prin identitatea 
de culoare cu fundalul inform, cu nimicul. 
Titlul volumului lui Gheorghe Iorga pare, 
aşadar, o metaforă pentru intersecţia dintre 
manifestarea fiinţei şi ne-fiinţa fără chip de 
cuprins; el sugerează totodată opţiunea 
autorului pentru o fenomenologie a 
conştiinţei artistice de pe nenumăratele 
meridiane ale lumi i ,  survolate din 
proximitatea euroatlantică până la depărtarea 
pacifică. 

Articolele şi studiile (1. De la Orfeu la 
Jonathan Culler, II. Varia. Privirea Celuilalt, 
III. Lecţia stilului sobru) configurează o 
hermeneutică a imaginarului, prin care 
criticul exorcizează demonii identitari şi 
relevă dimensiunea lui  ecumenică, 
subliniind transformarea miturilor culturale, 
i.e. necesitatea reinterpretării lor în raport cu 
canonul, ca în Disimulări orientaliste. Citind 
printre rânduri la. . .  Teheran. Altfel spus, 
Gheorghe Iorga iniţiază un dialog între 
civilizaţii, care demonstrează că pământul 
nu e doar rotund, dar şi că el se mişcă. 

Doctor în l i teratura persană şi 
traducător al unor autori de referinţă, precum 
Omar Khayyam şi Sadegh Hedayat, 
Gheorghe Iorga deschide graniţele 
imaginare, care izolează spaţiile culturale, 
asumându-şi învăţătura Divanului goethean: 
el nu "«construieşte» artificial contrastele, 
dovedite sau nu, dintre Orient şi Occident, ci 
caută elementele pe care «spiritul» comun 
le uneşte", fiind mărturia unei înţelegeri a 
acestora "din interior, şi nu în oglinda 
schemelor" născoci te de occidentali (p. 48). 

Interpretarea reacreditează literatura ca 
expresie a unei sensibilităţi şi viziuni 
particulare despre lume, reliefate prin analiza 
comparatistă a unor poetici individuale; ea 
transgresează însă filiaţiile istorice reale şi 
se instalează într-o zonă virtuală, subtilă, a 
ecourilor şi rezonanţelor estetice provocate 
de o recitire simpatetică, integratoare, 
abolind distanţele: astfel, în Poetica lucrului 
imaginat, americanul Wallace Stevens 
(secolul XX) şi arabul Abu Nuwas (secolul 
VIII) împărtăşesc aceeaşi concepţie privitoare 
la rosturile poeziei. 

F ără a ajunge l a  anarhismul lui  

"anything goes", acest tip de comparatism 
este o strategie de insolitare a unor opere de 
referinţă, erodate de clasificările canonice din 
critica ş i  i storia l i terară; fără să le 
decontextualizeze, el valorifică parcă lecţia 
Orientului în configurarea propriei viziuni 
critice, de refuz al limitelor istorice. 

Repetiţie şi diferenţă 
Studiile despre marii poeţi persani, 

Rumi, Omar Khayyam şi Hafez, relevă 
caracterul concret al poeziei arabe clasice, 
dar şi legătura ei indisolubilă cu metafizica 
şi teritoriul lumilor imaginate (teoretizate de 
Sohravardi în secolul al XII-lea), ori cu 
experienţele extatice, încorporate de estetica 
fulgurantă care o fundamentează; 
surprinzător apare caracterul ei subversiv în 

raport cu religia şi cu politica islamului : "Se 
înţelege că răul e lucrarea simţurilor în limbă 
( . . .  )Astfel, la arabi, poezia se separă de raţiune 
şi imaginaţie, care au fost «confiscate» de 
Coran şi de sufism. Poezia se instaurează ca 
ştiinţă proprie care nu se teme de lucrarea 
simţurilor în raport cu Fiinţa. Ştiinţa poeziei 
emană din lucrarea simţurilor în limbă şi din 
confruntarea subiectului cu viul, fie uman, 
fie cosmic. Aceasta e ştiinţa poetică aflată la 
fundamentul răului, în contradicţie cu ştiinţa 
coranică, ruptă de simţuri şi de sensibil, 
instaurându-se ca ştiinţă a Revelaţiei conduse 
de raţiune şi imaginaţie."(p. 29) 

Codificarea gazelului,  "secretele 
metafizice" şi  "ciudăţeniile poeticii arabe", 
viziunea simbol ică asupra lumii, care 
deschide l imbaj ul spre o "semantică 
înşelătoare", sau capacitatea de a reprezenta 
nereprezentabilul dezvăluie rafinamentul şi 
complexitatea universului spiritual evocat, 
iar pentru a-1 face accesibi l ,  criticul îi 
raportează principiile la cele ale poeticii 
aristotelice şi platoniciene. 

Goethe, Hegel şi Heidegger sunt 
invitaţi la "Divanul occidental-oriental", 
unde autorul schiţează Un orientalism al 
inimii, pasiunea intelectuală pentru literatura 
arabo-islamică şi moştenirea culturii persane 
(încă din secolul al XVIII-lea şi Romantism), 
dimensiunea lor esenţial chietistă, cât şi 
efectul înnoitor asupra imaginarului artistic 
euroatlantic, produs al modelului elen. 

În sens larg, alteritatea apare ca element 
necesar pentru definirea identităţii, a cărei 
fragi l itate apare sub diverse c hipuri : 
anonimă, prin travestiul vocii auctoriale în 
vocile contradictorii din Scrisori persane, 
alienată şi convertită la "sărăcie" de Beckett, 
care abandonează engleza şi adoptă limba 
franceză, spectrală în Ignoranţa lui Kundera, 
fetişizată de stereotipiile globalizării şi ale 
consumerismului în creaţii le  lui Petru 
Cimpoeşu şi Mi chel Houellebecq; ea este o 
temă şi o strategie prin care scriitorul 
confruntă un ethos cu limitele lui exteme 
sau inteme, ale propriei culturi, în registre 
variind de la comic la ironic şi absurd şi în 
ipostaze ale diferenţelor radicale sau 
complementare. 

Studiile lui Gheorghe Iorga relevă că 
alienarea, moartea şi neantul se regăsesc în 
planul ficţional, al convenţiilor artistice: atât 
codul poetic oriental , cât şi regul i l e  
reprezentării occidentale au  în  comun 
caracterul autoreflexiv şi tendinţa de anulare 
a identităţi i subiectului creator sau a 

personajului, în beneficiul unei existenţe 
estetice, impersonale, situate în imanenţa 
operet .  

Complementară, nevoia de renovare 
spirituală se manifestă ca "descentrare", în 
fascinaţia pentru departe, diferenţă şi iluzie, 
vizibilă în Mesajul lui Pessoa; în cultura 
europeană "a suferinţei", aceasta a fost însă 
realizată utopic: o demonstrează lectura 
mitopoetică a ultimului sonet din Cartea lui 
Mallarme (care "a înglobat toate limbajele 
şi a integrat toate artele"- p. 53) şi evaluarea 
vizionarismului rimbaudian (restituind "ceea 
ce are formă ca şi cum ar fi inform"- p. 63), 
care aboleşte reprezentarea mimetică şi 
cunoaşterea prin limbaj.  

Reflectând la direcţiile de dezvoltare 
ale literaturii, Gheorghe Iorga pare a sugera 
că metisajul cultural ar putea împlini, prin 
dinamica sa organică, nostalgia de unitate a 
lumilor multiple şi ar vindeca viziunea ac
tuală, cotropită de "nihilism şi apatie" şi 
pândită de pericolul aculturaţiei. 

În pledoaria sa interculturală, el are 
capacitatea de a centra exegeza pe o singură 
particul aritate, care pare a remodela 
înţelegerea textelor ori biografia scriitorilor, 
importantă pentru reflectarea Celuilalt, inte
rior sau exterior; studiile lui relevă adevăruri 
spirituale "stranii" despre poeticile trecute 
şi configurează uneori portrete individuale 
exemplare, ca, de exemplu, Arthur Rimbaud: 
itinerarul unui mit, itinerarul unui blestem, 
Fragmente din imaginarul «Cetăţeanului» 
(Rousseau), «Convertirile» lui Samuel 
Beckett şi F ernando Pessoa fără heteronimi, 
ori de grup, ca în Poezia persană şi ispitele 
modernităţii şi Mai nimic despre 
francofonie. 

Pluralitate şi multiplicitate 
Situarea lui Gheorghe Iorga faţă de 

contextele culturale, biografii şi bibliografii 
este polemică, interpretând temele şi tehnicile 
l iterare ca reflectări subversive ale 
experienţei istorice şi  presiunii politice care 
se exercită asupra individului şi societăţii 
ori a discursului individual şi public. În 
acelaşi spirit, în exegeza cărţilor de teorie 
literară urmăreşte probleme ca definirea 
literaturii, a funcţiilor ei (cea mai importantă 
fiind cea "umanistică", după un teoretician 
brazilian prezentat) şi ale spiritului critic (de 
angajare într-un sistem de valori), ori Mize le 
intertextualităţii (ca reflectare a textului 
mozaicat, premisă a caracterului eterogen al 
reprezentării). El sfidează dintr-o poziţie 
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marginală ordinea şi adevărurile instituite 
autoritar, visând că dialogul poate crea o 
cultură a "mutaţiilor pennanente", care ar 
duce, poate, la depăşirea impasului autist 
în care se află. De altfel, această atitudine 
şi-o declară deschis pe ultima copertă, 
relevând legătura ascunsă dintre propriul 
act critic şi haikuul lui Issa (care inspiră titlul 
volumului) şi totodată nevoia de Celălalt: 

"Din nasul/ Marelui Buddha/ Iese o 
rândunică." 

Analiza, care transgresează spaţiile şi 
epocile, situează poetica în perspectivă 
transdisciplinară, în relaţie cu diferite tradiţii. 
Orfeu: mitem şi poezie re l evă forţa 
germinativă a gândiri i arhaice şi 
metamorfozele surprinzătoare ale mitemului 
în lirica antică şi modernă, ale lirismului 
instrumental magic în voce elegiacă. 
Reflecţiile despre neant relevă influenţa 
gândirii orientale (budismului, şcolii taoiste 
şi de la Kyoto) asupra misticii şi filosofiei 
occidentale în gândirea indeterminării ,  
vidului/neantului/nimicului (la Sf. Ioan al 
Crucii, Meister Eckhart, Pascal, Kant, Hegel, 
Heidegger), dar şi diferenţa specifică a 
acestora în raport cu nihilismul, cu consecinţe 
importante pentru cugetarea poetică. În 
Metafizică şi poezie, autorul prezintă disputa 
a două moduri de raportare la fiinţa situată 
între realitate/adevăr şi iluzie. Ea a fost 
iniţiată de Platon şi atenuată de Heidegger, 
prin reorientarea cunoaşterii dinspre raţiune 
spre sacru, dar reprezentările filosofice 
videază ontologic fiinţa: căci întemeiată prin 
gândire/Logos şi l imbaj/cuvânt, aceasta 
apare ocultată şi înstrăinată de lume. Poezia 
europeană, asemenea celei orientale, accede 
la fiinţă prin mijlocirea sensibilului şi la o 
cunoaştere care respectă legile limbii, unică 
substanţă deturnată prin modelare de la 
rosturi le "naturale", tranzitive, construind o 
ontologie fictivă pentru o "fiinţă care este 
pur neant" (p. 1 00). Astfel încât, în finalul 
studiului, autorul se întreabă: "cum gândeşte 
poezia, dacă ea nu gândeşte prin enunţuri?" 
( 1 04) 

Lecţia stilului sobru 
Bogata informaţie desfăşurată, 

prezentată cu rigoare, i lustrată cu citate şi cu 
indicarea surselor, face parte din strategia 

"detectivistă" a unui spirit curios şi entuziast, 
pentru care cunoaşterea este o aventură a 
căutării, ce are ca miză relevarea unităţii în 
diversitate. În epoca actuală, marcată de 
subiectivizarea discursului critic şi de 
eseistică, ceea ce pare o paradă orgolioasă 
de erudiţie este mai degrabă o asceză a eului, 
respectul unui cărturar pentru adevărul 
reflectat de oglinda altor priviri, ieşire din 
abulie prin "conlocuire". Reasamblarea 

"materialului" concret, prin surprinderea 
unor detalii subtile, condensarea şi eleganţa 
discursului, bucuria însăşi de a înţelege şi de 
a iubi semnele gândirii altora îşi asumă Lecţia 
stilului sobru, oferită de estetica haikuului 
("atom poetic"), căreia autorul îi consacră 
ultimul capitol. 

Ori poate că acest gen de interpretare, 
de la rădăcina până la foşnetul umbrelor 
textuale, se datorează competenţei de 
traducător a lui Gheorghe Iorga; asemenea 
rândunicii lui Issa, care îşi face cuibar 
temporar în vid, în intimitatea celui care a 
atins indeterminarea, cititorul, sedus de 
respiraţia subtilă a spaţiului critic, parcurge 
prin lectură traseele lui vagi şi locuieşte o 
vreme zborul gândit de autor. 

Sabina FÎNARU 
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Spre Vest prin Nord Est, ultima carte a 
scriitorului Doru Kalmuski, cu un titlu ce 
trimite, poate nu întâmplător, la celebrul film 
North by Northwest al lui Alfred Hitchcock, 
imaginează, în registrul cvasi-incitant cu care 
ne-a obişnuit prin remarcabilele antecedente 
editoriale - "Religia minciunii (utopia 
raţiunii) ", "Isus la Bucureşti (utopia 
credinţei) ", "Formula supravieţuirii ", 

"Adev ăratul Eden ", "Semnele 
Apocalipsei"- un posibil viitor al realului 
în care supravieţuim. 

Scriitorul, aflat la cea de-a paisprezecea 
apariţie editorială, propune şi de astă dată o 
temă extrem de incitantă care vizează într
un mod cît se poate de realist devenirea 
României în ultimii ani. Spun realist, pentru 
că personajele, desprinse din fauna noastră 
politică, sunt extrem de minuţios creionate, 
cu mare atenţie la amănuntele fizice şi la 
gesturile lor, dar mai ales la definirea modului 
de a gândi, de a-şi justifica teoriile şi faptele. 

Cu un subtilu de thriller, Afacerea 
Chardonnay nu este o carte uşoară, deşi se 
citeşte repede, ca un roman de aventuri. De 
fapt, e o adevărată aventură confruntarea cu 
un univers utopic în care descoperim 
tulburătoare asemănări cu viaţa noastră. 
Relatarea arborescentă, cu multe intersecţii 
descriptive, obligă la o lectură concentrată, 
căci autorul aşază pe fiecare ramură narativă, 
ca pe nişte nestemate, amănunte deloc deco
rative. Este notabilă arta de a compune 
întregul din elemente minore la prima vedere, 
dar care se dovedesc esenţiale în desfăşurarea 
acţiunii sau în caracterizarea personajelor. 

Bref, într-un teritoriu uşor de găsit pe 
harta Europei, a cărui asemănare cu România 
este izbitoare, se află un stat măcinat de 
conflicte, lăcomie şi orgolii, de ignoranţă 
vanitoasă şi în care l egea se  aplică 
discreţionar. Populaţia, departe de a fi un 
popor, se află la cheremul marilor rechini ai 
capitalului, a nemiloaselor transnaţionale 
care manevrează presa şi, prin ea, opinia pu
blică. Nu-i deloc de mirare pentru cititorul 
român că mişună aici guzgani rozal il, matrozi 
diabolici, securişti, pămpălăi politici, el eri ci 
de culoare roşie, judecători corupţi, mafii de 
toate felurile, uniţi prin dorinţa de putere şi 
de înavuţire. Într-un meleag al acestui 
teritoriu, încă neatins de bin efacerile 
civilizaţiei moderne, vieţuieşte populaţia 
Myronilor, caracterizată prin blândeţe, 
înţelepciune, integritate spirituală şi respect 
al tradiţiilor, "un soi de trib care mai crede 
că Luna e periodic devorată de vârcolaci. " 
Sub pământul sterp unde ei sunt stăpâni, 
Union Ressourc es, o companie 
multinaţională, descoperă un zăcământ 
auri fer fabulos pentru care sol icită 
autorităţilor dreptul de concesiune. Numai 
că Myronii nu sunt dispuşi să fie strămutaţi, 
refuză să devină sclavii finanţei mondiale, 
iar mai marii Puterii, stimulaţi de şpăgile 
promise de capitaliştii vestici, decid să treacă 
la represalii. 

Apocalipsa represiunii îndreptate 
împotriva Myronilor, locuitorii ipotetici ai 
unei Roşii Montana pline de aur scoasă la 
mezat de către diriguitorii unui sistem crimi
nal, pare să fie sfârşitul preconizat al unui 
protest fără şanse de izbândă. Drogaţi cu 
promisiuni truncinoase şi speranţe fără de 
acoperire, Myronii, nişte oameni acolo şi ei, 
sunt doar "suflete care nu-şi găsesc calea ", 
pentru că, funciarmente, ei nu pot avea decît 
reacţii emoţionale în faţa agresiuni lor. 
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Myroni i ,  strămoşii români lor 

Scenariul acestui conflict prilejuieşte 
autorului o incizie usturătoare în societatea 
de după Revoluţie şi dezvăluie fără 
menajamente încrengătura relaţiilor dintre 
aşa-zisele gulerele albe, justiţie, armată şi 
biserică, mânuite din umbră, cu abilitate, de 
plutocraţia de carton. 

Naşterea clasei celor avuţi, după cei 
cincizeci de ani de egalitarism a sărăciei, este 
evocată pe un ton de revoltă temperată, cu 
empatia celui educat în spiritul cunoscute lor 
expresii capul plecat, sabia nu-l taie şi 
obraznicul mănâncă praznicul. La modul 
peiorativ, fireşte: 

"Era o specie nouă această plebe 
zămislită din neguril e absolutismului 
colectivist, fie şi pentru faptul că inventase 
o muzică specifică ei, caracteristică plămadei 
proprii şi capabilă să-I răsplătească instinctele. 
Îi lipsea, e drept, o denumire ştiinţifică -nu 
se născuse un Marx care să o definească -
dar la fel de hotărâtă ca la momentul potrivit 
să ţâşnească în cea mai mare iuţeală din 
fundăturile puţind a dejecţii de câine şi să se 
reverse asupra miezului oraşelor, asupra 
magazinelor lustruite în travertin şi mannură, 
ce se întrecea în oferta de nimicuri, asupra 
vitrinelor deşănţat luminate ce exhibau 
produsele de marcă, asupra inexpugnabilelor 
citadele bancare în faţa cărora slugi deghizate 
în generali cu fireturi grele despicau grăbit 
aerul pentru a face loc domnilor ce coboară, 
doamnelor parfumate care poartă mănuşi 
până la cot, deşi nu e iarnă. Copiii acestora 
nu se îmbrăcau din spelunci second-hand, 
nu aşteptau la început de lună ajutorul so
cial, nu frecventau şcoala pentru a căpăta la 
recreaţia mare paharul de iaurt." 

Doar faptul că nu poartă numele 
cunoscuţilor eroi de primă pagină, nu face 
imediat recognoscibile personajele din ro
man. Pour les connaisseurs, identitatea lor e 
una comună cu a unui Iliescu, a unui Voican 
Voiculescu, a unui Atanasie Stănculescu, 
Mihai Chiţac, Traian Băsescu ori Dan 
Voiculescu. Atitudinal, comportamental şi ca 
mod de gândire, măştile Domnului Jonas -
secretar de stat al Internelor, Domnului 
Chardonnay părintelui Colina, sunt suficient 
de transparente. Sunt lesne de recunoscut cei 
care s-au aflat în spatele dezastrelor care au 
distrus tot ce era de distrus în ţara asta, apăraţi 

de preceptele generoase ale democraţiei care 
le-au permis jefuirea legală a României şi au 
dus la degradarea morală a poporului. 

Din planuri temporale diferite, 
Kalmuski, cu spiritul său liber, nervos şi 
critic, reface un tablou de situaţii ale căror 
protagonişti sunt personaje care au făcut mult 

"bine" ţării în anii de după 1 990. Securişti, 
politicieni, militari, oameni de afaceri învârt 
averi fabuloase dobândi te pe căi oculte, dar 
mai ales, rotesc într-un carusel al minciunilor, 
perversităţilor şi înşelăciunii, un popor 
întreg, care vieţuieşte într-o ţară unde "Nu 
realitatea se dizolvase, ci credinţa oamenilor 
că pot fi deasupra ei şi, din cauza asta, orice 
întreprindere a lor ducea spre absurd. Ab
surd care nu numai că ţinea loc de viaţă, 
dar îşi găsise propria raţiune . . .  " 

Între ele, beneficiază de portrete 
notabile: Generalul, meşter absolut în 
manipularea opiniei publice şi profesionist 
al crimei, pentru care " Dacă trebuie, vom 
merge în iad, dar vom merge chiuind!", asistat 
de aghiotantul lui, Jonas cu instinctul său 
de prădător viril, sau Preşedintele partidului 
de guvernământ, care se conduce după 
deviza "Libertatea e ceea ce banii spun că 
este". Cu toţii au parte de reprezentări 
şfichiuitoare care le reliefează caracterele 
gregare, parşive şi insolente, de o perfidie 
care frizează inumanul. 

Kalmuski încearcă să dea deoparte vălul 
zdrenţuit al democraţiei de pe edificiul ruinat 
al unei naţiuni aflată în disoluţie, naţiune 
resemnată să soarbă otrava corupţiei, 
incompetenţei şi a fraudei de zi cu zi. Şi, 
odată cu resemnarea, condamnarea la 
dispariţie urmează, ireversibil. 

După masacrul insurgenţilor, în 
momentul inventarierii cadavrelor, atât de 
aidoma tristului final al Revoluţiei Române 
şi al Mineriadelor, maleficul General, mai 
stăpân pe situaţie ca niciodată, îşi explică 
deciziile macabre: "Să se cureţe până nu 
apare presa ca data trecută . . .  Au murit 
bărbaţii, colonele . Au rămas fătălăii, 
rând aşii şi poponarii . Suplinitorii şi 
simulanţii se tocmesc cu tarabagii. Vor s-o 
ia spre vest, dar prin nord-est. Ştii ce 
înseamnă asta?  Revoluţia Mondială. 
Singura rezolvare e nimicirea. Şi singura 
speranţă, credinţa în Salvatorul care s-o 
aducă. Până atunci, să punem tunurile pe 

ei . . .  O să le dau scursurilor o lecţie pe care 
să n-o uite o mie de ani. .. " 

Cu siguranţă nu exagerez când afirm 
că autorul este un maestru al descrierii, un 
artist al amănuntului care te face să simţi, 
aproape organic, mirosul fetid al 
putreziciunii morale, miasma trădării sau 
gustul amar al înfrângerii unui popor care 
tinde să se arunce prin el însuşi în haznaua 
istoriei : 

"Nu ştiu dacă mai suntem un 
popor. .. Suntem ce-au făcut alţii din noi. Ne
au injectat tot felul de otrăvuri, ca la pui. Şi 
ce-am ajuns? Nici îndeajuns de răi ca să fim 
temuţi, nici buni ca să ne zugrăvească în 
biserică. Un amestec căliu în care nici 
parveni ţii nu cred despre ei că s-au ajuns, ci 
doar întind gâtui să vadă dacă e destul de 

" sus. 

Într-o tehnică a naraţiunii tip puzzle, -
specifică autorului, influenţată de invazia 
videoclipurilor, programelor de ştiri şi 
filmelor moderne, care, într-un limbaj vizual 
agresiv reprezintă expresia vitezei, a grabei 
în care trăim -, episoadele cărţii se succed 
într-o ordine aparent aleatorie, dar sunt 
dirijate de o logică ce se lasă descoperită 
abia după lectura primelor zeci de pagină. 
Povestea curge alert şi în forţă, într-un colaj 
aglomerat de caracterizări, în alternanţă cu 
întâmplări din viaţa protagoniştilor. 

Remarcabilă capacitatea de previziune 
a scriitorului care imaginează situaţii ce 
aveau să se petreacă de-adevăratelea după 
ce cartea fusese dată la tipar, aşa cum este 
remarcabila anticipare a episodului care 
povesteşte suspendarea Preşedintelui, 
secvenţă aşternută pe hârtie mult înainte de 
vara lui 20 1 2, . 

Un capitol substanţial este consacrat 
atitudinii bisericii faţă de conflictul dintre 
autorităţi şi paşnicii Myroni. Clerul, ca 
întotdeauna, este aliatul Puterii cărea îi 
găseşte scuze biblice pentru nelegiuiri : 
"Biserica - istoria o învăţase de-a lungul 
milenii/ar - trebuia să se ţină departe de 
frământările şi zădărniciile lumeşti. Să dea 
Cezarului ce-i al Cezarului. Să nu se 
amestece în borşul celor ce făceau croiala 
deşertăciunii. Biserica era Mireasa lui 
Dumnezeu iar rânduielile Bisericii erau 
porunci ale Domnului care a lăsat ca lumea 
să se războiască, să se perpelească, să sufere 
şi să se macine, să se baţjocorească şi să se 
umilească, să se închipuie în păcatul trufiei 
mai puternică decât El. Aşa lăsase El lumea 
şi toţi care se ridicaseră împotriva acestei 
rânduieli îşi găsiseră pierzania, ori uitarea, 
înghiţiţi de veşnicie. " 

Somnul naţiunii generează monştri. 
Puţin schimbat, titlul celebrului tablou al lui 
Goya, putea fi motto-ul acestei cărţi
avertisment asupra dominaţiei serviciilor 
secrete, a absolutismului structurilor de 
putere puse în slujba unui sistem abject 
pentru care poporul nu înseamnă decât masă 
de manevră. 

Imaginând "Afacerea Chardonnay", 
Doru Kalmuski nu a făcut decât să transcrie 
într-un registru dramatic situaţii pe care, dacă 
nu le-am fi trăit, le-am fi considerat 
halucinante, dacă nu imposibile. 

Dar, nu-i aşa?, folosim cuvântul 

"incredibil" din ce în ce mai des, obişnuiţi 
deja ca evenimentele din viaţa noastră de zi 
cu zi să ne depăşească imaginaţia. 

Val MĂNESCU 
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Un roman nescris , dar trăit 

Era de aşteptat ca  "pădurea mare, cu 
puţine cărări", care este corespondenţa lui 
Liviu Rebreanu, să o poată străbate şi să o 
restituie prezentului şi posterităţii acelaşi 
inegalabil editor al marelui romancier -

Niculae Gheran . O pădure, până la un mo
ment dat, chiar şi l ui i naccesib i lă  în 
întregime, nu în ultimul rând şi din cauza 
rezi stenţei  ce lor ce o deţ ineau .  În  
binecunoscul său stil ironic-amar, Niculae 
Gheran rememorează aventura pătrunderii 
în "pădurea" corespondenţei lui Rebreanu 
şi a parcurgerii "cărărilor" ei. Descoperirile, 
i dent ifi cări l e  răsplătesc însă efort ul 
editorului în beneficiul istoricului l iterar 
şi al biografului, dar şi al nostru, cei care l-am 
citit şi îl mai recitim pe Rebreanu şi pe alţi 
mari scriitori români. Luptele duse cu 
moştenitoarele scriitorului nu au fost nici 
puţine şi nici uşoare. Sintagma "les veuves 
abusives" nu e deloc nepotrivită şi în cazul 
familiei lui Rebreanu. Cu umor şi cu o 
anumită bonomie gravă, Gheran îşi încheie 
astfel eseul introductiv la epistolarul 
intitulat "Intime": "În afară de alcătuirea 
sumarului, mi-am asumat grija prefeţei, a 
notelor şi comentariilor. Nu cu puţine 
regrete. Cândva, cu Puia alături, îmi venea 
uşor să o întreb despre lumea din cercul 
aflat în jurul familiei, nume inexistente în 
vreo istorie de literatură, în enciclopedii 
şi dicţionare. Astăzi mă întreabă alţii pe 
mine . . .  Cu noile scrisori descoperite în 
arhivă, mă descurc în bună măsură, 
apelând la corespondenţa Puiei, tipărită 
cân d v a  împreună. Dar nu tota l .  
Hodoronc-tronc, m a i  apare ş i  câte un 
Gogu? Care Gogu? Că nu-i vorba de Gogu 
Georgescu. Şi, sincer vorbind, nici nu sunt 
tentat să merg după Fanny şi Puia să le 
mai  întreb câte cev a .  Cel puţin 
deocamdată. Las totul pentru mai târziu, 
nu prea mult, eventual pentru o ediţie 
postumă, când mă voi revedea cu dânsele 
în purgatoriu, că în paradis nici ele nu 
trag nădejdea să ajungă ". 

Masivul volum de corespondenţă 
dintre Liviu şi Fanny Rebreanu, publicat 
la Editura Academiei, este rodul colaborării 
marelui editor cu Dana Hiticaş-Moldovan, 
Lorenţa Popescu şi Teodor Papuc . Se 
cuvine să remarcăm contribuţia celor trei 
eminenţi cercetători, profesionalismul ,  
m igăloasa lor  muncă  de  transcri ere 
filologică a epistolelor, de confruntare a 
documentelor şi colaţionare a textelor. De 
altfel, ei sunt şi cei mai în măsură de a 

prelua ştafeta de la "clasicul" Gheran şi de 
a edita în continuare corespondenţa 
marelui scriitor. Este vorba de încă vreo 
2000 de scrisori  adresate l u i  L i v i u  
Rebreanu de către numeroase personalităţi 
de prim-plan ale culturii şi artei româneşti 
şi ale vieţ i i  social-pol it ice din prima  
jumătate a secolului trecut. Ar  fi vorba de 
vreo cinci volume de dimensiunile celui 
apărut. 

Corpusul de faţă conţine 405 scrisori 
- 237 ale lui Rebreanu şi 1 66 expediate de 
Fanny - din perioada 14  august 1 9 1 1 - 24 
decembrie 1 943 . Peste 32 de ani de dialog 
epistolar. Ediţia este alcătuită la cel mai 
înalt nivel filologic şi nu numai. Aparatul 
critic ce aparţine lui Niculae Gheran, 
impecabil întocmit şi redactat, sursă de 
informaţie nu o dată inedită, mi s-a părut 
uneori chiar mai captivant la lectură decât 
epistolele înseşi . Acestea, la rândul lor, şi 
mă refer mai ales la cele ale lui Rebreanu, 
surprind printr-o anumită poezie, fie ea şi 
una mai degrabă a concretului. Editorul 
însuşi este surprins: "Cine s-ar fi aşteptat 
ca în corespondenţa particulară să se afle 
în faţa unui Rebreanu l iric?" Şi asta e cu 
atât mai de mirare cu cât, nu numai că 
creatorul romanului românesc modem este 
"un autor obi ectiv, detaşat de l umea 
personajelor sale", cum precizează Niculae 
Gheran, ci, aş spune, şi fiindcă le citim 
având în minte jurnalul scriitorului atât 
de domestic şi atât de departe de vreun fior 
liric sau metafizic. Ceea ce nu înseamnă 
că scrisorile soţilor Rebreanu, de obicei 
întinse şi pline de amănunte, dar şi de 
efuziuni, nu sunt literalmente lipite, şi ele, 
de cotidianul rareori spectaculos şi extrem 
de soli citant, în l in ia  primum v ivere, 
privind cerinţele unei famil i i  cu un venit 
apreciabil ,  dar parcă mereu neîndestulător. 
Pentru capul familiei, pe care cade toată 
greutatea, pare să fie, vorba cronicarului, 
o povară mai degrabă dulce, scrisorile lui 
Rebreanu atestând un ataşament, o dăruire 
şi o iubire de nimic umbrită faţă de Fanny 
şi Puica,  "sfânta mea soţie şi iubită 
nevestică ", "mult iubitele mele suflete ", 
"Fănicuţul meu drag " etc .  Femei  
pragmatice, costisitoare, risipitoare, mai 
mult decât ar putea-o motiva chiar şi 
statutul pe care li-1 conferea, nu-i aşa? ! ,  
numele de Rebreanu . . .  Între altele, Niculae 
Gheran relatează, în textul ce prefaţează 
volumul, fapte privind comportamentul şi 
relaţi i le scriitorului cu cealaltă parte a 
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fami liei , cea din Ardeal, de care Fanny a 
reuşit  să-I  îndepărteze total . 
Corespondenţa particulară stă mărturie 
modului în care şi-a tratat Rebreanu fraţii 
Florica şi Emil, tragedia acestuia fiind şi 
rezultatul nefast a] atitudinii cumnatei sale; 
Tiberiu, care în regimul instaurat după au
gust '44 mai înfundă şi puşcăria deoarece 
era fratele "trădătorului de neam" - şi 
mama. Fără a-1 judeca noi pe Rebreanu care, 
atât în timpul vieţii ,  cât şi în posteritate, a 
fost ţ in ta  unor i n fecte campan i i  
defăimătoare şi a multor acuzaţii întemeiate 
sau nedrepte - colaboraţionism, trădare, 
dezertare din armata austro-ungară, urmărit 
juridic şi acuzat în Ardeal,  suspect la 
Bucureşti ,  înjurat la Iaşi -, nu putem ignora 
faptul că şi-a neglijat mama, iar poate că 
neglijat e un cuvânt prea blând, că o ocolea 
ori de câte ori mergea în Transilvania. Pe 
când F anny şi Pui a nu pridi deau cu 
vacanţele şi cumpărăturile de lux la Paris, 
la Veneţia, la Karlsbad ori în ţară, mama 
scriitorului nu avea cu ce să-şi procure o 
proteză dentară şi purta haine peticite. 
Scrisorile soţiei abundă în sol icitări sau, 
cum observă Niculae Gheran: "bani, bani 
şi iarăşi bani, răsplătite epistolar de Fanny 
cu un "compliment" în care abrevierea 
unor cuvinte nu le schimbă sensul :  "Sunt 
mândră că eşti în stare să ţii un c. . .  de 
muiere. Nu uita că c . . .  muierii tale e cam 
m are ! Sâc! ". Ş i  Rebreanu nu u i ta ,  
solicitările î i  erau satisfăcute cu vârf şi 
îndesat. 

De remarcat că soţii Rebreanu îşi 
scriu cu o consecvenţă, care ea însăşi este 
admirabi lă, dincolo de cererile de bani ale 
lui  Fanny, de presiuni le ei sau de alte 
interese. Din străinătate ori de la Valea 
Mare, de la Bucureşti sau din alte părţi ale 
ţării unde se află în diverse calităţi, nu o 
dată ca reprezentant şi conducător al  
breslei, scriitorul găseşte întotdeauna timp 
- nici nu ştii de unde! - să aştearnă pe hârtie 
şi să expedieze adevărate dări de seamă, 
nu vreau să le numesc rapoarte, în serial, 
în  care consemnează şi ce l e  m a i  
neînsemnate detalii cu o minuţiozitate . . .  
ardelenească. "S-a mai încheiat o zi şi, 
oricât ar fi de târziu, tre buie să-ţi 
povestesc întâmplările . Cărţile poştale, 
oricât ar fi de dese, nu-ţi pot spune mare 
lucru ", îi scria el din Madrid. Sau din 
Granada: "Să continuăm de unde am 
lăsat-o . . .  ". Orice întârziere, cât de mică, a 
e p i sto le lor  u n u i a  sau a l tu ia  d in tre 
corespondenţi - din cauza poştei sau unor 
transmiţători ocazionali, cum s-a întâmplat 
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d e  multe ori în anii războiului prim, când 
scriitorul, urmărit de autorităţile austro
ungare, se refugiase la Iaşi, atunci capitala 
provizorie a României - se soldează cu 
reproşuri , provoacă îngrij oran , 
declanşează mici drame de comunicare şi 
alarme ce se dovedesc aproape de fiecare 
dată false. Oricum, cei doi parteneri de dia
log epistolar au ce să-şi spună, au ce să-şi 
mărturisească, inclusiv dragostea, dorinţa 
de a se revedea, de a se reuni cât mai 
grabnic .  G .Călinescu deplângea "l ipsa 
corespondenţei  sent imenta l e  ş i  a 
corespondenţei în genere" din cultura 
noastră şi regreta că "n-avem scrisori de 
artişti şi scriitori către femei şi invers". 
Divinul conchidea: "Când, într-o cultură, 
un bărbat şi o femeie nu au să-şi spună 
nimic, acea cultură nu-i eminentă". Iar apoi, 
în sti lu-i inimitabil ,  întreba retoric: "Unde 
este Elena pentru care s-a aprins război? 
Unde este pasionata Fedră? Unde este 
Beatrice care 1-a aşteptat pe Dante în 
Paradis, unde este Laura pentru care 
Petrarca a plâns elegant douăzeci de ani, 
unde este Angelica pentru care îşi pierde 
minţi le  Orl ando, unde este !solda lui  
Tristan, unde Eloisa lui  Abel ard, unde chiar 
Manon a lu i  Grieux, unde S i lv ia  lu i  
Leopardi ,  unde Ataia, unde Oti l ia  lu i  
Goethe, unde Corrina, unde Delphina!" 

Având acum pe masă corpusul de 
scrisori Liviu-Fanny Rebreanu, dar mai 
ales după ce, în anul 2000, Editura Polirom 
a restituit miraculos culturii noastre, sub 
titlul "Dulcea mea Doamnă 1 Eminul meu 
iubit", o mare parte din corespondenţa 
inedită Eminescu-Veronica Mic le ( 1 08 
epistole), ajunsă la capătul unui lung lanţ 
de întâmplări departe de ţară, putem spune 
că nu suntem săraci de tot în privinţa 
"scrisori lor de scriitori către femei şi 
i nvers" . Ar fi totuş i  exorbitant să o 
comparăm pe Fanny cu legendarele femei 
invocate de Călinescu. Altfel, desigur, stau 
lucrurile când e vorba de Veronica Micle. 
Cu ea păşim într-un alt tărâm: în tărâmul 
mitului. Unicul mit al iubirii pe care noi, 
românii ,  ni-l putem revendica . . .  

Corespondenţa dintre L iviu şi Fanny 
Rebreanu este, aşa-zicând, una de lucru în 
mai multe sensuri. Cel mai i mportant 
d intre acestea priveşte devoratoarea 
"meserie", cum o numeşte Rebreanu însuşi, 
de uvrier cu condeiul, travaliul de zi cu zi 
şi mai ales de noapte, la masa de scris 
luminată de o lampă de gaz şi invj; 
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CRONICI 

Un roman nescris , dar trăit 

misterios în fumul de ţigară amestecat cu 
aburul de cafea. Rebreanu este înainte de 
toate un mare profesionist, un "ocnaş" al 
scrisului. Nu ni-l putem imagina scriind în 
vacanţe "de creaţie". El nici măcar nu are 
vacanţe. Implorărilor repetate ale lui Fanny 
de a se odihni alături de famil ie nu li se dă 
curs. În ceea ce priveşte efortul ,  truda, 
obsesia scrisului,  în i storia l iteraturi i 
române, ar putea fi comparat doar cu Marin 
Preda. Cu deosebirea că Rebreanu este 
mult mai încrezător în menirea şi în forţa 
sa, pe când creatorul "Morometilor" se 
îndoieşte mereu, e neliniştit şi sc�ptic; ar 
fi vrut să scrie cărţi care "să cresteze 
sufletul, care se împlântă în el, îl schimbă 
şi devin parte componentă a conştiinţei 
umane", precum "Anna Karenina" sau 
"Moartea lui Ivan Il ici". Liviu Rebreanu e 
sigur pe ceea ce face şi are încredere în 
destinul operei sale. Nu este trufaş, dar nu 
are nici depresii .  E l iniştit şi mulţumit de 
scrisul său. Niculae Gberan schitează în 
"Cuvântul înainte" la volumul "Inti�e", 
un profil al "robitului scrisului" care a fost 
Liviu Rebreanu, faţă în faţă cu cel al lui 
Fanny. "Muritor de rând", om al realului, 
pe Rebreanu "Lumea ficţională l-a atras 
însă întotdeauna m ai mult, dovadă că 
uneori a preferat să se retragă la lumina 
unei lămpi de gaz, decât să-şi însoţească 
familia în vacanţă, la început la Mamaia, 
apoi la Paris, la Karlsbad sau Veneţia. Pe 
marginea romanelor sale, nota consecvent 
ziua şi ora când s-a aşezat şi s-a ridicat de 
la masa de lucru, singurul loc unde se 
simţea bine. Cine corelează această 
cronologie cu datarea corespondenţei, 
ajunge la concluzia că şi-a elaborat op
era numai când s-a aflat departe de 
familie, de gălăgia din jur. De aceea, casa 
de la Valea Mare a fost oaza lui preferată. 
A avut deopotrivă norocul şi ghinionul de-a 
descoperi în Fanny o femeie autoritară, 
care l-a sâcâit cu veleităţi artistice, 
dornică să se afirme cu orice preţ, muiere 
cicălitoare şi cheltuitoare, dar şi  
perseverentă în ocrotirea sa, scutindu-l de 
griji terestre. Înfigăreaţă, l-a susţinut 
moral ca nimeni altul în momente de 
cumpănă, l-a încurajat, continuu, ţinându-1 
cât mai departe de hamalâcuri cotidiene. 
Egoistă, mereu în favoarea fiicei sale, s-a 
ferit şi chirurgical să-i aducă pe lume un 
alt moştenitor, dornică să-I ştie cât mai 
aproape de familia ei, dar şi cât mai 
departe de bistriţeni. Pe nesimţite, el s-a 
supus acestei dominaţii . . .  ". 

Peste  toate,  bune ş i  re l e ,  unor  
asemenea femei, soţ i i ,  iubite a le  unor 
bărbaţi de seamă, pe care le  elogia şi 
G . C ăl i nescu,  trebu ie  să le fim 
recunoscători . Conştientă de rostul şi rolul 
ei în destinul lui Rebreanu, Fanny şi le-a 
asumat cu orgolioasă umilinţă, dar şi cu 
un puternic  i nstinct pragmatic :  "N-ai 
trimis nimic pentru jurnal " - îl muştruluia 
ea într-o epistolă, pe când scriitorul se afla 
la Iaşi. "Probabil că nu mai vrei să scrii la 
Lumina. Cel puţin spune-ne te rog. Ar fi 
grozav să-mi spună cei de la redacţie că 
nu mai am de luat nimic. Nu pe tine te 
plictiseşte lucrul ăsta. Pe mine mă omoară. 
Înţelegi, mă omoară. Scrie des, scrie în 
fiecare zi, trimite două foiletoane pe 
săptămână ". În fond, pragmatismul lui 
Fanny rezonează perfect cu cel al soţului 

său. Ei sunt un exemplu de ceea ce se 
numeşte, cu o sintagmă compromisă din 
cauza contextelor în care a fost multă vreme 
folosită, potrivire de caracter. Egoistă, 
dornică de câştig, cum o caracterizează şi 
Niculae Gheran, ea îl îndeamnă şi el ac
ceptă, să întreţină prietenii profitabile, 
precum, de pildă, cea cu El vira Popescu, 
căsătorită o vreme cu bogătaşul Jean 
Manolescu-Strunga şi, de aceea, "o bună 
gâscă de jumulit". Fanny veghează de la 
ori ce d i stanţă, supraveghează totul , 
scrisorile ei sunt pline de sfaturi îngrijora te 
şi mai mereu imperative: "Du-te la Agapia, 
scuteşti mesele şi cunoşti ceva frumos. 
Plimbă-te Li viule ori de câte ori te invită. 
Uite, poate vezi pe Mişulică. Nu fi copil. 
El are destul. Fii prieten cu el. Poate faci 
ceva bun cu el. Încearcă. Fii deştept ". Am 
citat dintr-o scrisoare din octombrie 1 9 1 8  
când Rebreanu se afla l a  Iaşi. Î n  aceeaşi 
lună, a aceluiaşi an, el îi scria entuziasmat 
tot din capitala Moldovei, devenită în 
timpul primei conflagraţi i mondiale şi 
capitala provizorie a României : "Trăim 
vremuri mari de tot, Fănicule scump. Îţi 
închipui tu cât sunt de nerăbdător. . .  În 
câteva zile se aranjează însă tot şi vor 
urma vremuri fericite de-acuma. Până la 
Crăciun se speră că va fi pace generală ". 
Dar, în aceeaşi epistolă, îi mai comunică 
ceva: "Îmi pregătesc bagajele. Voi veni şi 
cu 25 kg. fasole albă ". În misiva imediat 
următoare revine la planul istoriei mari 
"Când mă gândesc că peste câteva zile 
poate vom avea Ardealul, vom fi România-
Mare, nu mai pot face nimic decât să mă 
bucur. .. Astfel se face că şi cu scrisul meu 
am rămas în urmă puţin ". Dar numai puţin. 
Rebreanu e aidoma unui ţăran gospodar 
pentru care ogorul său înseamnă totul şi 
ca atare el trebuie lucrat din zori până în 
noapte şi din seară până în zori. 

Faptul că după moartea "uriaşului", 
Fanny a căutat să-şi înfumuseţeze mai mult 
decât era cazul imaginea în posteritate, 
redactând, cum stabileşte editorul printr-o 
riguroasă confruntare şi atentă analiză, 
nişte epistole de un patetism excesiv, şi 
antedatându-le pentru a da impresia că nici 
un moment, mai ales cele faste, din cariera 
soţului său, nu i-a scăpat sau la care să nu 
fi participat cu întreaga ei fi inţă, nu-i 
u mbreşte ro lu l  de o însemnătate 
incontestabilă.  Câteva scrisori, acestea 
redactate şi expediate chiar la datele când 
se produc faptele şi evenimentele evocate, 
debordând de efuziuni şi elogii ,  sunt 
impresionante. De pi ldă, cele trimise din 

Bucureşti la Val ea Mare , în  august
septembrie 1 932, când Rebreanu scria 
romanul "Răscoala": 

"Ce sunt oare nevoile, grijile, 
necazurile mele zilnice, pe lângă imensa 
bucurie ce am simţit astăzi la cetirea 
scrisoarei tale? 1 M-ai aşteptat mereu, 
Liviule scump? 1 N-am putut să viu . . .  am 
avut multe necazuri. 1 N-am vrut să-ti scriu 
despre nici unul dintre ele, oricât de mari 
au fost. 1 Tu scrii la Răscoala mea dragă, 
vreau să fii plin numai şi numai de ea - ai 
deci nevoie de linişte, de linişte mare. 1 
Doresc să am o mică parte de bucurie la 
acest roman aşteptat de mine cu atâta 
încredere. 1 Doresc să contribui şi eu la el. 
Cel puţin cu liniştea . . . 1 Sunt nespus de 
fericită şi abia aştept să citesc totul pe 
nerăsuflate. 1 Ce este Reymont pe lângă 
Maestrul meu drag? Cine poate să redea 
zvârcolirea răscoalei cu mai multă putere, 
cu mai multă intensitate de dramă ca 
Maestrul meu scump? Cine? . . .  1 Talentul 
tuturor romancieri/ar creaţi de bunul 
D umnezeu a fost transmis unui singur 
romancier, unuia singur, da, Maestrul meu, 
Soţului meu. 1 Să trăieşti, Liviule scump, 
să trăieşti Maestre ". O altă epistolă, 
expediată din Bucureşti, la întoarcerea de 
la Valea Mare, după aproape o săptămână 
d� la cea din care am citat, începe astfel: 
"In jurul meu, în sufletul meu, în tot ce mă 

înconjoară nu se mişcă decât Răscoala ta, 
Răscoala mea mult aşteptată. În tren lume 
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multă, îmbulzeală, căldură, mojicii . . .  aş, 
nimic, cu mine nu-s decât Miron, Titu, 
Nadina, Petre, toţi, toţi sunt din sufletul 

" meu . . .  
Relatări l e , confes iun i l e  priv ind  

scri su l ,  t emele  care î l  preocupă,  
dificultăţile sunt relativ puţine ş i ,  în orice 
caz, succinte. Fanny este o bună cititoare 
de literatură şi interesată de a-i afla opinia 
depre lecturile ei : "Când sunt ambalată 
de un mare scriitor, doresc să vorbesc cu 
tine despre opera lui. Ţin mult la critica 
ta obiectivă, justă ". O seri soare a lui 
Rebreanu, din 20 iulie 1 924, când l ucra la 
"Adam şi Eva", mi-a adus aminte din nou 
de frământările lui Marin Preda împărtăşite 
în epistolele adresate Aurorei Comu. E una 
de răspuns la mesajul lui Fanny din ziua 
precedentă: "Doresc din suflet ca tot 
timpul să fii voios, bine şi inspirat ca să 
iasă un Adam şi Eva demn de Cezarul 
literaturii române: noroc ". Iată ce-i 
mărturisea: "Adevărat că e şi nespus de 
greu ceea ce fac eu acuma. Inspiraţia se 
izbeşte în fiecare clipă de piedici, de 
necunoaşterea cutărui amănunt al epocei. 
Aşa, de pildă, pe eroul meu din anu/ 3000 
înainte de Christos trebuie să-l fac mare 
agricultor. Ei bine sunt o groază de 
amănunte pentru care trebuie să consult 
mereu izvoare. Exista pe vremea aceea 
plugul şi cum era ? Cum erau casele? Ce 
mobilier aveau? Etc. În sfârşit, multe de 
toate. Apoi unde pui încurcătura cu 
numele. În cărţi se întrebuinţează de obicei 
numele de azi ale oraşelor sau cele din 
epoca greco-romană; mie îmi trebuie cele 
vechi egiptene . . .  ". 

C u  L i v i u  Rebreanu,  c e l  m a i  
nobelizabil prozator român - poate chiar 
singurul de la 1 900 până astăzi - ne aflăm, 
şi când îi citim corespondenţa "intimă", la 
Curţile imperiale ale romanului, de aceea 
închei prin a observa că în epistolarul 
Liviu-Fanny Rebreanu, aceasta din urmă 
este mult mai interesantă din perspectivă 
ep ică .  D intre ce i  do i ,  F anny  este 
personajul. Un personaj feminin de roman. 
Un roman pe care Rebreanu nu 1-a scris, 
dar pe care, cei doi 1-au trăit. 

Constantin COROIU 
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l-am admirat lui Mircea Dinutz onestitatea - dar de 
când îl cunoşteam, de fapt? Deşi ne consideram prieteni, 
abia după moartea lui Mircea Dinutz am constatat că nu 
ştiam nimic despre viaţa lui personală şi că n-am avut 
niciodată o discuţie "apropiată, de inimă", nu l-am vizitat 
acasă (deşi m-a invitat, după ce a rămas singur, de câte ori 
treceam prin Focşani şi el afla). Mircea Dinutz a apărut 
după Revoluţie în viaţa literară vrânceană, după ce eu am 
plecat din Focşani (şi m-am mutat definitiv la Bucureşti, 
din 1 990). Am aflat, după moartea lui, că s-a stabilit "din 
motive familiare" la Focşani, în 1984. Încerc să înţeleg de 
ce, până la Revoluţie, eu n-am ştiut nimic de Mircea 
Dinutz, deşi locuiam în acelaşi oraş, şi ar fi fost nonnal, 
măcar la Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" (unde 
eu eram bibl iotecar) să ne întâlnim, el frecventând-o, cu 
siguranţă. Să fi trăit în 1 umi paralele, el nedând doi bani 
pe ceea ce eram eu pe atunci? Până în 1989, eu am publicat 
totuşi patru cărţi de versuri şi am avut o receptare publică 
de excepţie. Să nu-l fi interesat felul meu de a fi, mai 
incomod, public? E singurul scriitor care trăia în Vrancea 
şi mai ales la Focşani pe care nu l-am cunoscut până la 
Revoluţie.  Altfel , e drept, am observat, profesorii de la 
l iceele la care Mircea Dinutz avea să aj ungă după 
Revoluţie ("Al. 1 . Cuza" şi "Unirea", îndeosebi) mă evitau, 
în frunte cu cei ce serveau interesele unei reviste şcolare, 
intitulată Revista Noastră, "a lui Petrache Dima" - probabil 
că nu eram de nasul lor. Ştiţi cum e cu elitele exclusiviste 
în provincie . . .  Curios, în schimb, dacă tot veni vorba, am 
fost cultivat de un profesor de română de aleasă calitate 
morală, Ion Leu, care a iniţiat o revistă de o mai mare 
cal itate valorică decât Revista Noastră ( l imitată l a  
producţii a l e  l iceului Unirea), intitulată Preocupări, 
editată de Liceul 1 "industrial" din Focşani ,  revistă 
deschisă şi colaboratorilor din afara liceului care o edita. 
De altfel, trebuie să subliniez că, până la Revoluţie, Mircea 
Dinutz n-a avut acces la o catedră de profesor titular la 
Focşani, deşi din 1 987 s-a axat pe învăţământ: a fost 
pedagog la căminele Liceului Industrial nr. 1 (actualul 
Colegiu Tehnic "Edmond Nicolau ''), apoi profesor 
suplinitor la Liceul Economic (actualul Colegiu "M. 
Kogălniceanu '') din Focşani şi la Şcoala Generală 
Doaga, comuna Garoafa (astăzi desfiinţată), până în 
1 990. Pur şi simplu, 1-a prins Revoluţia făcând naveta la o 
şcoală generală din satul Doaga. N-am altă explicaţie de 
ce nu l-am cunoscut pe Mircea Dinutz până la Revoluţie, 
decât aceea că eram amândoi timizi şi singuratici, îmi 
imaginez că era din fire la fel de izolat ca mine şi de 
inadaptabil, în particular (deşi aud că el a fost, din 1 984 
până în 1 986, coleg cu poetul Ion Panait la "difuzarea 
judeţeană de filme", la Focşani, sau că a administrat la 
Slănic-Moldova şi la Oneşti două case de cultură, din 
1 979 până în 1 984, după ce a fost profesor la Rovinari 
din 1 975, pentru un an, şi apoi muzeograf la Bacău până 
în 1 978, iar din 1 987 a revenit în învăţământ; după 1 990, 
la Focşani, cu rezultate excepţionale; vreau să spun că, 
public, a avut parte de "meserii cu impact în societate"). 
Nu insist degeaba pe acest subiect, al ţinerii lui Mircea 
Dinutz cu capul la cutie la Focşani, după ce s-a stabilit în 
1 984 aici - în condiţi ile în care el avea vocaţia creaţiei 
literare şi ar fi meritat să fie îmbrăţişat de scriitorii vrânceni 
(măcar atât cât a fost îmbrăţişat de scri itorii băcăuani). 
Vocaţia, spun - la Revoluţie, Mircea Dinutz avea 40 de 
ani ! Totuşi, el a terminat nu numai un institut pedagogic, 
la limba şi literatură română, în Bacău, ci şi o facultate de 
litere la Bucureşti (având colegi optzecişti care au devenit 
vedete, în timp), a participat la cenacluri conduse de Eugen 
Simion şi Ovid. S. Crohmălniceanu, în ani i  197 1 - 1 975, 
(las la o parte cenacluri le din Bacău, frecventate din 1 962, 
pe unul l-a condus în 1970, la casa de cultură a sindicatelor, 
pe altul, la casa memorială "G. Bacovia", 1-a coordonat, 

Mircea DINUTZ, 
inainte de memorie 

după 1 976, alături de Octavian Voicu) şi a semnat texte 
critice (dar şi poezie şi proză, din câte a mărturisit; de 
altfel, a debutat cu poezie în revista Ateneu) în reviste 
l iterare consacrate din ţară, până la Revoluţie (de la 
Luceafărul la România literară, Contemporanul, Ateneu 
sau SLAST), nu însă şi din Focşani. Bătător la ochi, până 
la Revoluţie a fost ignorat de scriitorii Vrancei, membri ai 
USR (toţi dispăruţi între timp: Florin Muscalu şi Traian 
Olteanu, şefi la ziarul PCR Vrancea, Milcovul, Dumitru 
Pricop şi Ion Panait; până la Revoluţie, în Vrancea apărea 
o revistă literară cu fi le creta te, intitulată Milca via; exista 
un Cenaclu al scriitorilor, subordonat USR, şi o manifestare 
naţională intitulată "Salonul literar Dragosloveni", la care 
era invitată floarea scriitorimii române; Mircea Dinutz nu 
avea acces la niciuna). Nonnal ar fi fost, la 40 de ani, 
Mircea Dinutz să fi debutat editorial în Vrancea, să fie 
recunoscut ca un critic de soi. În conditii le în care în ' ' 

Vrancea n-a existat până la Revoluţie un spirit critic, iar 
Mircea Dinutz, orientat spre istoria l iterară, recenzii şi 
eseu (a primit Premiul 1 pe ţară în 1 978 pentru un eseu 
critic asupra operei lui G. Bălăiţă, de pildă), ar fi fost criticul 
care să pună ordine în ierarhiile locale. Dar nu s-a vrut, s-a 
preferat bulibăşeala şi mediocritatea . . .  

C a  vârstă, Mircea Dinutz e un optzecist (născut l a  24 
septembrie 1 948; a murit pe 1 9  februarie 20 1 3 ) - dar el a 
debutat editorial abia în 1 997, la 50 de ani (cu o carte 
dedicată lui Marin Preda; alţi i ,  la 50 de ani, au un raft de 
cărţi ale lor). Pentru mine e incredibil că s-a risipit până la 
50 de ani, dedicându-se învăţământului, deşi a meritat, e 
mândru că a avut elevi de excepţie (unii au devenit 
scriitori) - de exemplu îi pomeneşte în biobibl iografia 
lui,  cât a fost profesor titular al Liceului 1 Colegiului "Al .  
1 .  Cuza" din Focşani, până în 1 997: perioadă în care se 
remarcă prin rezultate foarte bune obţinute la Concursul 
Naţional de Limba şi literatura română "Mihai 
Eminescu " prin elevii pregătiţi de el: Teodora Zaharia, 
Premiu/ 1, literatură română (1990), Sorina Aciocoesei, 
Premiul !Il, limba latină (1 992), Tincuţa Harabagiu, 
Menţiune, limb a latină (1 993), Carmen Săpunaru, 
Premiul II şi Ionuţ Corduneanu, Menţiune, limba română 
(1 994), Carmen Săpunaru şi Iulia Popovici, Menţiuni 
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IN MEMORIAM 

(1 995), Ramona Cherciu, Menţiune (1996) şi Carmen 
Săpunaru, Menţiune (1 997). Sau, reţine că o altă elevă a 
sa, Ştefana Caua, obţine o Menţiune pe ţară la Concursul 
Naţional de  Limba ş i  Literatura română "Mihai 
Eminescu " in 1 998. Trebuie să subliniez, sentimental: 
Teodora Zaharia-Bentz (o doamnă, azi , frumoasă, cu un 
copil de 1 2  ani acasă, e fiica directoarei Biblioteci i  
Judeţene la care eu am lucrat, până la Revoluţie, Liliana 
Zaharia) a acoperit cheltuielile de înmormântare (alături 
de profesoara care i-a luat locul lui Mircea Dinutz, după 
pensionare) . . .  Din 1 997, Mircea Dinutz se transferă la 
cealaltă mare inst i tuţie preuniversitară din Focşani ,  
Colegiul Naţional "Unirea", unde a funcţionat până la 
sfârşitul /unii martie 2009, când se pensionează medical 
(BPOC, STADIUL /V), cu grad de invaliditate !. Mare lucru, 
apropo: Prin Decretul 1097 din data de 1 O XII 2004, cu 
brevetul MI nr. 1 36, nr. crt. 83808, i se conferă Ordinul 

"Meritul pentru Învăţământ in gradul de Ofiţer, pentru 
abnegaţia şi devotamentul puse în slujba invăţământului 
românesc, cu ocazia Zilei Naţionale a României ". Mai 
mult, în perioada 1 999-2000, citez : le face debutul, cu 
texte critice, Anei Maria Cornilă-Norocea (astăzi autoare 
a volumului de eseuri " Reverii critice ", 2006), lui Carmen 
Săpunaru (astăzi distins cadru universitar la Osaka, 
Japonia, specialistă in mitologie japoneză) ,  Iuliei 
Popovici (astăzi critic dramatic, jurnalist cultural, 
membră UNIT ER, autoarea volumului " Un teatru la 
marginea drumului ", 2008) şi Ramonei Cherciu (astăzi o 
apreciată specialistă in drept internaţional), apărute în 
revista "Salonul literar ", an 1 nr. 7 /octombrie 1 998, 
pag. 11-12 (toate cele patru debutante prezentate de 
subsemnatul) .  Venirea la Liceul Unirea din Focşani îi 
aduce alte motive de mândrie, coordonând şi asigurând 
apariţia câtorva numere ale Revistei Noastre, de referinţă, 
dedicate lui Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Ion Barbu, 
Marin Preda, George Bacovia, Camil Petrescu, Liviu 
Rebreanu. Interesant, apoi : în anul şcolar 1 999-2000, 

"Revista noastră " a obţinut Premiul J pe ţară al revistelor 
şcolare pentru 111: 11-12/1 999, coordonate de praf Toader 
Aioanei şi pentru nr. JJ-14/2000, coordonate de M. 
Dinutz. Slavă cerului, după Revoluţie, notorietatea în plan 
didactic este dublată de o susţinută activitate de critic 
literar, între 1 990 şi 1 994, la Revista V din Focşani,  fi ind 
şi unul dintre fondatorii ei, iar, mai târziu, la Salonul 
literar din acelaşi oraş, începând cu februarie 1 998. În 
această perioadă îngrijeşte şi ediţi i le critice (cu prefaţă, 
note cri tice, selecţie, bibliografi e) "M .  Eminescu -
Sărmanul Dionis" ( 1 99 1 ), "Duiliu Zamfirescu - Viata la 
ţară" ( 1 992), "D. Zamfirescu - Lydda" şi "Camil Petr�scu 
- Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război" 

( 1 993), toate apărute la Galaţi . Este coautor (alături de 
Ecaterina Creţu, Georgeta Cosma şi Lucreţia Dragomir) 
la volumul "Textul l iterar. Orizonturi de lectură", Bacău 
( 1 999, reluat în 2000 şi 2002). Sub coordonarea lui 
Dumitru Mi cu şi împreună cu Anca Petracbe, Carmen Vlad 
şi Maria Mustăciosu, este coautor la volumul "Limba şi 
l iteratura română", manual pentru clasa a XI-a (Şcoli 
normale, licee, clase cu profil umanist), apărut la Bucureşti, 
2002, unde redactează capitolele: "Poezia paşoptistă. 
Romanticii" şi "Modernismul", manual care a primit 
avizul favorabil al Consiliului Naţional pentru Aprobarea 
Manualelor, dar nu a primit . . .  aprobarea doamnei ministru 
(de atunci) Ecaterina Andronescu. La sfârşitul lui 200 1 ,  
iese de sub tipar, l a  Bacău, volumul "Popasuri critice", cu 
o postfaţă de Petre Isachi şi un tabel cronologic alcătuit 
de Eugen Budău. Totodată, din octombrie 2002 devine 
redactor-şef al revistei Oglinda literară. Renunţă la 
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IN MEMORIAM 

Mircea DINUTZ, 
inainte de memorie 

această funcţie (mai degrabă formală) începând din martie 
2003, când divorţul său de revista focşăneană devine to
tal. Începând cu nr. 6 1 2003 al revistei Saeculum (Focşani) 
devine redactor la această publ icaţ ie ,  colaborând 
îndeaproape cu Alexandru Deşliu, ctitorul revistei, până 
la moartea acestuia, în vara anului 2007. În 2005, pu
b l i că ,  în col aborare cu Al ex andru Deşl i u ,  
micromonografia "Virgil Huzum" (Focşani), inaugurând 
astfel colecţia "Scriitori vrânceni contemporani" (nr. 1 ). 
În 2006 apare, tot în colaborare cu Alexandru Deşliu, 
micromonografia nr. 2 "Ion Larian Postolache" (Focşani, 
la editura lui Alexandru Deşliu, Pallas). În 2007, reuşeşte 
să finalizeze, în nume propriu, micromonografia "Florin 
Muscalu" (la Focşani ) în colecţia "Scriitori vrânceni 
contemporani" (nr. 3). În 2008, publică volumul "Tablete 
de dumin ică" , o carte de pub l i c i st ică ,  scrisă cu 
instrumentele l iteraturii ( la  Focşani). De la 1 ianuarie 
2008, devine redactor-şef al revistei Pro Saeculum. În 
2009, scoate micromonografia "Ioan Dumitru Denciu", 
în colecţia "Scriitori vrânceni contemporani" (nr. 4), la 
Focşani .  În 20 1 1 ,  publică volumul "Scriitori vrânceni de 
ieri şi de azi" la Galaţi. Din 2008, a fost primit titular în 
USR. În 20 1 2, Mircea Dinutz a publicat două cărţi: una 
de publ icistică, "D 'ale democraţiei" şi alta de critică, 

"Anamneze necesare" . . .  Avea proiecte, lucra la două noi 
cărţi - dar n-a fost să fie. Prin surprindere, Mircea Dinutz 
a plecat la fel de discret cum a apărut în lumea literară. 
Conform purtătorului de cuvânt al Spitalului Judeţean 
Vrancea: "Pacientul s-a prezentat la Unitatea de Primire 
Urgenţe Focşani pe 1 7  februarie, fiind internat în Secţia 
de Nefrologie. Pentru că starea sa de sănătate se 
înrăutăţise, pe 19 februarie, la ora 1 O. 40, a fost transferat 
la Secţia de Anestezie şi Terapie Jntensivă, iar la ora 
1 9. 15, acesta a decedat. Pacientul avea multiple afecţiuni, 
insuficienţă respiratorie, BPOC (bronhopneumopatie 
obstructivă cronică), cord pulmonar cronic decompensat, 
insuficienţă renală şi diabet zaharat ". Mircea Dinutz a 
apucat să-şi doneze biblioteca şi manuscrisele (era toată 
averea lui) la Biblioteca Judeţeană Vrancea . . .  

Aşa arată un destin de scriitor contemporan. Mircea 
Dinutz s-a retras "dincolo" (predestinat, ultima lui carte 
se numeşte "Anamneze necesare") să medi teze l a  
anamneză (anamneză înseamnă "înainte de  memorie"), 
asemenea lui P laton, să explice cunoaşterea prin 
reamintirea ideilor pe care sufletul le contemplează într-o 
existenţă anterioară. 
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La uşa lui  Mircea DINUTZ 

Eu eram elev în clasa a VII I-a, iar Mircea 
Dinutz, student în anul al doilea al Institutului 
Pedagogic din Bacău. În toamna târzie a anului 
1 968, străbătusem câteva sugestii bibliografice 
importante şi scrisesem câteva versuri. Văzusem 
pentru prima dată o revistă de cultură: "Ateneu". 
Ajunsesem, printr-o întâmplare oarecare, la 
cenaclul "Lucian Blaga" al Casei de Cultură din 
târgui nostru, ispitindu-1 să meargă cu mine şi pe 
colegul meu de clasă Gheorghe Iorga. Astfel i-am 
cunoscut pe Mircea Dinutz, Victor Croitoru, 
Gheorghe Chiţimuş, Geo Balthazar, Sorin Preda 
şi pe Nicolae Creţu, viitorul Dan Verona . . .  Cam 
tot pe-atunci i-am cunoscut şi pe "bătrân ii" de la 

"Ateneu", bărbaţi abia trecuţi de 30 de ani: Radu 
Cârneci, Sergiu Adam, Ovidiu Genaru, Mihail 
Sabin,  Ioanid Romanescu, George Genoiu,  
Constantin Călin, Cicerone Cernegura, Horia 
Gane . . .  Orice s-ar spune, aerul (îmbâcsit?) de 
prov inc ie  al Bacăulu i  avea farmecul  său 
inexplicabil, susţinut şi  de o adolescenţă frenetică 
şi utopică, dar cel mai important fenomen (de 
care aveam să fiu conştient în curând) îl constituia 
acea "dezmorţire" culturală, cu izul ei discret ro
mantic şi boem. Întâlnirea cu aceşti prieteni a 
fost pentru mine şi pentru alţii o a doua şcoală, 
poate cea mai importantă atunci .  

Aproape blond, cu ochii albaştri, cu o frunte 
brăzdată prematur, Mircea Dinutz făcea parte 
dintr-o fami l ie  modestă, care nu-i înţelegea 
aspiraţii le, însă niciodată nu s-a plâns cu adevărat 
de asta. Haina o purta întotdeauna încheiată la 
toţi nasturii pe care uita să-i descheie când se 
aşeza pe scaun. Fuma pasionat, aspirând tot fumul 
ţigării .  Nu era un "băutor măreţ", ca Victor 
Croitoru, iar câteva pahare de vin îl făceau pe 
Mircea să iasă din "cuminţenia" lui .  Nu cenaclul, 
unde cel care scria câteva versuri era pe dată poet, 
ci lungi le  conversaţ i i  peripatetice de după 
întruniri ne-au transfonnat, poate, în ceea ce 
suntem. Discuţii le se prelungeau până târziu în 
noapte. Vorbeam cel mai adesea despre cărţi, idei, 
polemici l iterare, autori interziş i ,  probleme 
sociale, politice . . .  Aşa am ajuns să fim anchetaţi 
prin 1 97 1  de Securitate. Uneori mergeam la 
cârciumă, unde cei  asemenea mie se fereau să nu 
fie văzuţi de profesorii lor. Sau mergeam la 

"ceaiuri", acasă la vreunul dintre noi, unde veneau 
şi fete, colege de-ale noastre sau de-ale altora, şi 
ele iubitoare de poezie şi de vin. Mircea Dinutz 
era aproape întotdeauna prezent. 

Timpul trecea, iar "studiosul" ajunsese în 
faţa poetului sau prozatorului care i-ar fi plăcut 
să fie. Mai întodeauna cu o carte sub braţ, Mircea 
avea la îndemână tot timpul o foaie pentru 
conspect. Mai târziu am putut observa cu uimire 
că biblioteca lui Mircea Dinutz era "dublată" de 
sute de plicuri cu fişe despre scriitori români sau 
străini, cu articole, cronici sau studii decupate 
din z iare şi reviste. Criticul Mircea Dinutz, 
prietenul nostru, a avut o evoluţie de "organism 
normal", cum ar spune G. Călinescu despre poetul 
V. Voiculescu. A cheltuit cu folos multă energie 
pentru viaţa culturală şi literară a Vrancei, care 1-a 
adoptat. Revista Pro Saeculum a crescut valoric 
în ultimii ani sub conducerea sa . Însă nu a uitat 
niciodată Bacău!. În raport cu oraşul copilăriei 
sale era totuşi nostalgic. Avea un respect neclintit 
pentru profesorul şi criticul Constantin Călin, pe 
care-I considera mentorul său. Nu a reuşit, până 
la sfârşit, să deprindă arta compromisului. De 
aceea a avut nu prea mulţi prieteni, iar între aceia 
mă bucur să mă fi aflat. O astfel de atitudine 
trebuie să-I fi făcut incomod. A scris mai ales 
despre autorii pe care-i considera valoroşi şi în 
care credea. Când, de exemplu, cu vreo doi ani în 
urmă, i-am semnalat lui Petru Cimpoeşu un studiu 
al lui Mircea despre un roman de-al său, i-am 
aşteptat reacţia. După ce 1-a citit, la vreo câteva 
zile mi-a spus cam aşa: "Domnule, omul ăsta chiar 
m-a citit!" Hâtrul şi incomodul Cimpoeşu vorbea 
atunci foarte serios. Într-un interviu acordat 
Rodicăi Lăzărescu, Mircea Dinutz îşi afinna 
dispreţul pentru condeiele critice confecţionate, 
acele "adevărate maşini de lăudat", care susţin 
autori fără acoperire în operă, existente în mai 
toate revistele şi care fac deservicii literaturii . . .  şi 
adevărului. 

Mircea Dinutz era un om cu proiecte, cu o 
dorinţă enormă de a recupera o parte din timpul 
pe care-I rătăcise. Pe adresa lui veneau lunar zeci 
de cărţi ale unor autori care aspirau la un 
comentariu al criticului. Condeiul său începuse 
să fie respectat. Cele două cărţi, una despre poezia 
contemporană, alta despre proză, pentru care avea 
materiale din plin şi despre care am vorbit cu el 
la telefon în ultima vreme, probabi 1 nu vor mai 
apărea. N-a fost să fie. Şi asta s-a întâmplat tocmai 
când la uşa criticului Mircea Dinutz începuse să 
se adune lumea . . .  

Dan PETRUŞCĂ 
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Teatrul • oglindă l impede a societătii 

Creativitate ş i  performanţă 
Câte domenii merg bine în societatea 

românească actuală, sfidând criza eco
nomică? Lăsându-vă pe dumneavoastră să 
daţi răspunsul, vă asigur că teatrul (ori câte 
obiecţii şi rezerve critice ţi-ar putea stârni) 
merită menţionat pe primele locuri. Este 
vorba, nu mă îndoiesc, de un exemplu de 
prevalenţă a spiritului şi a talentului
asupra condiţii lor materiale. Desigur! Şi 
totuşi, se cuvine amintit că s i stemul 
instituţiilor de spectacole continuă să fie 
finanţat de stat (chiar dacă bugetele sunt 
în cădere liberă şi recompensarea actori lor 
aproape simbolică ! ) .  Şi este cu atât mai 
impresionant că (prin soluţii de avarie, 
ingenioase inginerii financiare, căutări 
disperate de sponsori) reţeaua la care ne 
referim a continuat să se extindă . Au apărut 
noi teatre şi chiar noi "Naţionale" ( precum 
Teatrul "Radu Stanca" din Sibiu), se joacă 
în edificii moderne sau în unele splendid 
renovate (la Iaşi, la Oraviţa, la Focşani etc). 
Echipe din ce în ce mai bine articulate şi 
sudate au căpătat de-a lungul anilor un 
plus de credit, notorietate şi vizibil itate. 

Altă bilă albă pentru relaţia dintre 
autoritate ş i  cu l tură : în Rom ânia  
maj oritatea instituţii lor de  stat au  rămas 
"teatre de repertoriu". Un fapt pentru care 
ne i nvidi ază toţi străini i !  Nimic nu a 
împiedicat însă şi înfiinţarea unor "teatre 
de proiecte" (precum M etropolis, G. 
Ciprian la Buzău etc). În plus, "mişcarea 
alternativă" a dus la apariţia unei mulţimi 
de iniţiative şi compani i  independente 
(începând cu excepţionalul Teatru Act 
întemeiat de Marcel Iureş). 

Este adevărat, prestigiul teatrului nu 
este acelaşi peste tot. Cel mai mare aflux 
de public se înregistrează în Capitală şi în 
oraşele mari, în centre universitare etc. Dar 
situaţia s-a ameliorat şi în ţară, acolo s-au 
conceput repertorii mai atent direcţionate 
şi s-au făcut demersuri de pedagogie artis
tică. Şi este cert că publ ieu! de peste tot 
plăteşte "oricât" pentru a-i urmări pe Radu 
Bel igan, F lorin Piersic, Dan Puric, Ion 
Caramitru, actori fascinanţi care au şi genă 
de entertaineri şi conferenţiari. După cum 
este adevărat că în zilele festivalurilor 
naţionale  şt internaţi onal e săl i l e  sunt 
arhipline. 

Punţi întinse spre public 
Oferta teatrelor, prin repertoriu şi 

evantai spectacular răspunde tuturor 
vârstelor, orizonturi lor şi aşteptări lor. 
Pretutindeni, publicul ţintă îl constituie 
t ineri i ,  prevalenţ i  numeric ,  a căror 
curi ozi tate şi deschi dere şi al  căror 
entuziasm energizează sălile. În strategia 
atrager i i  ş i  fi de l izăr i i  - locomotiva 
seducţiei a rămas comedia, spectacolul de 
divertisment. Şi aici geniul interpreţilor a 
făcut minuni. A existat, e drept, şi tentaţia 
înlocuirii substanţial ului cu senzaţionalul 
ieftin- care nu făcea decât să pervertească 
gustul public - prin excese, prin soluţii fa
cile şi grosolane, prin vulgaritate şi chiar 
exhibiţionisme. Din fericire, saţietatea 
creată de subproduse le  de aşa-z i s  
divertisment de pe canalele TV, a generat 
mai degrabă un fenomen de respingere, iar 

multe mize pe comercial din categoria 
amintită au eşuat rapid . . .  

Este impresionantă, pe  de altă parte, 
recept iv i tatea de care benefi c i ază  
repertoriul grav; tragedii (clasice, moderne 
şi post-moderne, ce virează în grotesc ori 
absurd); drame psihologice ale familiei sau 
vieţi i personale; piese care au în centru 
statutul existenţial, integrarea socială şi 
pol i t ică sau rezistenţa la mecanisme 
manipul atori i a l ienante ;  texte care 
surprind, sub semnul unei acute crize 
spirituale nelinişt i le, căutările "trestiei 
gânditoare " :  putern ice  drame de 
conştiinţă, frenetică sete de identitate şi 
de cert i tudin i ,  dureroase di leme a l e  
a l egeri i .  Man ife stând o neaşteptată 
receptivitate la provocările unor fonnule 
scenice inedite - nu o dată incifrate şi 
" e l i t i ste"  - şi adj udecându- le  c u  
generozitate (uneori chiar prea mare ! ) ,  
publicul a descoperit l imbajul teatrului
i magine;  al  teatru lui energi i l or şi al 
teatrului - dans ori de mişcare. A admirat 
pantomima lui Dan Puric şi a trupei sale, 
jocul lui Mihai Mălaimare şi al Teatrului 
M asca .  A vibrat la exp loz ia  artei 
improvizaţiei, în regimul commediei de li ' 
arte, dar şi al popularelor"stand up comedy". 
A fo st cuceri t  de noi  s i ncret i sme  
spectaculare ce  î ş i  al i ază însemnele 
vizuale ş i  sonore ale secolului 2 1 ,  precum 
şi câştiguri le noilor medii infonnatice de 
comunicare şi socializare (efecte multi
media, fi lmări sincrone ale actori lor şi 
spectatorilor în timp real, decoruri virtuale; 
aportul unor instalaţii, specificul unor 
manifestări gen performance, happening 
orijlashmob etc.)  

Regizorii - adevăraţii conducători de 
joc 

Ne place, sau, (uneori) nu ne place, 
teatrul românesc este unul al regizori lor. 
Ei "fac legea", ei propun repertoriul, ei 
rea l i zează montări l e  într-o dep l i n ă  
libertate, atâta timp cât cenzura ideologică 
a fost înlocuită cel mult cu cea economică, 
i ar e lementarul control al ca l i tăţi i şi 
investiţiei banului public pare aproape 
inex istent .  Pri ncipa l i i  rea l izatori de 
spectacole de azi au dobândit această 
poziţie forte, (ducând mai departe, dar 
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depăşind prin cutezanţă şi excese ! )  o 
direcţie mai veche; a unor maeştri precum 
Ciulei şi Pintilie care, contribuind la o 
sincronizare cu arta din Europa şi SUA, au 
impus  primatul  regizorului  (asupra 
textu lu i ) ş i  au  făcut pri m i i  paşi  în 
dezmărginirea realismului ş i  teatralizarea 
teatru lu i .  Au contribuit  l a  aceasta ş i  
climatul din România post- totalitaristă, 
dar, mai ales, individualităţi le  puternice, 
de mare talent şi energie, oameni cultivaţi 
şi solid formaţi, înzestraţi intelectual şi 
dota� cu o debordantă imaginaţie: creatori 
precum Andrei Şerban, Silviu Purcărete, 
Cătălina Buzoianu, Victor Ioan Frunză, 
Alexandru Tocilescu, Alexandru Darie, 
Alexandru Dabija, Tompa Gabor, Mircea 
Cornişteanu, Felix Alexa, Lâszl6 Bocsardi, 
Radu Afrim, Claudiu Goga (împreună cu o 
pleiadă de scenografi, dintre care amintesc 
doar pe Dragoş Buhagiar, Ştefan ia Cenean, 
Andrei Both, Maria Miu etc). 

Aceşt i  creatori au propus şi au 
practicat teatrul ca pe un mod de viaţă şi 
ca pe o fonnă de potenţare a vieţi i .  Ei au 
marele merit de a fi întins multiple şi (cel 
mai adesea) durabile punţi între actul sce
nic şi cei cărora le este adresat, între valori le 
consacrate ale culturii ş i  problemele 
contemporanei tăţii .  Ei au meritul de a fi 
reactualizat intuiţia lui Artaud privind: 
"nevoia urgentă a unui teatru care să nu 

fie depăşit de evenimente şi a cărei 
rezonanţă înlăuntrul nostru să fie adâncă, 
să stăpânească nestatornicia vremurilor. " 

Avem regizori cu activi tate continuă 
şi intensă, cu o operă impresionantă prin 
importanţa textelor abordate (cel mai 
adesea în lecturi inedite, redimensionate, 
actual izate ! ) ,  pri n gravi tatea mizelor 
ideatice şi  estetice. Cartea lor de vizită 
recomandă i dent i tăţi  şi d irecţ i i  
inconfundabile. Majoritatea s-au remarcat 
pri n ori ginal i tatea cu care au înnoit 
limbajul scenic între realism şi antirealism 
(cu accent pe şarjă, grotesc şi absurd); între 
m in ima l i sm ş i  fastuos ş i  baroc 
grandilocvent; între psihologism şi epura 
tragică ; între teatru al cotidianului (chiar 
comportamentist) şi teatru de ritual ; între 
teatrul  Cuvântu lu i  ş i  ce l  a l  cr ize i  
limbajului verbal. 

Regizorii au făcut faţă remarcabi l  
marii provocări care risca să  arunce teatrul 
într-o criză fără ieşire, dezorbitându-1 şi 
marginalizându-1. Mă refer la concurenta 
a ceea ce teoreticienii au numit "societatea 
spectacolului". (E vorba de perceperea 
interacţiunii umane ca un construct spec
tacular. E vorba de faptul că viaţa publică 
se defineşte din ce în ce mai mult ca una a 
show-ului  transformând i nd iv iz i i  în  
actori). Or, chiar în  acest context, regizorii 
au apărat nevoia oamenilor de Teatru ca 
pe o necesitate ţinând de un tip aparte de 
cunoaştere şi de comunicare. Ca pe un mod 
fără egal de trăire prin emoţia provocată 
(în clipă şi în durată) de omul viu devenit 
ar ti st- i  nterpre t .  În ch ip  di ferit  de  
modalităţile anterioare, abordarea temelor 
poeticului s-a împletit cu o perspectivă 
existenţială; iar în decuparea conflictelor 
cu Puterea, atenţia a fost focalizată când 
pe monstruozi tatea t iranului ,  când pe 
individ ca alegere şi l ibertate. Teatrul strict 
documentar a cedat locul aprofundării 
cazurilor de conştiinţă. Din climatul de 
"banalitate a răului" a interesat dialectica 
memoriei şi a uitării, a vinovăţiei - ca re
flex al datoriei şi supunerii la ordin, a 
culpabi l ităţ i i  prin compl i citate (chiar 
inconştientă!) .  Am urmărit procese în cheie 
dramat ică a le  total i tari smelor şi a le  
fasc i sm u l u i  responsabi l  de orori l e  
holocaustului . Şi mai insistent a fost 
examenul critic al practicilor stalinismului 
şi comunismului şi al utopii lor în genere. 
Am retrăit spaima din zona gulagurilor prin 
montări l e  după B u l gakov, Erdman 
(Sinucigaşul), V. Erofeev sau prin opere 
ale disidenţilor cehi ,  polonezi (Havel, 
Mrozek).Autorii literaturi i absurdului ne
au prilejuit montări de referinţă ( precum 
Arrabal - Au pus cătuşe florilor, în regia 
lui Al. Hausvater, apoi Ionesco, Beckett, 
or Camus). Graţie unor scrieri autohtone 
"ne-am depărtat de trecut râzând" prin O 
zi din viaţa lui Nicolae Ceauşescu şi 
Comedie roşie etc . ,  ce denunţau (prima 
în chip parodic,  a doua mai  reali st) 
practicile dirij i smului şi ale minciuni i, ale 
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suspiciunii ş i  a le  delaţiunii .  Paradoxal, 
ce  le  mai răsco 1 i toare provocări a l e  
tenebrelor î n  actualitate au pornit d e  la 
clasici. Pietre de hotar au fost Ubu Rex, 
Titus Andronicus, Phaedra, în care Silviu 
Purcărete construia (Ilie Gheorghe şi Ştefan 
I ordache fi ind protagonişt i ) ,  portrete 
funambuleşti ale bunului-plac al tiranilor, 
criminali lor. Graţie regizori lor, mari clasici 
români (începând cu Caragiale) şi străini 
au fost "revizitaţi", prin lecturi înnoitoare, 
sub semnul "operei deschise". Pe primul 
loc: Shakespeare care a generat spectacole
cult (Hamlet-ul lui Vlad Mugur etc.). Dar 
şi Cehov (cu acc ent pe al ternat iva 
compasi une-deri z iune) ,  Biichn er, 
expres ion i şt i i .  Tot ei n e-au revelat  
un iversul  atât  de spectac u los  ( ş i  
scandalos!)  a l  dramaturgilor contemporani 
din aria germană şi engleză, obsedaţi de 
marginal izaţi, de violenţă şi perversiuni 
sexuale (dramele "spermă şi sânge"); atraşi 
de teme până mai ieri tabu: Îngeri în 
America, de Toni Kushner, piese de Juan 
Mayorga, Sam Shepard, David Mammet 
etc. Şi dacă Rodrigo Garcia ne-a uimit prin 
pamfletele sale anti-globalizare şi anti
societate de consum, literatura din Balcani 
ne-a interesat prin dezvăluirea rădăcinilor 
buto i u l u i  cu pulbere,  dar şi pr in  
umanismul ş i  lirismul său cuceritor (Hristo 
Botev). 

Am pr imi t  lecţ i i  de luc i d i tate  
inspirate de paradoxurile, dezamăgirile  
tranziţiei şi de  noile fonne fără fond de la  
noii autori români jucaţi - începând cu 
Matei Vişniec, Saviana Stănescu, Alina 
Nelega, Gianina Cărbunariu etc. 

Fascinaţia actorului 
şi nevoia de emoţie 

Dacă teatrul este, la ora actuală, decis 
şi controlat de regizori ,  actorii rămân 
creatori i care îi conferă cel mai înalt 
prest i g i u  ş i  ce l  mai  durabi l  ecou .  
Impersonând zeci, sute de eroi tragici , 
patetici şi lirici, lucizi,  joviali or clauneşti, 
art i ş t i i  rămân mari i vrăj i tor i  ai  
tran sfi gurări lor  rare,  un ice ,  atât de  
generoase pentru publ ic .  Ei  provoacă 
experienţa aceea fără egal a trăirii profund 
personale şi, totodată, colective. Ei sunt 
cei ce asigură cel mai durabil ecou al 
scenei , jocul emoţional care zguduie şi 
înrâureşte în chip neaşteptat gândirea, 
simţi rea, situarea omului în existenţă, lupta 
şi împăcarea sa cu destinul. 

E drept, generaţia marilor maeştri, 
mitizaţi, din păcate, mai ales postum, a 
suferit pi erderi i reparabi le ,  odată cu 
dispariţia lui George Constantin, Ştefan 
Iordache, Gheorghe Dinică, Adrian Pintea, 
Teofil Vâlcu. Dar cu atât mai mult ne 
încântă longevitatea lui Radu Beligan şi 
ne bucurăm să o vedem "mereu vajnică" 

pe Tamara Buciuceanu în Mamouret (re
gia: Dinu Cemescu), în teribila Generăleasă 
din Însemnările unui necunoscut (ultimul 
Dostoievski semnat de Alexandru Darie). 
Aşteptăm revenirea Olgăi Tudorache şi 
mergem cu entuziasm la Gaiţele cu Dorina 
Lazăr sau cu Florina Cercei ,  Ileana Stana 
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Ionescu, Rodica Popescu- Bitănescu (Dan 
Tudor). Am admirat-o pe regretata Irina 
Petrescu, neuitata prinţesă din Leonce şi 
Lena, care, iată, vădeşte aceeaşi intuiţie şi 
inteligenţă şi aceeaşi subţire ironie (care a 
impus-o în Biichner, Moliere, Cehov), şi 
în universul  Beckett . Cons iderăm 
eveniment orice întâlnire cu Mari ana 
Mihuţ ş i  Victor Rebengi uc (în Arthur 
Mil ler, Bulgakov, Camus, Caragiale), cu 
Valeria Seciu, cu Mircea Albulescu, cu 
Mircea Diaconu şi Alexandru Repan, cu 
Florin Piersic, cu Ilie Gheorghe şi Tudor 
Gheorghe (nu doar menestrel ! ) ,  cu Virginia 
ltta Marcu, Mircea Andreescu (stâlpi ai 
scenei de la Braşov). 

Cert, Florin Zamfirescu, Horaţi u 
Mălăele,Marcel Iureş, Dan Puric, Mihai 
Mălaimare, George Mihăiţă, Coca Bloos, 
Rodica Mandache ori mai tinerii Maia 
M orgenstern, M i rcea  Rusu,  Răzvan 
Vasilescu, Adriana Trandafir şi-au croit 
drum adânc spre inimi. La fel, vedetele 
tinerei generaţi i :  Marius Manole, Sorin 
Leoveanu, Mihai Constantin, Ofelia Popii ,  
Bogdan Zsolt ori Dorina Chiriac, Cerasela 
Iosifescu, Tania Popa, Nicu Mihoc, Ion 
C oman ş i  Andi Vas l u i an u ,  Cr is t ian 
Gheorghe ş i  atîţia alţi interpreţi de  la  Iaşi, 
Bacău, Cluj ,  Timişoara, Arad şi Oradea. Cu 
toţii ne-au relevat posibilităţile nelimitate 
ale omenescului, incarnând o nesfârşită 
galerie de tipuri , caractere şi mentalităţi, 
adâncind feţele nebănuite ale relaţiilor 
sociale şi morale, ale unor crize şi trăiri 
interioare nebănuite. Au dat relief presiunii 
vulcanice a temperamentelor şi instin
ctelor, au sugerat sursele de ambiguitate şi 
echivoc ale subconştientului . Au încarnat 
oameni ce ar fi putut concura starea civilă, 
dar au transmis şi mesajul unor "personaje
stare - simbol - efigie- semn". Au transmis 
cons i stenţă prezenţe lor evanescente, 
virtuţilor clipei , enigmei care e "trestia 
gânditoare". Au dat spirit şi har replici lor 
şi au făcut să vorbească tăceri le. Au infuzat 
sevă, cu loare ş i ,  mai  a les ,  "noimă" 

cuvântului,  dar au transmis inspirat şi 
capcanele şi dramele lipsei de comunicare. 
Au depăşit l imitele l imbajului verbal prin 
imagini învăluitoare ţesute din energii 

dezlănţuite, gest, mişcare, dans, variaţii 
ritmice, sonorităţi arhaice, clasice sau 
moderne. 

Adevăr şi miraje 
Teatrul, ne spune Hamlet (în celebra 

sa scenă cu actorii prin intennediul cărora 
vrea să descopere adevărul), este "o oglindă 
a naturii" ("a mirror up to nature") şi a 
"vremurilor". Şi ideal ar fi pentru noi ca 
această oglindă să fie una limpede. Numai 
că vremurile s-au tot schimbat şi nu au 
devenit mai uşor de pătruns şi stăpânit. 
Secolul 20 şi începutul celui de al treilea 
mileniu ne-au confruntat cu o istorie de o 
violenţă fără precedent- două războaie 
mondiale, Holocaust, tota l i tari sme; a 
generat nemaiîntâlnite fenomene de 
îndoctrinare şi manipulare în masă, alienări 
şi dependenţe .  A intensifi cat senzaţia 
prăbuşirii cerului şi a revelaţiei "morţii lui 
Dumnezeu", a haosului şi a rătăcirii în 
l abir int . Natura umană p are mai 

contradictorie, mai ambiguă, mai echivocă 
şi mai absurdă ca oricând. Tot astfel lumea 
ni se dezvăluie din ce în ce mai mult
parafrazându-1 tot pe Shakespeare - ca o 
"poveste spusă de un idiot, plină de zgomot 
şi furie şi care nu înseamnă nimic". 

Gândiţi-vă la aşteptările românilor 
după decembrie '89. Şi gândi ţi-vă la ceea 
ce  vedeţi  la "break ing  news", l a  
mascaradele politice. Dar şi l a  România 
profundă şi tăcută, ce pare a reitera 
"retragerea din istorie" ca act salvator. .. 

Atari stări afectează,  tu lbură 
reprezentări le lor posibi le. Aşa că teatrul 
aduce, inevitabil, şi o imagine limpede şi 
c larvăzătoare a rea l ităţ i lor văzute şi 
nevăzute, dar şi una tulbure, şi o proiecţie 
speculară fidelă, dar şi una cu deformări, 
excese, derapaje (către atipic, şoc, insolit, 
pato logic ,  pervers, mon struos,  către 
fenomenologia  Răul u i ,  hera ld ica  
Apocalipsului, explozia Kitschului etc.)  

Contează mult cali tatea, puritatea, 
grosimea şi şlefuirea "cristalului", fineţea 
stratulu i  de argint ,  orice impuritate 
producând pete opace şi înşelătoare, 
contează " in tegritatea", căci uneori 
oglinda pare a fi fost spartă şi recompusă 
din cioburi, într-un puzzle defectuos, de 
către un ucenic vrăjitor malefic. Se impune, 
de asemenea,  mul t ip l ic area ş i  
diversificarea suprafeţelor de reflectare şi 
refracţie, un mai atent control al lentilelor 
şi al mecanismelor caleidoscopului . . .  

D in  fer ic i re ,  teatrul rom ânesc 
stăpâneşte notabil şi ştiinţa captării apelor 
adânci ale realităţii şi pe aceea prin care 
poţi trece "dincolo", precum Alice, "în ţara 
minuni lor", a i luzi i lor şi a miraj elor 
imaginarului,  a adevărurilor şi esenţelor. 
După cum mai stăpâneşte şi arta unor 
"invenţi i" precum cele numite "mirroir 
ardent" şi "mirroir a allouettes"- care pot 
aprinde spiritul şi înflăcăra sufletul, şi care 
te pot face să auzi, de pe pământ, muzica 
păsărilor şi pe cea a cerului . 

Natalia STANCU 
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Gânduri intru ingândurări 

Teatrul ca oglindă a societăţii mi se pare astăzi o 
idee inutilă. 

Care societate? 
Societatea postindustrială - o sintagmă lipsită de 

conţinut, de genul 
"

totul sau nimic"? 
Societatea informaţională - un bombardament agresiv 

de mesaje  aberante sau prosteşti ,  imagini, documente, 
înştiinţări etc. care urmăreşte cu obstinaţie să transforme 
omul dintr-o "trestie gânditoare" într-un robot al cărui 
sens este producerea de plusvaloare? 

Globalizarea a funcţionat ca un adevărat tsunami, ce 
a destructurat şi ultimile principii ale unei estetici care 
oricum era destul de şifonată, dar şi pulverizarea nonnelor 
unei etici caricatura! fardată. Societatea de astăzi ar putea 
fi reprezentată ca un uriaş malaxor în care s-au aruncat de
a valma tradiţii, idealuri, aspiraţii seculare, credinţe dintre 
cele mai profunde ale miliardelor de fiinţe umane sfâşiate 
între un trecut încă viu şi un viitor amorf. În mod paradoxal, 
din punct de vedere axiomatic, putem constata dispariţia 
axiome lor. 

Criza  funcţionează ca un blestem l etal pentru 
covârşitoarea majoritate şi este o nouă sursă extrem de 
profitabilă pentru îmbogăţirea celor care au declanşat-o. 

O cohortă i mpres ionantă de "spec ia l i şt i "  
înspăimântător de bine intenţionaţi îşi clamează sfaturile  
ş i  predicţii le  care se  bat cap în cap; în  timp ce haosul se 
insinuează până şi în cele mai intime cotloane ale 
psi hicului uman . Trăim oare epoca industri al izări i 
haosului? 

Rapiditatea cu care se autoaccelerează fenomenul 
transfonnaţionist ne trimite cu gândul la simbolul şarpelui 
care îşi devorează propria coadă, procesul proiectându-se 
într-o mişcare continuă uitându-se că a existat un început, 
iar sfârşitul este o aşteptare veşnic amânată. Ideea 
viitorului care va deveni trecut înainte de a deveni prezent, 
dej a  ne zâmbeşte cu o duioşie plină de compasiune. 

Ce este teatrul astăzi? 
După decenii le al VII-lea şi al Vlll-lea ale secolului 

trecut teatrul a început să se degradeze într-o veselie ce 
ne aminteşte de grotescul înmonnântărilor cu lăutari, iar 
acum a aj uns să fie "ceea ce ogl i ndeşte" ,  adică 
mediocritatea periferiei ridicată la rang de emblemă a 
elitelor. 

O fi vesel .  . .  o fi trist. .. este un moment de cumpănă . . .  
există vreo cale . . .  cred că din această aporie dumnealui 
teatrul ,  se poate salva numai prin redescoperirea sensului 
sacru ale fiinţei umane. 

Teatrul se naşte din imaginar, trăieşte şi moare în 
i maginar; el "arată" şi "ascunde" în măsura în care 
răspunde nevoii de cunoaştere a omului. Trebuie înţeles 
ca un univers paralel de sorginte fantasmatică, având 
nemăsuratul orgoliu de a reprezenta starea dramatică de 
devenire a viului. Funcţia sa euristică rezidă în forţa 
integrităţii şi a intransigenţei sale, căci el cere o sinceritate 
totală a omului faţă de sine însuşi, faţă de idealurile sale, 
curajul de a privi în faţă ceea ce este realitatea în adevăr. 

L a  n ive lu l  ev idenţe i  ex i stă o real i tate 
bidimensională, dar ceea ce conferă sens vieţuirii este 
energia fundamentală care se constituie ca a treia 
dimensiune şi care întregeşte şi unifică viul .  

Întrebări: 
Hamlet ar fi putut exista fără fantoma TAT ĂLUl său? 
De ce Shakespeare a vrut ca pe tatăl lui Hamlet să-I cheme tot Hamlet? 
Cei doi sunt de fapt aceeaşi entitate? 
Nevoia de adevăr este idealul care îi uneşte pe cei doi? 
Ce înseamnă nevoia de adevăr"? 

Răspuns : 

ESEU 

Căutarea adevărului face parte din adevărul însuşi, aşa cum gândirea care se gândeşte 
pe sine reprezintă cea mai profundă şi dramatică manifestare a spiritului. Numai prin 
menţinerea vie a acestei puteri spirituale actul teatral se poate defini ca realitate organică, 
genuină, îmbogăţind umanitatea. 

Spaţiul scenic evocă istoria vietăţii, iar personajele, forme ezoterice ale fanteziei, 
pulsează adevăruri esenţiale ce pulverizează concretul, punând într-o stare de libertate 
imaginarul. 

Descoperirea unui limbaj complex, sincronie, prin care adevărurile s-ar releva dintr-o 
dată, cu claritate, eliberând energiile conţinute în subtextualitatea gândirii şi imaginii artistice 
ar determina o descătuşare a stărilor psihice părelnic opuse : amintirea şi senzaţiile imediate, 
sentimentul împlinirii şi cel al frustrării, luciditatea şi amăgirea, sublimul şi ridicolul, tristeţea 
şi bucuria, iubirea şi ura, admiraţia şi dispreţul, optimismul şi deznădejdea . . .  

Coexistenţa acestor stări ar face ca fenomenul să fie contemplat caleidoscopic, unghiurile 
de percepţie s-ar modifica instantaneu, creând astfel impresia simultaneitaţii. Întregul s-ar 
petrece ca şi cum timpul, eminamente, ar trebui anulat sau absorbit într-o clipă eternă -
prezentul gnomic. 

În anul 1980, am montat un spectacol cu piesa 
"
Mormântul călăreţului avar" de D.R. 

Popescu. În timpul repetiţiilor la acest spectacol am avut un vis care se baza pe un fapt real
asistasem în copilărie la prinderea şi uciderea unui porumbel de către o pisică. Câteva zile, 
în mai multe rânduri, în timp ce în realitate desfăşuram diverse activităţi, îmi aminteam acel 
vis. Ajunsesem să mă obsedeze. 

Textul autorului prezenta în prima scenă cazul a şase eleve care fuseseră violate de 
trupele horthiste în anul 1 942 şi care, neputând suporta umilinţa la care fuseseră supuse, se 
sinuciseseră. În timp ce repetam chiar această scenă, instantaneu, am făcut legătura între 
prihănirea castelor fecioare şi candoarea porumbelului care după atâţia ani voia să-mi aducă 
aminte de dramatica întâmplare. M-am gândit să le îmbrac în rochii albe de mireasă ca semn 
al purităţii lor şi să apară de mai multe ori în timpul desfăşurării spectacolului, în momente 
semnificative, ca un avertisment pentru cei care cu frivolitate uită că sacrificiul unui om 
poate salva multe alte vieţi. Piesa se desfăşura pe o perioadă de 35 ani ( 1 942- 1 975), deci 
cuprindea cumplitele vremuri ale decimării intelectualităţii româneşti şi colectivizarea 
agriculturii. 

Prin urmare, la grupul mireselor am adăugat alte câteva personaje care au plătit cu viaţa 
din varii motive pentru că nu au avut demnitate şi au trăit cât au trăit, în vremuri când viaţa 
unui om nu prea avea valoare. 

Aceste fantasme ce trăiau în memoria colectivă apăreau printre celelalte personaje -
cele încă vii - apoi se adunau într-o procesiune ce urca pe o coamă de deal pentru ca să 
dispară în hăul ce se presupunea a se afla în spatele dealului. Drumul lor refăcea într-un fel 
urcarea Golgotei. Întotdeauna, în timpul spectacolului, la această scenă inventată, publicul 
izbucnea în aplauze. Sunt convins că acesta era modul prin care spectatorii dădeau un 
răspuns ferm absurdului adagiu 

"
Viii cu viii, morţii cu morţii". 

Sper ca teatrul să se trezească din mocirla contingentului şi să-şi propună să inducă 
ideea unei cunoaşteri spirituale care ar revela tainele existenţei şi ar arăta omului calea spre 
salvare. 

Mircea MARIN 
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POESIS 

Azi 

Azi am vrut să scriu un poem 
m-am aşezat la masa de scris 
amintindu-mi că demult 
pe la c insprezece ani am citit undeva 
că imediat după naştere 
omul este destul de bătrân 
ca să moară 
am vrut să scriu un poem despre asta 
despre un fel de trezire 
şi de teamă să nu fiu penibil 
n-am scris nimic 

un timp m-am retras în fotoliu 
butonând telecomanda televizorului 
însă într-un târziu am revenit 
la masa de scris 
plictisit fără vlagă fără convingere 
că ar merita să scriu un poem 

şi nu ştiu cum dintr-odată 
mi-am amintit că pentru o zi 
îndrăgostit 
trăi sem ca zeii 
am vrut să scriu un poem despre asta 
despre un fel de trezire 
dar de teamă să nu mi se pară 
că sunt mincinos ipocrit sau prost 
cum mai fusesem cum am mai fost 
mi-am spus că nu sunt în stare să scriu 
un poem 

azi am încercat să scriu un poem 
m-am aşezat la masa de scris 
am privit o vreme prin perdea 
am privit o vreme foaia albă de hârtie 
şi nu l-am scris 

·,. .N 
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Celălalt 

Mi-a apărut mai întâi 
în vis scuipând într-o parte 
apoi mi-a trimis un e-mail 
cât se poate de ironic şi l icenţios 
într-o zi mi-a dat un telefon 
dintr-o biserică în timpul unei 
întruniri pe când tocmai ţinea 
un discurs din anvon 
ca să aud rumoarea de după 
cuvintele lui memorabile 

într-altă zi în sfârşit mi-a apărut 
în faţă oprindu-mă pe stradă 
mi-a zis 
ştii că există în Bucureşti 
în locul acela un bar al studenţi lor 
unde pe un perete era 
una dintre poezii le tale 
cam lungă şi cam penibilă 
cu un aer îndepărtat şi cam expirat 
din Homer Vergilius Shakespeare 
şi chiar Eminescu 
mi-a spus 
lasă naibii dulcegări i le 
şi alte asemenea 

mă privea cu detaşare 
celălalt 
avea un soi de secure în mână 
şi dintr-odata mi-a tăiat la întâmplare în 
două 
ochiul urechea nasul l imba 
amintirea unei atingeri cu ea 
celălalt 
mi-a tăiat în două la întâmplare 
chiar ziua în care m-am născut 

şi mi-a spus 
prozaismul concretul cotidianul 
înseamnă mult mai mult decât 
blegul tău aer metafizic 
scrie despre cum te târăşti la serviciu 
cu autobuzul cu tramvaiul cu taxiul 
scuipă şi priveşte apoi de aproape 
scoate limba înjură 
bate-le cu palma peste fese 
pe Beatrice pe Laura 
şi pe celelalte femei de care pretinzi 
că ai fost îndrăgostit 
furios bagă mâna sub fusta 
metaforei şi smulge-i desuuri le 

ehei ce ştii tu mi-a mai spus 
încearcă să scrii despre asta 
iar dacă afirmi că nu poţi 
înseamnă că n-ai să scrii niciodată 
poez1e 

Bovarică 

Maria Elena Ioana sau Geanina cu y 
nici nu mai ştiu se măritase cu Ion 
sau cu John iar el o iubea până 
la cer şi chiar mai sus 
o numea tulburat prinţesa lui 
mergea pentru ea la serviciu 
şi lunar încasa un salariu 
minim pe economie 
în timp ce ea acasă 
îi gătea îi spăla şi privea îndelung 
la telenovele 

toate au fost până când într-o zi 
aparent supărată fără niciun motiv 
ea fugi de acasă 
lăsând un bilet în care-i scria 
că e mitocan că flori nu-i aduce 
aşa cum în telenovela ei preferată 
Fernando îi oferă zilnic Concitei 

peste măsură de supărat şi chiar furios 
Ion sau John sau cine mai ştie cum i se spunea 
a căutat-o seară de seară prin cartier 
prin oraş şi chiar mai departe 
pe aceea pe care tulburat o numea 
prinţesa lui şi pe care-o iubea 
până la cer şi chiar mai sus 
însă nu a găsit-o 

suferind ca de-o boală 
în somn o striga sau trezindu-se brusc 
o căuta noaptea prin aşternut 
iar ziua nebărbierit mai tot timpul 
cu dinţii strânşi şi chiar furios 
se ducea mereu la serviciu 
încasând lunar acelaşi salariu 
minim pe economie 

dar după o vreme într-o seară pe neaşteptate 
ea a sunat la uşă cam ciufulită 
cam abătută cu fusta desfăcută la tiv 
cu un cearcăn mai vânăt 
cu buzele roşii umede întredeschise şi cu 
ochii în lacrimi 

el a vrut s-o bată s-o facă bucăţi 
dar s-a trezit că o ţine în braţe 
a mirosit-o mult mult să simtă 
dacă nu cumva miroase a altceva 
a altcineva 

şi de-atunci el merge mereu la serviciu 
de unde primeşte lunar acelaşi salariu 
minim pe economie 
şi ea îi găteşte îi spală privind îndelung 
şi oftând 
la telenovele 
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ucigaşi născuţi, nu tăcuţi 
asta nu e muzică şi nici poezie 
e vibratia căderii în gol 
natura �tă bot în bot cu anomalia genetică 
nemurirea face fitness în oglinzile paradisului 
casa mea e zob 
prin acoperiş urlă moartea 
visul e-aproape intact -
ei vorbesc prin somn cu pătura trasă pe cap 
unghii roase de nicotină antidepresive stupefiante 
dinţii rod moartea 
cedrii Libanului stau culcaţi la pămînt 
viitorul luminos are potenţial în rasa îngropată 
în largul consum 
hrana rece vine pe fluvii de ură cascade 
scapă cine poate 

Mamă, când pleci, ia blestemul cu tine 

spaniolii au plecat 
pe uscat 
marea s-a retras ca la exod 
dar niciun Moise nu rămâne în unnă 
să ţină piept furiei faraonului 
să bată alte legi în piatră 
piatra trebuie reinventată şi ea 
şi fierul şi cuiele de bătut în tălpile cui 
zeul e tot mai nesătul 
sacrificiul e planetar 
milioane de corpuri albe negre galbene 
hrănesc pământul 
dar zeului îi este tot mai foame 
moartea - spun poeţii - pune punct după memorie 

uite cum ţopăi 
fix aici întorc timpul spre tine 
fix acum îţi dau secunde din ochi 
minute curg pe piele 
l imbile se opresc la u ltimul punct 
singurul pe foaia albă 
uite cum ţopăi 
de mână cu multicentenari 
cum sare praful de pe rafturi 
fix aşa e nemurirea 

pe trotuare tălpile 
bat un fel de morse 
care urcă pe valuri călare 
până la fereastra mea 
pe trotuare 
femeile sunt tot mai uşoare 
se despart uşor de corpuri 
numai picioarele dansează 
în aer portative 
pe trotuare 
curge lavă în zilele când 
nimeni nu mai coboară în viaţă 
pe trotuare 
se scriu cărţile plecării 

El iza MACADAM 

stau la adăpost 
după cuvinte 
numai ele mă apără de mine 
batalioane înaripate 
săbii sau cruci totuna 
se-nvârt în văzduh 
deasupra capetelor tot mai plecate 
mă închin la cuvinte 
în cuvinte întăşor părţile mele umane şi moi 
cuvinte petrec plecările 
de cuvinte se despart tăceri le 
singure sigure în sens 
după cuvinte stau 
aproape înaripată 
aproape sabie 
aproape cruce 

azi e supus 
şi resemnat 
cu picioare de lut moi 
căzut pe o parte 
şiroind de griuri perlate 
azi îşi plânge p lecarea 
râu de care copaci i  se tem 

POESIS 

bunicii se mută-n nepoţi 
să mai trăiască o vreme 
râurile mele nu seacă niciodată 
la fereastra din faţă 
văd o copilărie care nu-i a mea 
nimănui nu-i pasă de cuvinte 
până când nu le spune pe cele din urmă 
aproape sonore 

voi l icita până la refuz 
pe această viaţă 
voi l icita şi voi pierde 
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an ti-basm 

mă strecor 
în spatele ochilor tăi 
să vedem împreună lumea 
seninul coboară în suflet 
apoi se strecoară afară 
prin fanta verde 
lumina şi întunericul nu au fost inventate 
nu în aceste cuvinte 
punctul şi linia 
geometrii in  nuce 
nici măcar o culoare 
fiinţa unde era între timp? 
creştea şi creştea 
până nu mai era 
dacă nu era 
tot se povestea 
un cuvânt ieşea cerul deschidea 

am rămas singură 
cu cuvintele 
nimănui nu-i pasă de noi 
cum de râuri nu le pasă copacilor de pe mal 
decât sub furtună 
cineva schimbă decorurile 
cu excitaţia unui artist 
care caută o culoare numai a lui 

ploaia străluceşte 
pe străzi 
oameni spălaţi de păcatele zilei 
calcă pe paşii celor dintîi 
ca într-o babeliadă pe orizontală 
vor să-1 ajungă pe mîine din unnă 
mâinele se mută tot mai departe 
picături cad la fel 
diamante sparte sar în toate feţele z ilei 
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ARTE 

Salonul de primăvară al Artei Naive · editia a XXII-a 

În preajma Bunei Vestiri , Centrul 
J udeţean p entru Conservarea ş i  
Promovarea Cul turii Tradiţ i onale din 
Bacău şi Centrul de Cul tură "George 
Apostu" organizează la Muzeul de Artă 
Contemporană, de mai bine de 20 de ani ,  
Salonul de Primăvară a l  Artei Naive. O z i  
mai potrivită pentru un asemenea salon nu 
există în calendarul creştin .  De la Buna 
Vestire, cuvântul se face trup în sânul 
Fecioarei şi locuieşte printre noi . Artele 
vizuale, cele plastice în special, nu sunt 
altceva decât întrupări ale raţiuni lor şi 
sentimentelor, aşezări în trup de gesturi, 
de gânduri şi de cuvinte. 

Cel care s-a întrupat, în "Predica de 
pe munte", a rostit axioma: Fericiţi cei 
curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe 
Dumnezeu. Această frază poate usor fi 
tălmăcită în sens mai larg: fericiţi cei săraci 
cu inima, că aceia vor vedea şi altfel ,  
restrictiv, doar cei curati cu inima vor 
vedea. Această curăţenie a inimii ,  a minţii 
şi a ochiului este o condiţie fără de care nu 
se poate în înţelegerea cu l impezime a 
faptului artistic. 

La actual a ,  a X X II-a ,  ed i ţ i e  a 
Salonului de Prima vară al Artei Naive au 
fost j urizate, de către Daniela Gaftea, 
Olguţa Pâţu, Mariana Popa, Ion Mărie şi 
Iulian Bucur, mai bine de 1 40 de lucrări de 
artă: pictură, grafică şi sculptură. Au venit, 
la Bacău, de la "şcoli" importante de artă 
naivă din ţară, au venit de la Caraş-Severin, 
Timiş, Galaţi, Iaşi, Brăila, Argeş, Vâlcea, 
Constanţa, Tel eorman, B acău şi d i n  
Bucureşti. Au trimis artişti consacraţi ş i  mai 
puţin cunoscuţi, tineri care au debutat şi 
clasici ai genului. 

Marele Premiu al Centrului George 
Apostu a fost adj udecat de Salomia 
Andronic din Răcăciuni, Bacău, pentru 
"Necaz". Două premii date de Centrul 
Judeţean pentru Conservarea ş i  
Promovarea Culturii Tradiţ ionale din 
Bacău au mers l a  B acău, l a  Adriana 
Parfenie, pentru lucrarea "lama la ţară", şi 
la Reşiţa, la Gustav Hlinka, pentru "Pescuit 
la copcă". Alte două premii,  sub titulatura 
SIF Moldova, au fost acordate lui Mircea 
Coj ocaru d in  Galaţ i  pentru "Vopsitul 
ouălor" şi Mariei Gosoiu din Constanţa 
pentru lucrarea "Primăvara". S-a notat prin 
diplome debutul mai multor tineri, printre 
e i :  Tudor Vlad d in  Bacău, Madăl ina  
Mafte i ,  Paula P intea, Andrei  Ştefan 
Antonesei, Daniel Voinescu şi Comelia 
Voinescu, toţi din Iaşi, şi Bogdan Zbera 
din Vaslui. 
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"La ţara" Adrianei Parfenie,  din 
Bacău, este o lucrare despre cum vibraţia 
unui  s ingur ton de culoare poate să 
rezoneze în toţi pigmenţii .  Este o lucrare 
despre cum neutrele şoptesc mai departe 
ecourile unui accent cromatic, până la 
marginile tabloului ş i  mai departe. 

De la Reşiţa, lucrarea lui Gustav 
Hlinka, "Pescuitul la copcă", nu poate să 
nu amintească de oameni i  şi de iernile 
bruegel iene .  Pescari se încălzesc cu 
pal incă ,  p l umbul se  dizolvă,  devine 
smarald .  Ramuri l e  răchi te lor z gări e 
oglinda. Sunt aproape două tablouri în 
tablou, două încercări , o încercare în 
culoare, în foarte strălucitoare culoare, în 
roşu, în albastru şi în verde. A doua, al 
doi l e a  tablou,  tot acol o,  este despre 
imensele posibilităţi ale grîului. Cum grîul 
devine surdina tuturor fărâmelor de 
spectru. 

"Vopsitul ouălor" a l  lu i  M ircea 
Cojocaru este, ca într-o icoană, tablou pe 
dos, în perspectivă inversă adică. Punctul 
de fugă vine înspre noi, se află în afară. 
Mai l impede, chiar eu, privitorul, sunt 
punctul de fugă. Foarte grafic ,  puţ in 
pictural, cu bucata de orizont coborâtă, 
"Vopsitul" are îndeajuns haz şi numai prin 
mărimile "personagiilor", băbuţele, masa, 
fântâna, căţei, mărimi aproape aleatorii 
care desfiinţează logica firească a spaţiului, 
logica banală, aceasta a noastră. 

De la Constanţa, Maria Gosoiu are la 
Salon o "Primavară", temă iubită de toţi 
pictorii naivi, temă în care posibilităţile 
de formă şi culoare şi cele narative nu sunt 
mărginite în vreun fel .  Compoziţ ia e 
clasică: cer, lumină, atmosferă, mişcare şi 
muzică, toate în deplină rânduială. 

Cea care a plăcut cel mai mult şi juriul 
a h otărât-o câşt igătoare a Premiulu i  
Centrului "George Apostu" a fost lucrarea 
numită "Necaz" a Salomiei Andronic de la 
Răcăciuni. Iujul  de detali i ,  locul foarte 
apropiat în care stă şi râde şi p lânge 
privitorul, Salomia, ea însăşi, căzută din 
podul casei ,  s inceritatea ş i  savoarea 

la întâlnirea fericită a două tonuri . Pictorul 
e mediumul care face posibil ă  această 
întâlnire. El hotărâşte între două culori, 
face hotar, hotar mai mult sau mai puţin 
permeab i l .  Juxtapunerea,  vecinătatea 
aceasta este chiar definiţia picturii ,  este 
ceea ce deosebeşte pictura de sculptură, 
de celelalte arte vizuale şi în general de 
lucrurile  frumoase pe care de câteva mii 

"' de anii oamenii le tot născocesc. Juriul a = 
"' fost atent l a  aceste probleme de culoare, 
,g- precum şi l a  toate prob leme le  de 
"' 

� compoziţie. 

·= Sunt câteva note care diferenţiază în 
� mod specific arta naivă, înăuntrul marii 
.!!, fam i l i i  a arte lor. Aceste note au fost 
·� esent i a l e  pentru j ur iu  în stab i l i rea  
r câştigătorilor. Prima a fost ingenuitatea ş i  
� cazuri l e  e i  part i cu lare : s impl itatea,  
� n aturaleţea, sinceritatea, puri tatea şi 
= candoarea. Apoi a fost socotit important 

parfumul de utopie al operei de artă naivă, 
stilizări le şi inererentele simplificări, la fel ,  
simularea unei anume stângăci i  de  tehnică 
artistică. S-a luat în considerare perspectiva 

poveşt i i  c u  venerab i l  a p i ctori ţă  a u  "mentală" (una c u  multe puncte de fugă) 
convms. 

Gril a  j uriului a cuprins criterii din 
partea genurilor proxime artei naive şi, la 
fel ,  din partea diferenţelor specifice. Din 
partea genurilor proxime, parte în care arta 
naivă se învecinează cu artele consacrate 
(profesioniste sau academice), s-a ţinut 
seama de vibraţia punctului, a pensulei 
care atinge o dată pânza. S-a căutat 
expresivitatea l iniei , a punctului care se 
pune în mişcare, a pensulei care printr-un 
gest iscusit îşi lasă urma pe suportul textil .  
A cercetat j uriul cum linia se translează şi 
generează pata de culoare, uneori plată, 
cel mai adesea vibrată, cum pensula îşi 
schimbă neaşteptat geometria, cum face să 
se înteleagă, pentru prima dată, ideea de 
întindere. La sfârşit, s-a observat cum 
planul clivează, alunecă de pe epidenna 
superficială a pânzei şi se naşte spaţiul, 
spaţiul tabloului, mai precis, punctele de 
fugă a multelor spaţii care se înscriu într-un 
tablou al unui pictor numit naiv. 

Pictură, orice fel de pictură, înseamnă 
mai ales culoare. Armoniile se nasc exact 

în detrimentul perspectivelor clasice (cea 
liniară şi cea atmosferică, spre exemplu), 
de asemenea, prospeţimea, i nsol i tul , 
ineditul expresii lor. 

Distinctiv, şi j uriul a ţinut cont de 
asta, este umorul cu care se ţine de mână 
arta naivă, cu care se plimbă pe la bâlciuri 
şi cu care împreună face haz pe seama 
deştepţ i lor prea deştepţi şi pe seama 
proştilor prea proşti , pe seama frumoşi lor 
prea frumoşi şi a urâţ i lor prea urâţ i .  
Disponibilitatea aceasta pentru cotidian, 
permeabi l itatea la real a fost, i arăşi , 
apreciată de juriu. 

În sfârşit, s-au judecat ştiinţa şi harul 
de a spune o poveste rotundă, o poveste 
curgătoare, darul de a alege taman detali i le 
necesare şi mai ales cele suficiente şi, chiar 
u lt imul ,  talentul de a trece cuvintele 
dincolo, unde ele devin vis. 

lulian BUCUR 
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" Omul-grijă" al lui Mircea ROMAN 

Discret, dar nu apatic; taciturn, însă 
atent şi spontan;  i ntrovert i t ,  dar 
disponibil . . .  Are sobrietatea unui gânditor 
preocupat să dezlege marile probleme, însă 
şi dezinvoltura insului convivial, interesat 
de opinii şi dialog. În locul efuziunilor 
locvace, deseori superficiale şi stridente, 
sculptorul Mircea Roman preferă eschiva 
tăcerii şi confortul refugiilor meditative. 
Este, în fapt, modul său elegant de a 
prelucra datele exterioare, evitând să se 
pronunţe într-un alt limbaj decât cel fa
miliar şi adecvat. L-am întâlnit de curând 
la Centrul de Cultură "George Apostu" din 
Bacău; fusese invitat să prim ească o 
distincţie importantă şi să participe l a  
vernisarea propriei expoziţii. 

Născut în Ţara Lăpuşului ( 1 958),  
absolvent al Academiei clujene de Arte 
Plastice, stabilit mai apoi la Bucureşti, 
Mircea Roman a parcurs până acum un 
itinerariu artistic nu tocmai comun. Marele 
Premiu obţinut la Trienala de la Osaka 
( 1 994), premiul Delfina Studio (Londra, 
1 994) şi o îndelungată şedere, de aproape 
14 ani, în capitala Marii Britanii sunt repere 
ale unei biografii în care se recunosc şi 
semnele performanţelor deja confirmate, şi 
evidentul acroşaj cosmopol i t .  Fără a 
exagera în aprecieri, criticii - atât de la noi, 
cât şi străini - nu au ezitat să-i recunoască 
meritele, situându-1, cu totul îndreptăţit, 
în galeria artiştilor valoroşi ai z i le lor 
noastre. 

Dacă ar avea curiozitatea de a se 
pierde în labirintul Magaziei dislocate în 
oraşul lui  B acovia, amatorii de subti l ităţi 
hermeneutice vor găsi în piesele lui Mircea 
Roman un promiţător câmp de încercare. 
Spaţiul organizat de autor are aparenţa unui 
vast bazar oriental, structurat aleatoriu, 
pentru a justifica melanjul paradoxal de 
arhaic şi modem - pe de o parte, de figuraţie 
şi abstractizare - pe de alta. Puzzle-ul 
impresionant de obiecte (unele supra
dimensionate, concepute m in imal i st ;  
a l te le  minione,  accesorizate  baroc) ,  
sfidează logica obişnuită a dispunerii .  
Busturi suspendate, corpuri agăţate de 
pereţi ori atâmând chinuit peste ziduri, 

figuri h ieratice - imobile dar expresive -, 
si l uete culcate sau răsturnate pe de-a 
întregul odihnesc cuminţi în vecinătatea 
unor module uriaşe, alungite, aidoma 
gurilor de aerisire industriale, flancate de 
anatomii "deschise", piramide "mişcătoare" 

(căzute în "nas", cu uşi, ferestre şi trepte 
interioare), "cornuri ale abundenţei" din 
care par a se revarsa bună ţi nevăzute . . .  
Există oare vreun criteriu care s ă  dea 
coerenţă acestei neobişnuite desfăşurări de 
forme şi volume? Poate fi întrevăzut un 
liant speculativ? Care este acesta? 

Opţiunea lui Mircea Roman este, 
deopotrivă, antropocentrică şi antro
pomorfă. Autorul chestionează felul în 
care este transpusă p lastic întrebarea despre 
om.  Ce  anume îl deosebeşte ş i  
individualizează? Î i  putem identifica 

"expresia" definitorie? Are un "chip" 

vizibil, de neconfundat? Într-o asemenea 
lectură, forma corpului este oglindă sau 
imagine fidelă a chiar felului său de a fi .  
Artistul îşi confecţionează o adevărată 

"m ito log ie  person a l ă" ; imaginează 
personaje şi posturi care destructurează 
radical corpul clasic (cel măreţ şi monu
mental, degajând forţă fizică şi frumuseţe 
- ca în sculptura Antichităţii greco-latine 
sau în cea de mai târziu, a Renaşteri i  
europene), în favoarea unui calc arhaic şi 
arhetipal, de inspiraţie egipteană. El refuză, 
bunăoară, centralitatea figurilor, i nclusiv 
a celor religioase. Îngeri sunt încovoiaţi, 
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ascet ic i  şi m ut i l aţ i ,  ocupând l ocuri 

"marginale", de colţ. 
Omul lui Mircea Roman nu are nimic 

în comun cu anatomile fără cusur expuse 
altădată de Praxiteles, Polictet sau Miron, 
nici cu e leganţa rece a cariatidelor din 
temp l e l e  e l i n e ,  n i c i  cu geometria 
impecabilă a Omului vitruvian, desenat de 
Leonardo, nici cu semeţia lui David, cel 
sculptat de Michelangelo. Omul umil ,  
gârbovit de probleme, preocupat de sine 
şi de ceilalţi substituie modelul insului 
atrăgător, viguros şi atletic. Sculptorul 
dez id i l i zează,  a şadar, estet i smul  de 
suprafaţă, fal s  triumfal şi solemn, în  
favoarea unei retorici gestuale simple, sin
cere şi austere. Verticalitatea corpului şi 
integritatea lui nu sunt calităţi umane de 
i nv idiat, cât mai cu seamă i ndic i i  ale 
suficienţei şi superficialităţii. 

"Pliu)" corporal al omului este natu
ral şi firesc, întrucât griji le îl împovărează 
sau îl copleşesc. Gestica definitorie este 
una flexibilă şi oscilantă. A spus-o, la 
vremea lui ,  Blaise Pascal, comparându-1 cu 
o "trestie" fragilă, aflată în bătaia vântului; 
se înclină până la pământ, dar nu se rupe 
fatal. Omul viu, adevărat, gândea la rându
i Heidegger, s-a născut din grijă şi trăieşte 
zilnic pe versantul acesteia, preocupându
se de sine şi de ceilalţi. E l  este "pastor" 

sau în-grijitor privilegiat al fiinţei şi nu 

"stăpânitor" al acesteia, este generos şi 
disponibil în intenţii, reprimându-şi discret 

orgoli i le dominatoare. "Omul - grijă" al 
lui Heidegger a constituit ulterior modelul 
acelei antropologii creştine schiţată în 
veşmânt teologic de Dumitru Stăniloae, 
acesta centrând-o pe exigenţa mântuirii 
creştine, prin mobilizarea credinţei şi 
iubirii de Dumnezeu. 

Transpuse vizual, corpurile lui Mircea 
Roman par frânte, dar nu înfrânte; înclinate, 
dar n u  prăbuş i te ;  reverente, dar n u  
ploconitoare. Un "franciscanism" sculp
tura) bine studiat îi oferă autorului soluţii 
în l i mi te le  s impl ităţii  formale şi a le  
economtet  de m ij l oace .  Lemnul  
înlocui e şte  marmura, fragmentul se  
asamblează firesc în  perspectiva întregului, 
simbolicul surclasează funcţionalul .  

Fără dubiu, Magazia lui Mircea Roman 
se înfăţi şează în forma unui pro i ect  
deosebit de  coerent, ingenios articulat 
speculativ, menit să pună în discuţie câteva 
din c l i şeele reprezentări i .  Răsturnând 
perspectivele, renunţând la frontalitate şi 
la centralismul expozitiv al personajelor, 
artistul invită, în fapt, la resemnificarea 
moduri l or convenţ ionale de a pri v i .  
Lumea nu este întotdeauna aşa cum pare a 
fi ;  trăim, fără să ne dăm seama, în imperiul 
simulacrelor şi al aparenţei. Sensul însuşi 
este în derivă. Într-o lume "pe dos", a 
valorilor inversate, omul însuşi trebuie 
repoziţionat, pliat spre înainte sau aşezat 
cu capul în jos, pentru a vedea ordinea 
adevărată a lucrurilor. .. Iată doar câteva 
motive pentru a privi expoziţia lui Mircea 
Roman drept ceea ce este: un festin al  
formelor, simbolurilor şi al speculaţiei 
metafizice. 

Petru BEJAN 

www.cimec.ro



Nu puţine sunt picturile în 
care autorul îţi întinde neştiute 
capcane; privirea, în astfel de 
cazuri, vagabondează inocent, 
fără să se oprească asupra detaliilor 
cu adevărat importante. În "Venus 
din Urbino" ( 1 538),  bunăoară, 
T i z i an p i ctează un n u d  
asemănător cel u i  real i z at de 
maestrul Giorgione ("Venus din 
Dresda").  Privitorii sunt fascinaţi 
de frumuseţea prim-planului;  un 
corp feminin aproape perfect, 
degaj ând ostentaţie ş i  erotism. 
Detali ile însă derutează . . .  M a i  
apar în cadrel e  tablou l u i : u n  
p atru p e d  c a n i n  somnolent,  
ghemuit la  picioarele frumoasei 
dezgolite; apoi, în plan secund, 
două personaje feminine (ambele 
împovărate de v e ş m i nt e  
preţioase), preocupate s ă  găsească 
ceva în interiorul unui cufăr. Ca 
şi cum diversiunea p icturală n-ar 
fi fost sufi c i entă,  autoru l 
desenează în fundal o fereastră, pe 
al cărei pervaz odihneşte un vas 
cu flori, lăsând să se vadă în afară 
o coloană în stil  clasic, copaci 
înverzi ţ i ,  i ar în depărtare, l a  
orizont, un tulburător apus de 
soare. 

Dacă expunerea nudului este 
o p robă de îndrăzneală ş i  
v irtuozi t at e  art i st i c ă ,  breşa 
v i zu a l ă  creată de fereastră 
a m i nt e şte de "i n v e nt area" 
perspectivei  (cu un sec o l  mai  
devreme, găselniţă atribuită lui  
Leon B attista Alberti), tocmai 
pentru a "aerisi" tabloul, a-l face 
să respire şi a-l lumina în chip 
,,natural''. Privirea este invitată să 
gliseze sau să "fugă" spre exterior. 
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Aurel STANCIU şi memoria ferestrelor 

Văzută ca topos intermediar, de 
frontieră, fereastra separă spaţiu l  
intim, privat, d e  cel exterior - natu
ral sau public, desparte vizibilul 
de i n v i z i b i l ,  acc e s i b i l  ul de 
inaccesibil .  

C ontează oare p arte a 
(din)spre care privim? Până la 
Tizian, majoritatea artiştilor au 
pictat ferestre văzute din afară, 
învestite doar cu rost decorativ. Ca 
şi Jan van Eyck înaintea l u i ,  
i tal ianul apelează la  un "truc" 
menit să ofere vederii posibilitatea 
de a se prelungi dincolo de sine, 
creând "i nsertul perspectiva!" 
către p l anul  îndepărtat. Pierre 
Bonnard, Henri Matisse vor picta 
ferestre în deschiderea cărora 
desenează flori  în evantai  
policrom. Dali ,  în schimb, aşază 
în c adrul g e am u l u i  o t ân ără 
surprinsă din spate, i nv itând 

publicul să privească în zare, spre 
luciul albastru al lacului, dar cu 
ochii acesteia.  

Filtrată de fereastră spre inte
rior, lumina creează nebănuite 
efecte de culoare. În geometria 
vitral i i lor medievale, arh itecţi i 
catedra l e lor gotice au ghi c it 
posibilitatea de a sugera prezenţa 
sacrului.  Portretul "F ilosofului" 
aşe zat l a  fereastră, a l  l u i  
Rembrandt, evocă,  î n  fapt,  
strălucirea simbolică a cunoaşterii 
care vine d i n  afară, pe c ă i l e  

"solare" ale raţiunii şi inspiraţiei 
divine. 

* 

Despre ferestre şi puterea lor 
de semni fi c are s-a m a i  scris .  
Pro iecte art i st ice î n  derul are 
i lu strează p o si b i l i t at e a  unor 

lecturi nebănuite. Pictorul A urel 
Stanciu, de p ildă, evocă în cele 
peste patruzeci de compoziţi i  -
tocmai expuse la Centrul Cultural 

"George Apostu" din Bacău - o 
inedită Memorie a ferestrelor. 
Născut la Prisăcani ,  aproape de 
Iaşi, dar stabi l it ulterior în oraşul 
l u i  B ac o v i a ,  art i st u l  e st e  
preocupat d e  simbolismul trecerii 
şi de reprezentarea picturală a 
acestuia. 

Ferestrele lui Aurel Stanciu 
îşi au  sorgintea în porţile 
maramureşene, dar şi în porţile lui 
Brâncuşi; ele sunt  n u  doar 
obiecte, ci simboluri de 
interpretat. Fereastra face 
legatura dintre interiorul per
sonal, intim, şi exteriorul 
imprevizibil, aglomerat. Ea este 

"ochiul casei" prelungit în afară, 
d ar ş i  efi g i e  sau b lazon 

reprezentativ, vorbind indirect 
despre cei care se ascund între 
ziduri , dincolo de ermetismul 
obloanelor. Altfel spus, eşti în felul 

"ochilor" fereastrei expuse vederii 
- ager şi proaspăt sau, dimpotrivă, 
i stovit şi trist. 

Aurel S t an c i u  crede c ă  
ferestrele au viaţa l or ş i  chi ar 

"vârste" pe care le poţi recunoaşte 
dacă sunt privite din afară; unele 
par roase de ani şi îmbătrânite, 
a l t e l e  învi orate de petal e l e  
vreunui ghiveci înflorit. Sensul 
privirii este dublu; i ntro- şi retro
spectiv. Memoria ne invită în 

"arhivele" propriei  conştiinţe, dar 
şi în timpuri de demult, retrăite cu 
nostalgie. 

Surprinzător şi inventive, 
artistul schiţează o tipologie a 
ferestrelor - de casă, de biserică, 
de chilie mănăstirească, de grajd, 
de lemn, de p i atră, îngrij i te ,  
părăginite, ferecate, abandonate . . .  
Cvadratura lor  o dublează pe cea 
a tablourilor, creând impresia de 
multiplicitate a "scenelor" şi de 
adânc i m e  persp e c t i v a l ă .  Î n  
maj oritatea cazuri l or, floarea 
devine reperul central, substituind 
metaforic omul şi melancolia din 
privirile acestuia. 

Expoziţia lui Aurel Stanciu 
trebuie văzută în forma unei  
confesiuni picturale. "Portretizate" 
în registrul simbolic, ferestrele se 
deschid sau se închid. În ceea ce-l 
priveşte, artistul se deschide cu 
generozitate pentru a fi "citit" la  
i nterior, acolo unde se pătrunde 
mai  greu,  dar ş i  unde poţi fi 
aşteptat cu o . . .  floare. De toată 
frumuseţea. 

Petru BEJAN 

www.cimec.ro



Ambiante cromatice, 
o viziune plastică 
a sentimentelor 
- Ion VĂSÂI 

La capătul unei activităţi artistice impresionante prin 
diversitatea ei şi prin apariţiile sale publice ( 1 8  expoziţii 
personale, nenumărate participări la cele de grup şi colective, 
parte dintre ele onorate cu premi i  şi distincţii), pictorul Ion 
Văsâi expune, la Galeria ,,Alfa", din Bacău, un grupaj de 
lucrări semnifictive pentru mutaţia viziunii sale plastice. 
Vizibil, fenomenul Văsâi era semnalat cu mai bine de 15 ani 
în urmă. 

Folosind tehnica culorilor acrilice, în paralel sau în 
simbiotică fuziune cu cele ale acuarelei, autorul aprofundează 
o viziune plastică particulară, diferită de cea a creaţiei sale 
anterioare. Artistul simte culoarea şi subtilele ei metamorfoze, 
dar şi suportul pe care acestea se desfăşoară şi într-un caz, şi 
în celălalt, excluzând ideea unei materii - obstacol în 
reflectarea plenară a tumultului emo�onal. 

Chiar dacă mare parte din lucrări sunt realizate prin 
2005-2006, inten�a artistului nu a fost una de delimitare 
cronologică a unei etape. Dincolo de ani şi de vârste, artistul 
a urmărit să ofere continuitatea aceleeaşi viziuni plastice, 
imaginea unei topografii sentimentale, a unei complexe 
claviaturi de trăiri şi impresi i ,  marcând medita�i şi reverii ,  
elansări în spirit şi  triste coborâri, stări generale sau secvenţele 
unei clipe. 

Parte dintre lucrările expuse sunt adevărate peisaje -
stări de suflet în care dispare majoritar materia, lăsând în 
locu-i esenţe şi efluvii sentimentale. Ne întâmpină acordul 
culorilor, cel al multiplelor lornuanţe. Este un joc surprinzător 
al aparenţelor în care sentimentul identităţii acestora 
interferează cu acela al pierderii lor lente, dispărând în alte 

"stări" cromatice şi de suflet. 
După experienţele anterioare, pictorul a rămas la această 

tehnică şi viziune, mai proprie în a-i exprima tumultul său 
emoţional şi , implicit, noua dimensiune a sensibilităţii sale. 

Peisajele artistului, termen oarecum impropriu dacă ne 
referim la o configuraţie "realistă" a genului, sunt "de 
atmosferă" , m o ştenind spec i fi c i tatatea mutaţ i i lor 
impresionismului. Ele includ reverii plastic-vizuale, dar pot 
vehicula şi virtuţile liric i i .  Un complex cromatic armonios 
orchestrat, pândit de o vagă nostalgie, este semnificativ pentru 
,,Amintirea copilăriei". O aspira�e spre înalt, implicând 
experienţe de tehnică cromatică declanşează un ,,Zbor în 
contralumină". Poate ş i  pentru a închega o ambianţă 
cromatică predispusă la disipare, anumite simboluri incluse 
în structura unor lucrări, accentuează o notă de mister, 
întrezărind şi alte semne în evanescenţa colorată a 
contextului. 

Pe aceeaşi linie, asistăm la intruziunea motivului geo
metric pe fondul unor instabile şi fugitive nuanţe; motivul 
polarizează tonalităţi cromatice şi orientează ansamblul în 
jurul unei idei (Construcţii geometrice cu diagonală, 
Patru/ater cu lumină albă etc.). 

Uneori, fluiditatea materiei ca jocul luminozităţilor 
resuscită un vag sentiment al curgerii timpului. Valorile 
vizuale îşi ataşează cu subtilă discre�e valori mătăsos-tac
tile. Artei culorii i se asociază cea a cuvântului (apar inscrip�i,  
chiar citate); ritmurile interne se sublimează muzical. Este 
u n  s i ncret ism,  firesc într-o epocă a dome n i i lor 
interdisciplinare. 

Dar, înainte de toate, din lucrările lui Ioan Văsâi 
transpare jocul! Dinamismul, mişcarea interioară a maselor 
şi nuanţelor de culoare determină această caracteristică a 
lucrărilor expozantului, căci întregul ansamblu de pe simeze 
se subsumează unei declarate dimensiuni ludice. Jocul este 
artistic, dar relevă şi un mod de a concepe existenţa. Artistul 
însuşi, într-un poem de-al său din 1 997 (Incendierea 
spiritului) avertizează: 

Jucaţi-vă acum, cât este momentul, 
Căci nu se ştie niciodată 
Ce aveţi de p ierdut! ?  

Postexpresionismul rafinat - Hanns STUDER 

Realizată sub auspici i le  Complexul ui  muzetsttc 

"Iulian Antonescu" din Bacău, manifestarea expoziţională 
de la sala "Alfa" din 1 5  ianuarie a.c. a căpătat pentru 
publicul băcăuan proporţii l e  unui eveniment. Au expus 
doi artişti - pictorul Ion Văsâi - membru al U. A. P. din oraş 
şi Hanns Studer - pictor, gravor, grafician şi creator de 
vitrali i  - nume de rezonanţă în arta elveţiană postbeli că. 

Artistul elveţian (nonagenar - n.  1 920), stabil it  în 
ultimii ani în fai moasa insulă Riigen (Germania) - locul 
miraculos ce a i nspirat acum două secole,  pei sajele  
celebrului pictor romantic gennan Gaspar David Friederich 
-, expune pentru prima oară în oraşul de pe Bistriţa. Finite 
sau în stare de proiect, lucrările au fost procurate de la 
artist prin intermediul unui concetăţean al Bacăului, el 
însuşi p ictor, Gheorghe Frantz. 

Chiar dacă constatăm absenţa, în expoziţie, a mapelor 
sale de gravuri, a renumitelor ediţii i lustrate de el însuşi 
etc., lucrările expuse procură imaginea repere lor esenţiale 
ale operei sale, de o deosebită diversitate. 

Artistul Hanns Studer - ca pictor, grafi cian, gravor 
sau autor de vitrali i ,  apare într-o perioadă ulterioară 
afirmării expresionismului; gravurile şi , în general, grafica 
stau sub semnul moştenirii spirituale de tip gennanic. 
Expresivitatea l iniei,  "trăirea conceptelor", un anume 
narativi sm, adecvat ulterior scenelor biblice preluate de 
gravurile şi grafica sa, se resimt, în lucrările de început, de 
permanenţele postexpresionismului.  

Gravurile deschid un capitol reprezentativ al viziunii 
sale creatoare. Tonalitatea alb-negru a lucrărilor va fi 
l imitată sau integral părăsită în favoarea celor color, 
înscriind un alt capitol al sensibilităţii sale. Spre deosebire 
de expresioniştii care exacerbau intensitatea culorilor, 
Hanns Studer le potoleşte energii l e  în favoarea unei 
clarităţi molcome şi a unui particular rafinament. Artistul 
este un excelent desenator. L i n i a  capătă, până la o 
autonomie estetică, valori de expresie şi sensibil itate, 
îndelung exersate de artist. H. Studer avea în spate o 
moştenire art i st i c ă  de seco l e  a l e  arealului  art i st i c  
germanie, dar beneficia d e  un talent viguros ş i  înclinaţii 
aparte în evoluţia lui .  

Gravurile expuse sunt reprezentative pentru locul 
pe care acestea î l  ocupă în întreaga operă a artistului .  
Preferinţa artistului pentru arta xilogravurii nu a fost 
întâmplătoare. H .  Studer are simţul materialului cu care 
lucra, cooperând sau confruntându-se cu acesta. Gravurile 
alb-negru sunt, la  rându-le, concura te, cu timpul, de cele 
color - maj oritare în cele din unnă. Există o bucurie a 
culorii la artist, vizibilă în licitarea valorilor ei expresive, 
tonalităţilor şi efectelor ei de lumină. 

Activitatea sa de ilustra tor a atins incontestabile cote 
valorice. Pentru artist, naraţiunea, personajul sau obiectul 
investit frecvent cu sensuri simbolice, din textul de i lustrat, 
predispune automat la echivalentul imaginii;  este ceea 
ce realiza în copilărie când tatăl său (adevărat mentor în 
educaţia estetică a fiului) î i  citea din Biblie - moment 

distinct în evoluţia l ui spirituală şi ulterior şi în cea artis
tică. 

Specifică profilului său de artist, dar şi al unui debut 
de succes, i lustraţiile din 1 946 la una dintre operele lui 
Max Frisch vor deschide un şir impresionant de apariţii  
editoriale ce i-au sporit valoarea prin adaosul vizual-artistic 
al i lustraţi i lor. 

Se vor bucura de acest surplus de consacrare ediţi i le  
lucrărilor lui Heinrich von Kleist, A. Rimbaud, ediţii de 
neuitat din l i teratura clasică greco-romană, operele lui 
Catullus şi Hesiod sau fabulele lui Esop. Ilustrarea în 1 953 
a operei lui  Franc;:oi s Vi ! I on a fost un even i ment .  
Remarcabile sunt şi i lustraţi i  le la  poezile lui  Petrarca. 

Departe de a fi doar opere de "redare", i lustraţiile 
surprind speci ficitatea subiectului  abordat, relevând 
totodată personalitatea celui ce le-a conceput. 

Este remarcab i l ă  capacitatea art i stului  de a se 
manifesta pe mai multe registre. Gravuril e  colorate ce 
însoţesc în 1 959 cul egerea de poezi i  ale lui H .  Heine, 
R. M.  Rilke, G. Trakl, Th. Fontane traduc specificul acestor 
mari creatori, desenele evoluând sub semnul aceluiaşi 
virtuoz al i lustrării :  unitate în diversitate. 

Un aspect deosebit din activitatea lui este tehnica 
decorativă a vitraliului. După metamorfozele gravurii,  
vitraliu! se constituie definitoriu - estetic şi valoric - în 
arealul operei artistului .  Studer a realizat schiţe de lucrări 
pentru vitral i i le bisericilor Regula din Chur ( 1 978), cele 
din spitalul cantonal din Basel,  din Sf. Tereza - Allschwil 
( 1980) şi  alte biserici şi ins ti tu ţii publice sau reşedinţe 
particulare din Elveţia şi în afara acestei a  (Dorothea Christ 
- Die glasmalereien Hanns Studers im zwinglihaus, în 

"Schweizerische kunstfiihrer", p. 1 30). 
I nteresant este că arti stul descoperă şi practică 

vitraliu! după refluxul acestuia, cantonat în academismul 
sec. XIX şi mediocritatea abordări i lu i ,  dar şi după 
revirimentul acestuia de după 1 945. Este perioada în care, 
în vechea tehnică decorativă, şi-au spus cuvântul Chagall ,  
Braque, Matisse, Leger, Rouault şi alte nume mari. 

E xpozi ţ i a  i n c lude i l u straţi i  care demonstrează 
capacitatea creatoare a autorului şi rezolvările lui privind 
compoziţia, armonia, cromatica şi integrarea în ansamblul 
arhitecturii interioare decorate. Este un alt sector în care 
artistul şi-a dat măsura posibilităţilor sale.  

Expoziţ ia  de la  Galeri i l e  Alfa din B acău oferă 
privitorului şansa de a descoperi un artist cu un nou l imbaj 
al  vitral iu lu i ,  modern, care reeval uează di spunerea 
elementelor colorate conform unei alte receptivităţ i ,  
aparţinând publicului contemporan artistului. Ai impresia, 
privindu-i florile sau scenele narative, eternizate prin 
bucăţile de sticlă colorată, că te afli în faţa unei noi viziuni 
în conceperea vitraliului.  Prilejuind publicului din Bacău 
un prim contact cu opera de o mare complexitate a 
artistului e lveţian, iniţiativa organizării expoziţiei este 
mai mult decât bine venită. 

Gh. MACARIE 
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SIMEZE 
Ţigara de după 

Pe măsură ce Inaintez în vârstă 
îmi plac din ce în ce mai mult femeile din tablouri 
Uitaţi-vă la ele cum plutesc, înşirate pe Zid 
ca-ntr-un cortegiu de naiade 
graţios împrăştiind înjur parfum de Tinereţe veşnică 
Femeile din tablouri te îndeamnă să mai trăieşti o zi 
Chiar fără de straie au demnitate şi sunt pozitive 
Cum deschizi ochii dimineaţa dar şi când vii Obosit de la muncă 
ele vibrează la fel de zâmbitoare 
Nu trebuie decât să-ţi apropii  urechea 
ca să le Auzi şoptind cu tandreţe 
HELLODRAGULE 
Şi să le simţi fierbinţeala pielii şi pulsul Vital de sub sâni 

Niciodata femeile din tablouri nu te vor trezi la miezul Nopţii 
să te întrebe la ce te gândeşti 
Lor nu le pasă la cine cum unde când ce gândeşti 
Oricare femeie pe care-o vezi în ramele de pe simeze 
nu e o ticăloasă nu vrea să se Uite la telenovele 
nu-ţi umblă în scrisori nu-ţi citeşte Mesaje din inbox 
nu te urmăreşte peste tot sufocându-te 
Ea face tot timpul ceva ce chiar îşi Doreşte să facă 
Te Iubeşte 

Şi de obicei e vorba de ceva mult mai interesant 
mult mai misterios pentru că ea 
din cele patru laturi ale portretului 
emană Serotonină 
dezvăluindu-şi fără fasoane frumuseţea caracterul Atitudinea 

O femeie dintr-un tablou îşi cunoaşte valoarea 
n-are nevoie de flori de Asfinţituri de parcuri cochete 
de poeziile tale 
Ea este sigură de cine este, ce este, ce vrea, cât vrea, şi de la Cine 
Sunt puţine femei din tablouri cărora le pasă de ce-ai putea gândi 
despre ele sau despre ceea ce fac 
Ele nu se răstesc la tine în timpul unui concert 
la operă la un vernisaj 
sau în mij locul unui restaurant foarte scump 

Desigur dacă o meriţi nu ezită să te ucidă 
cu mângâieri cu săruturi 
să-ţi bage pe gât cu de-a sila stoluri de fluturi 
care-ţi produc furtuni prin stomac până la moarte 
Şi poate şi după aceea la o cafea în Paradis 

O femeie dintr-un tablou 
are curaj să te prezinte prietene/ar Ei 
Nu-i prea pasă dacă eşti atras 
de alte femei din alte tablouri 
pentru că ştie că ele nu o vor trăda 
Dar Atenţie pe măsură ce îmbătrânesc 
femeile din tablouri capătă Darul ghicitului 

Nici nu-i nevoie 
să-ţi mărturiseşti păcatele unei femei înrămate 
prinsă-ntr-o secundă de lene sau în mişcare 
şi atârnată pe un perete 
Ea-ţi ştie întotdeauna toate păcatele 
Cât bei câtfumezi cât iubeşti 
Ea înţelege că eşti făcut să vânezi Vânătorule 

O femeie într-un tablou 

M 

Cronică în versuri negru pe alb 
inspirată de expoziţia NUD 

realizată de pictorul 
Ion Mihalache 

desenată cu linii care-i respectă formele trupului 
arată bine cu un ruj sexy strălucitor 
mai ales dacă poartă pe umeri un vă! de tandreţe 
O astfel de femeie 

=�----------------------------------------

cu totul la vedere deschis şi onest 
se cuibăreşte în tine 
şi nu poate muri niciodată atâta timp Cât trăieşti 

Şi astfel te face nemuritor 
Înveşnicitii cu acid erotic concentrat pe un carton 
de ţi se face flacără în faţa ochilor 
Femeia din tablou e şi cântec şi Dinamită 
E vis incrustat în mătase 
Dorinţă ucigătoare în marmură 
Dar înseminată cu mii de priviri încărcate de patimă 
ca o Leoaică îndrăgostită 
femeia din tablou e mai însingurată decât crezi 
Şi mult mai tăcută 

Pentru că sunt pure poezii îndrăzneţe şi inteligente 
muzele în carbune incandescent 
desenate de Ion Mihalache 
mă fac să iubesc 
din ce în ce mai mult 
femeile din Tablouri 
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Marele mistic al poeziei iraniene moderne: Sohrao SEPEHRI 

Sohrăb Sepehri (7 octombrie 1 928 - 2 1  aprilie 1 980) este unul dintre cei mai mari poeţi iranieni modemi, 
dar şi un pictor extrem de cunoscut în Iran şi în lume. Cele două experienţe artistice nu numai că se întrepătrund, 
ci au o sursă comună: un contact mistic cu natura, o efuziune generoasă spre ritmul secret al fiecărei pulsaţii 
ce animă oamenii şi lucrurile, o nostalgie a originilor. Un însingurat în viaţă, a experimentat un sti l poetic 
unic, o artă a spaţiului, în care adânceşte relaţi i le  dintre lume şi scri s: mersul în spaţiul lumii ş i  în spaţiul 
semnelor limbii cu măsura ei i nterioară. Toposurile revelează importanţa orizontului, ca structură şi imagine, 
şi metaforele ţesăturii şi pânzei .  Putem vorbi aşadar despre elemente poetice şi metapoetice ce dau seamă de 
conceperea şi funcţia poemului, de raporturile de formă şi de semnificaţie dintre text şi lume. La niciun poet 
modem n-am mai văzut asta: textul scris pe hârtie accede la statutul de model poetic, asumându-şi "vizibilitatea" 
lumii .  Reabilitând referentul şi dotându-1 cu o textură analogă lumii ,  Sepehri consimte întoarcerea la  
textualitate, în constituirea modelului poetic. Altfel spus, descifrând vizibilul ,  poetul se  străduieşte să-I facă, 
textual, vizibi l .  

Poemul "Paşii apei" este capodopera l ui Sohrăb Sepehri. 
Sohrăb Sepehri a scris opt volume de versuri : "Moartea culorii", "Viaţa viselor", "Ruinele soarelui", 

"Orientul tristeţii", "Paşii apei" ( 1 965), "Călătorul", "Câmp verde", "Orice neant, orice privire". 

Paşii apei 
Nopţilor liniştite ale mamei mele 

Sunt din Kăşăn.< 1 l  
Nu mă plâng de soartă. 
Am ce mânca, 
un grăunte de inteligenţă, 
un pic de talent, 
o mamă, mai bună ca o frunză, 
prieteni ,  mai buni ca apa curgătoare. 

Şi un Dumnezeu foarte aproape: 
printre aceste micşunele, 
la piciorul pinului de colo, 
în conştiinţa apei, 
în legea ierbii.  

Sunt musulman. 
Drumul meu spre Mecca (ZJ e un trandafir. 
Şervetul meu de rugăciune, un izvor. 
Piatra mea de rugăciune, lumina. 
Covorul meu de rugăciune, câmpia. 
Îmi fac abluţiunile 
cu pulsaţia ferestrelor. 
În rugăciunea mea, curg luna şi curcubeul. 
Se întrezăreşte piatra prin rugăciunea mea: 
toate particulele rugăciunii mele se cristalizează. 
La chemarea vântului, rugăciunea mi-o fac 
pe minaretul chiparosului. 

Şi după takbiratolahrăm-u! <3l ierbii, 
îmi fac rugăciunea, 
după ghad ghămat-u! <4l valului. 
Kaaba<5l mea e pe malul apei, sub salcâmi. 
Kaaba mea, ca o briză, 
merge din grădină-n grădină, din oraş în oraş. 
Hadjarolasvad-u! <6J meu 
e limpezimea răzoarelor de flori. 

Sunt din Kăşăn. 
Sunt poate din neamul unei plante din India, 
al unei olării de pământ din Silak(7l, 
al unei prostituate din Bokhara. 

Tata a murit 
înainte de cele două migraţii ale rândunelelor, 
înainte de cele două căderi de zăpadă, 
înainte de a donni două veri pe terasă, 
înainte de-a se scurge atâta amar de vreme. 
Când a murit tata, cerul era albastru. 
Mama s-a trezit brusc, 
sora mea s-a tăcut frumoasă, frumoasă. 
Când a murit tata, 
toţi agenţii de poliţie erau poeţi 

Băcanul m-a întrebat: 

"Câţi pepeni galbeni vrei?" 
1 -am răspuns: 

"Cât costă un gram de inimă veselă?" 

Tata picta, 
fabrica tăr-uri<8l şi cânta la ele. 
Avea şi un scris frumos. 

Grădina noastră din obârşia umbrei înţelepciunii era. 
Încrucişarea sentimentului cu iarba, 
punctul de întâlnire 
a privirii cu oglinda şi cuşca. 
Grădina noastră era pesemne 
un arc de cerc verde al fericirii. 
Aici ronţăiam în vis fructul verde al lui Dumnezeu. 
Beam apă, fără filozofie. 
Culegeam mure, fără ştiinţă. 
Când o rodie exploda, 
se înfoiau de dorinţă mâinile noastre. 
Când cânta ciocârlia 
inima noastră se aprindea. 
Uneori, singurătatea îşi lipea faţa de geamuri. 
Bucuria era gata-gata de a strânge senzaţia-n braţe. 
Gândul se amuza. 
Viaţa era 
ca ploaia noului an, 
ca platanul invadat de grauri. 
Viaţa nu era decât o încolăci re 
de lumini şi păpuşi 
o fustă de libertăţi 
un bazin de cântece. 

Copilul s-a depărtat cătinel 
pe strada libelulelor. 

Mi-am tăcut valizele 
şi -am părăsit oraşul iluziilor uşoare, 
cu inima strânsă de nostalgia pentru libelule. 
Am plecat la întâlnirea cu lumea: 
spre câmpia suferinţei, 
în grădina mistic i i ,  
pe terasa ştiinţei, i luminată. 
În demnităţi religioase m-am ridicat 
până la capăt am mers pe strada îndoielii, 
până la aerul răcoros al mulţumirii 
şi al nopţii scăldate-n tandreţe. 
M-am dus să văd pe cineva la celălalt capăt al dragostei.  
La fel de departe-am ajuns ca femeia, 
la fel de departe ca a plăcerii lampă, 
ca liniştea dorinţei 
ca foşnetul de aripă al singurătăţii. 
Am văzut lucrurile de pe pământ: 
un copi l  adulmecând luna 
o cuşcă deschisă 
unde lumina agoniza 
o scară pe care iubirea o-mprumuta 
ca să atingă al şaptelea cer, 
o femeie 
care pisa lumina într-un mortier. 

La amiază, pe faţa de masă se găseau pâine 
legume, o farfurie de rouă 
un vas cald de tandreţe. 

Am văzut un cerşetor cerşind, din poartă-n poartă, 
un tril de ciocârlie şi un gunoier 
prostemându-se în faţa unei felii de pepene galben. 
O oaie am văzut care mânca zmeie, 

un măgar care înţelegea bine lucerna, 
o vacă sătulă pe izlazul dojenii. 

DIANE 

Am văzut u n  poet care s e  adresa c u  "dumneavoastră" florii 
de crin. 
Am văzut o carte cu toate cuvintele tăcute din cristal. 
Am văzut o foaie de hârtie tăcută din primăvară, 
un muzeu departe de iarbă, 
o moschee departe de apă. 
La căpătâiul unui faghih<9l disperat, 
am văzut un urcior plin de întrebări . 
Am văzut un catâr încărcat cu disertaţi i, 
o cămilă cu un coş gol de maxime, 
un mistic împovărat cu tannanăhăyăhu(1°l. 
Am văzut un tren transportând lumină, 
un tren transportând feggh("J 
şi care mergea atât de greu! 
(un tren ce transporta politică 
şi care mergea atât de gol ! ), 
un tren ducând seminţe de nutăr 
şi cântecul canari lor; 
şi un avion la mare înălţime, 
de unde, prin geamuri , se vedeau pământul, 
creasta pupezei, petele de pe aripile fluturelui, 
imaginea unei broaşte pe apă, 
trecerea muştelor în strada singurătăţii, 
dorinţa clară a unei vrăbii 
zburând dintr-un platan pe pământ, 
pubertatea soarelui 
şi frumoasa îmbrăţişare a păpuşii cu dimineaţa. 

Trepte ducând 
în grădina de iarnă a voluptăţii, 
în cavoul alcoolului, 
la legea coruperii trandafirului, 
şi la percepţia matematică a vieţii .  
Trepte ducând 
pe acoperişul i luminării 
pe meterezul a ceea ce se-arată. 
Acolo, mama spăla ceştile de ceai 
în memoria fluviului. 

Era vizibil oraşul :  
creştere geometrică a c imentului, 
a fierului şi a pietrei; 
acoperişuri fără porumbeii sutelor de autobuze; 
o florăreasă lichidându-şi florile; 
un poet agăţând un balansoar 
între doi arbuşti de iasomie, 
un băiat aruncând cu pietre în zidul şcolii; 
un copi l  scuipând sâmburele unei caise 
pe vechiul şervet de rugăciune al tatălui său; 
şi o capră adăpându-se din Marea Caspică(12l 
de pe hartă. 
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O funie de rufe pe care un sutien îşi pierde răbdarea. 

Roata unei şarete aşteptând 
epuizarea calului. 
Calul aşteptând somnul căruţaşului. 
Căruţaşul aştepătând moartea. 

Dragostea era transparentă. Şi valul. 
Zăpada era transparentă. Şi prietenia. 
Verbul era transparent. 
Apa era transparentă 
chiar şi reflexul lucrurilor pe apă. 

Umbrela proaspătă a celulelor 
în căldura sângelui. 
Partea umedă a vie�i. 
Orientul tristeţii naturii umane. 
Anotimp de rătăcire pe strada femeii .  
Mireasma singurătă�i pe strada anotimpului. 

Un evantai se vedea în mâna verii .  

Călătoria seminţei către floare. 
Călătoria volburii de la o casă la alta. 
Călătoria lunii în bazin. 

Creştere a florii dorinţei .  
Curgere a tinerei viţe-de-vie pe zid. 
Cădere a rouăi în podul somnului. 
Salt al bucuriei peste şanţul morţii .  
Traversarea evenimentului prin spatele cuvântului. 

Bătăi ia între o fereastră 
şi dorinţa de lumină, 
între o treaptă şi piciorul lung al soarelui, 
între singurătate şi un cântec; 
bătălia magnifică între pere 
şi golul unui coş; 
bătălia sângeroasă între o rodie şi dinţi; 
bătălia între nazişti şi tulpina de niit 13l, 
intre papagal şi elocvenţă, 
între fiunte şi răceala pietrei de rugăciune. 
Asaltul faianţei moscheii 
asupra prostemării în rugăciuni; 
vânt al ascensiunii balonului de săpun, 
al armatei de fluturi în campania cu insecticide; 
asaltul zborului de libelule asupra muncitorilor 
de la lucrările publice, 
al unui batalion de calame asupra literelor tipografice; 
asaltul cuvântului asupra batistei poetului. 

Cucerirea veacului printr-un poem; 
cucerirea unei grădini de un graur; 
a unei străzi, de două saluturi; 
a unui oraş, de către trei sau patru cavaleri de lemn; 
a unei serbări, de două păpuşi şi un balon. 

Uciderea unei jucării pe salteaua siestei; 
a unei poveşti la colţul străzii somnului; 
a unei tristeţi poruncite de un imn; 
a clarului de lună dorit de neon; 
a unei sălcii dorite de mâna statului; 
a unui poet deprimat de un ghiocei<14l. 

Pe pământ totul era la vedere: 
ordinea mărşăluia în Grecia. 
Cucuveaua cânta 
în "grădinile suspendate". 
În pasul Kheibar, vântul sufla spre Est 
un pai din snopul de spini al istoriei .  
Pe calmul lac Neghin, 
un vapor transporta flori. 
La Benares, o lampă veşnică ardea 
la fiecare colţ de stradă. 
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Am văzut oamenii, oraşele, câmpii le, mun�i, 
apa, pământul, lumina şi tenebrele. 
Am văzut 
plantele în lumină şi în tenebre, animalele în 
lumină şi în tenebre şi omul în lumină şi în tenebre. 
Sunt din Kăşăn, dar 
Kăşăn nu-i oraşul meu. Oraşul meu e pierdut. Cu febră, cu 
pasiune, am construit o casă de partea cealaltă a nopţii. În 
această casă, mă simt aproape de discreţia umedă a ierbii .  
Aud cum respiră grădina şi obscuritatea cum curge dintr-o 
frunză, cum tuşeşte limpezimea după copaci, cum strănută 
apa din fiecare crăpătură a stâncii, cum se scurg rândunelele 
din plafonul primăverii ,  cum se deschide şi se închide cu 
voce dreasă fereastra singurătăţii, cum se despoaie vag iubirea 
cu glas pur, cum se concentrează gustul zborului în aripă, 
cum se fisurează refuzul sufletului, paşii dorinţei şi mersul 
imperios al sângelui în vene, pulsa�a zorilor din făntâna 
porumbeilor, cum palpită inima vineri<15l seara, cum curge 
garoafa în gând, cum nechează pur adevărul în depărtare. 
Aud sufletul materiei şi paşii credinţei în strada bucuriei, 
cum cade ploaia pe pleoapele ude ale iubirii, pe muzica 
tristă a pubertă�i şi în cântecul livezilor de rodii, ascult cwn 
se sparge sticla veseliei în noapte, cum se sfăşie hârtia 
fiumuse�i ,  cum vasul elixirului se goleşte şi se umple cu 
vânt. 

Sunt aproape de originea pământului. 
Iau pulsul florilor. 
Cunosc destinul umed al apei, 
obiceiul verde al arborelui. 
Sufletu-mi curge în şiroaie în sensul proaspăt al lucrurilor. 
Ce tânăr mi-e sufletul! 
Uneori, el începe să tuşească printr-un exces de bucurie. 
Mi-e leneş sufletul: numără picăturile de ploaie, 
cărămizile cum sunt îmbinate. 
Alteori, e tot atât de real ca o piatră sub picioarele mele. 

N-am văzut niciodată doi brazi inamici. 
N-am văzut niciodată o salcie vânzându-şi umbra pământului. 
Ulmul îşi dă gratis corbului creanga. 
Oriunde se află o frunză, pasiunea mea înfloreşte. 
Un mărăciniş de mac m-a scăldat în fluxul fiinţei. 

Ca aripa unei insecte, 
cunosc greutatea zorilor. 
Ca un vas, 
ascult cântecul creşterii .  
Ca un coş plin cu fructe, 
am febra de a mă coace. 
Ca o tavemă, 
sunt la marginea plictiseli i .  
Ca o casă la malul mării 
mă neliniştesc etemele maree montane. 
Sute de sori, sute de legături, sute de reproduceri. 
Sunt mulţumit cu un măr 
şi cu parfumul unei tufe de muşeţel. 
Sunt mulţumit cu o oglindă şi cu o relaţie pură. 
Nu râd când se sparge un balon 
şi nu râd când o filozofie taie luna în două. 
Cunosc foşnetul aripii de prepeliţă, 
culorile din pântecul dropiei, 
urma ţapului. 
Ştiu unde creşte reventul, 
în ce moment soseşte graurul, 
când cântă potârnichea, unde moare şoimul. 
Ştiu ce semnifică 
luna în visul deşertului, 
moartea, în tulpina dorinţei 
şi zmeura plăcerii sub dinţii îmbrăţişării .  

Viaţa e o bună tradiţie. 
Ea are aripi tot atât de întinse ca moartea, 
un avânt tot atât de mare ca dragostea. 
Viaţa nu-i un lucru pe care să-I pui 
în nişa obiceiului ca după aceea să-I uiţi. 
Viaţa e farmecul unei mâini culegătoare; 
e prospeţimea smochinei negre 
în gura aspră a verii; 
e măreţia arborelui în ochii insectei; 
experienţa fluturelui de noapte în întuneric; 

sentimentul ciudat al păsării migratoare. 
Viaţa e şuieratul unui tren 
ce răsună în spiritul unui pod; 
vederea unei grădini 
prin fereastra unui avion; 
ştirea lansării unei rachete în spaţiu; 
e palpitaţia singurătăţii lunii; 
e visul de a mirosi flori 
pe o altă planetă. 
Viaţa e să speli o farfurie. 
Viaţa e să găseşti o mică monedă de argint 
în rigola unei străzi; 
e "rădăcina pătrată" a oglinzii; 
e floarea la "puterea" eternităţii; 
e pământul multiplicat de pulsa�ile inimii noastre. 
Viaţa 
e "geometria" simplă şi regulată a respira�ilor. 

Oriunde mă găsesc, 
cerul îmi aparţine. 
Fereastră, gând, aer, iubire, pământ 
îmi aparţin 
Ce contează dacă ici-colo cresc ciupercile exilului? 

Nu ştiu de ce mi se spune: 
calul e mobil, porwnbelul e frumos. 
De ce nu ne place vulturii pleşuvi să-i ţinem la noi? 
Prin ce e mai frwnoasă floarea de trifoi ca laleaua roşie? 
Trebuie să ne spălăm ochii şi să privim altfel. 
Trebuie să spălăm cuvintele. 
Cuvântul trebuie să fie chiar vântul, chiar ploaia. 

Trebuie să închidem wnbrelele. 
Trebuie să mergem sub ploaie. 
Trebuie să ne purtăm gândurile şi amintirea sub ploaie. 
Trebuie să plecăm cu toată lumea sub ploaie. 
Trebuie să vedem prietenul sub ploaie. 
Trebuie să căutăm iubirea sub ploaie. 
Trebuie să ne jucăm sub ploaie. 
Trebuie să scriem, să vorbim 
şi să plantăm nuferi sub ploaie. 
Viaţa e să fii udat constant. 
Viaţa e să te scalzi în bazinul lui "acwn". 

Să ne dezbrăcăm: 
apa e la doi paşi de aici. 
Să gustăm lumina. 
Să cântărim noaptea unui sat, 
somnul unei gazele! 

Să înţelegem căldura din cuibul unei berze! 
Să nu călcăm în picioare legea ierbii !  
În vie, să lăsăm liber simţul gustului 
şi să deschidem gura când apare luna. 
Să nu spunem: noaptea e un lucru rău. 
Să nu spunem că licuriciul 
nu cunoaşte viziunea grădinii. 
Să aducem un coş 
şi să ducem tot roşu! şi tot verde le. 
Dimineaţa, să mâncăm pâine cu panirak! < 15 l 
să plantăm un copac în ungherul fiecărui cuvânt 
şi să semănăm grăuntele tăcerii 
între două silabe! 
Să nu citim o carte în care vântul nu suflă, 
nici o carte în care pielea rouăi nu e udă, 
nici o carte în care viaţa-i lipsită de perspective! 
Să nu ne dorim ca musca să zboare 
din mâna naturii !  
Să  nu  ne  dorim ca  leopardul să dispară 
din creaţie !  

Să ştim că de n-ar exista viennele de pământ, 
vieţii i-ar lipsi ceva, 
iar de n-ar fi parazitul, 
legea arborelui ar suferi 
şi de n-ar fi moartea, 
mâinile noastre ar căuta ceva; 

www.cimec.ro



MERIDIANE 

Marele mistic al poeziei iraniene moderne: Sohrâb SEPEHRI 

şi să ştim că de n-ar fi lumina, 
logica vie a zborului s-ar modifica 
şi să ştim că înainte de apariţia corali lor, 
există un gol în gândirea mării !  

Şi să nu ne întrebăm unde suntem, 
să respirăm parfumul noii petunii din spital ! 

Culege câteodată busuioc. 
Bea uneori votcă. 
S-aşază alteori în umbră şi ne observă. 
Iar noi ştim toţi că plămânii plăcerii 
se umplu de oxigenul morţii . )  

Să nu-i închidem uşa 
cuvântului viu al destinului 
pe care îl auzim 
în împrejmuirile vocii !  

Ş i  să n u  ne întrebăm unde se găseşte jetul de apă a l  soartei !  
Şi să  nu ne întrebăm de ce e albastră inima adevărului. 

Să ridicăm perdeaua! 
să lăsăm sentimentul să ia aer! 
Să lăsăm pubertatea să locuiască 
sub mărăcinişul alegerii noastre! 

Şi să nu ne întrebăm ce briză sau ce noapte 
sufla peste părinţii părinţilor noştri. 

!n unnă, niciun spaţiu de viaţă. 
In urmă, nicio pasăre nu cântă. 
În urmă, niciun vânt nu suflă. 
În urmă, fereastra verde a bradului e închisă. 
În urmă, toate sfârlezele s-au înecat în praf. 
În urmă, e oboseala istoriei. 
În unnă, memoria valului revarsă 
cochili ile reci ale inerţiei pe coastă. 

Să mergem la malul mării, 
să aruncăm năvodul 
şi să prindem prospeţimea apei !  
Să cuie gem o pietricică de pe jos 
şi să simţim greutatea fiinţei !  

Să nu vorbim de rău clarul de lună 
când avem febră! 
(Am văzut că, uneori, când am febră, 
luna coboară atât de jos, 
încât mâna mea atinge al şaptelea cer. 
Am văzut cum canarul cântă mai bine. 
Uneori, o rană la picior 
mă învaţă vibraţiile pământului. 

Uneori, când am fost bolnav, 
florile au crescut mult în volum, 

Să lăsăm instinctul să se ducă să se joace, 
să-şi scoată pantofii 
şi să sară peste flori 
în urmărirea anotimpuri lor. 

Să lăsăm singurătatea să cânte, să scrie, să iasă! 

iar diametml portocalei şi lumina lămpii au sporit.) 

Să nu ne fie teamă de moarte! 
(Moartea nu-i sfârşitul porumbelului. 
Nu-i opusul greierului. 
Moartea curge în spiritul salcâmului. 
Ea locuieşte timpul frumos al gândirii .  
Moartea, în  noaptea adâncă a satului, 
vorbeşte despre zori. 
Însoţeşte ciorchinele de strugure în gură. 
Cântă în gâtlejul prigorului .  
Participă la frumuseţea aripii fluturelui. 
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Să fim simpli!  
Să fim simpli la ghişeu! unei bănci 
sau sub un arbore! 
Să descoperim misterul trandafirului 
nu-i treaba noastră. 
Treaba noastră e poate să plonjăm 
în farmecul trandafirului; 
să ne aşezăm dincolo de ştiinţă; 
să ne spălăm mâinile în seducţia 
unei frunze şi să ne aşezăm la masă; 
să re naştem dimineaţa la răsăritul soarelui; 
să ne alungăm emoţiile; 
să stropim percepţia spaţiului, 
a culorii ,  a vocii  şi a ferestrei;  
să plasăm cerul 
între două silabe ale existenţei; 
să ne golim şi să ne umplem plămânii cu veşnicia; 
să scutim rândunica de povara ştiinţei; 
să reţinem numele norului, al platanului, 
al ţânţarului şi al verii; 
să urcăm pe colina tandreţei 
cu paşii udaţi ai ploii ;  
să deschidem uşa înspre om, înspre lumină, 
înspre plantă, înspre insectă. 
Treaba noastră-i poate să plecăm, 
al adevărului cântec să-I căutăm 
între nufăr şi veac. 

Note: 

1 .  Oraşul natal al lui Sohrăb Sepehri . Se află între 

Qom şi Esfahăn, la sud de Teheran. 

2 .  În or ig inal ,  în p ersan a, 
"

q ib leh"  

(variantă:"qebleh"); în  arabă, 
"

qibla" înseamnă 

"
drumul spre Mecca". 

3 .  Invocarea numelui lui Allah. 
4.  Chemare la ridicare a credincioşilor musulmani, 

in timpul rugăciunii. 

5. Cuvânt arab, cu semnul 
"

cub"; templu de formă 

cubică, zidit, potrivit tradiţiei arabe, de către Adam 

şi reconstruit de către Avraam şi fiul acestuia, 
Ismael, aflat în centrul marii moschei din Mecca şi 
omat cu citate din Coran, schimbate zilnic; în colţul 

dinspre răsărit, se păstrează 
"

piatra neagră", ce, 

conform legendei, a fost adusă din cer chiar de 

către Adam sau de către arhanghelul Gabriel. 

6 .  Denumirea 
"

pietrei negre" (vezi 5) 

7. Sit arheologic in împrejurimile oraşului Kăşăn. 

8. Instrument muzical cu corzi . 
9. Jurist musulman. 

1 0 .  Psa1modierea numelui lui Allah. 

1 1 .  Jurisprudenţa musulmană. 

1 2 .  În persana, 
"

Khazar". 

1 3 .  Joc de cuvinte. 
"
Năz" e numele unei flori, 

semnifică, in lran, farmecul. 

1 4 .  Din surse critice iraniene, aflăm că, din cauza 
cenzurii, Sepehri a înlocuit cuvântul 

"
trandafu", 

ce 1-ar fi evocat pe scriitorul revoluţionar Golesorkhi 
(
"

trandafir") de pe v remea şahu l u i ,  cu . . .  

nevinovatul 
"

ghiocel". 

1 5 . Zi sfântă la musu lman i  (a şaptea zi a 

săptămănii). 
1 6 .  I arbă sălbatică pe care iranienii din regiunea 

Kăşân o mănâncă, la micul dejun, cu pâine. 

Traducere din limba persană, 
prezentare, note şi comentarii: 

Gheorghe IORGA 

S I  
11� 
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Programme d'education 
el de formation 
tout au long de la vie 

Langages du vegetal e n  Europe - Jurnal românesc 

Între 20 şi 24 martie 201 3, a avut loc la Bacău 
a doua întâlnire transnaţională a grupurilor 
partenere în proiectul european Langages du  
vegetal en Europe. S-au întâlnit, la Bacău, artişti 
plastici, muzicieni, actori, oameni de cultură din 
ţările  latine ale Europei, din Franţa, Belgia, 
Portugalia, Spania, Italia si România. Au fost 
parcurse, în cele câteva zile de experienţă comună, 
forme de civilizaţie şi cultură românească în care 
vegetalul îşi găseşte expresie şi ilustrare. Au fost 
vizate în cele trei zile de itinerariu: etnografia, 
mitologia si folclorul românesc, arhitectura medi
evală moldovenească, pictura exterioară a 
bisericilor din Bucovina, istoria Evului de Mij loc 
şi istoria modernă a românilor, parcurile si ştiinţa 
pei sajului la începutul secolului al XX-lea şi 
l i teratura româna. I tinerari ul a început l a  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău ş i  a continuat 
la Centrul 

"
George Apostu" cu deschiderea oficială 

a seminarului şi prezentarea programului din 
România. 

A urmat Biserica Precista. Cu vrerea Tatălui şi 
cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfăntului Duh, a 
fost zidită de cătreAlexăndrel, fiul dreptului voievod 
Ştefan cel Mare, până la 6999 de la Facerea Lumii 
şi 1 491  de la Hristos. Hramul este al Adormirii 
Precistei Născătoare de Dumnezeu şi pururea 
Fecioarei. Edificiul este remarcabil prin găsirea 
justelor proporţii.  Pronaosul este lărgit asemenea 
altor biserici de oraş din vremea lui Ştefan: Vaslui, 
laşi, Dorohoi . Naosul este prevăzut cu obişnuitele 
abside l atera l e  şi e ste încununat cu bolta 
moldovenească, adică acel sistem gândit de zidarii 
locului care trebuie se pună pe pătratul naosului, 
prin intermediul pandantivilor şi arcelor piezişe, 
perimentrul circular al turlei. Iconostasul cuprinde 
icoane de mare frumuseţe venind de la începutul 
veacului al XIX-lea, dăruite, unele dintre ele, de 
oameni importanti ai Moldovei sau, altele, de 
târgoveţi bogaţi .  Struguri, frunze de viţă, motive 
vegetale împodobesc, cu tâlc, tâmpla. Sigur, s-a tăcut 
în permanenţă referire la patronul spiritual al acestor 
zile, la Ştefan cel Mare şi la miticul stejar de la 
Borzeşti. S-a amintit biserica zidită acolo, pe malul 
drept al Trotuşului, tot cu hramul Adormirii Precistei, 
pe locul unde, spune povestitoru l ,  au murit 
G heorghiţă şi  Mitruţ, nume de mil itari din 
calendarul creştin, capete şi închei eri de an pentru 
plugari şi păstori. 

Il 
La Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" a 

fost vizitată expoziţia permanentă de etnografie. 
Lungul drum al materiei către spirit începe cu 
plugul care desface pământul ca în viscerele lui 
seminţele să ajungă, să se jertfească şi să dea rod. 
''De Sfăntul Gheorghe se ceartă câinii, iar de Sf'antul 
Dumitru, stăpânii'', spune proverbul şi ilustrează 
lumea tainică, de sus, a ciobanilor, cu înţelepciuni 
şi stranii eresuri, cu ritualuri şi cu semne. Mierea, 
vinul, peştele sunt şi ele, mai departe, pe lungul 
drum de care facem vorbă. 

Vme vremea ca lânurile, cânepile şi borangicul 
să fie puse împreună în război, în întâlnirea piezişă 
dintre băteală şi urzeală. Pe scoarţele noastre, direct 
din gradina raiului,  mui eri l e  au închipuit 
singura ti  cui arbore al vieţii, pus in mijloc, cu frunze 
şi flori, cu forme şi fonduri, cu frumuseţi rare. 
Războiul orizontal este acelaşi în toate ţările 
Europei, mărturie stau manuscrisele medievale. Mai 

puţin cunoscut este războiul vertical, relicvă a 
timpurilor preistorice, la care mai multe femei îşi 
trec una alteia păpuşile de lână şi, bineînţeles, 
vorbele poveştilor. E dovedit, la aceste războaie 
colective s-au închegat poveştile  comunită
ţilor. Dupa poarta de la Berzunţi cu sori şi frânghii, 
vin m e şte şuguri l e ,  ol ăritul , l emnăritul şi  
vrăjitorescul meşteşug al fierăritului. O casă de om 
sărac este arătată apoi cu şopronul, tinda şi «casa». 
În sfărşit, treburile care orânduiesc sufletul şi 
neştiutul drum spre dincolo. 

Ill 
Apoi, oaspeţii europeni au plecat spre Casa 

Memorială "George Bacovia" unde, după o scurtă 
prezentare a vieţii si operei poetului simbolist, după 
prezentarea casei - monument istoric reprezentativ 
pentru arhitectura prăfuitelor târguri moldoveneşti 
antebelice, am ascultat lecturi din poezia lui 
Bacovia. 

S-a întâmplat sa fie 2 1  marti e, în Ziua 
Mondială a Poeziei, sărbătorită de UNESCO în 
fiecare an, când în lume se desfăşoară Festivalul 
"Les printemps des Poetes" 

Actorul Geo Popa a recitat din traducerile în 
limba franceză. Momentul emoţionant a fost atunci 
când oaspeţii au fost îndemnati să încerce să cânte, 
împreună cu actorul, refrenul melodiei compuse de 
Nicu Alifantis pe textul poeziei "Decembre". Şi au 
cântat. Afară era moină - «Şi plouă, şi ninge, Şi 
ninge, şi plouă» - moină de martie. 

IV 
Itinerariul a continuat cu o vizită în Parcul 

Dendrologic de la Hemeiuş. Colec�a romantică de 
arbori din pădurile Carpaţilor şi copaci exotici de 
pe îndepărtate meridiane ale globului a fost sădită 
de arhitectul peisagist Cristian Adolf. Artistul a venit, 
pe la 1 879, din Germania şi şi-a început opera într-o 
vreme în care sunt la mare preţ, pe la marile şi micile 
curţi europene, asemenea capricioase grădini. 
Domeniul de la Hemeiuş, are el insuşi o stranie 
poveste cu prinţi şi fete de împărat (Cantacuzinii 
fuseseră împăraţi ai Bizanţului). Emil de Sayn 
Wittgenstein Berleburg ajunge în Moldova pe la 
1 856, imediat după Războiul Crimeii la care 
participase şi speră să obţină, ca prinţ străin, scaunul 
de domnie al Moldovei .  Este deja căsătorit cu 
Pulcheria Cantacuzino Paşcanu. Fac amândoi 
planuri pentru construcţia castelului. Iniţialele 
numelor lor se păstrează pe pinioanele de zidărie, 
în oţelul tiranţilor. Pulcheria şi Emil au fost numai 
9 ani împreună .  Pulcheria a murit şi este 
înmormântată în biserica din Hemeiuş (pe care a 
ctitorit-o!) .  Emil, aghiotant imperial, s-a căsătorit 
apoi cu o prinţesă poloneză şi a părăsit domeniul. 
Cărţile de ocultism îl mai amintesc uneori pentru 
preocupările de medium pe care le-a avut spre 
sfărşitul vieţii. Mai multe sute de scrisori în limba 
franceză au fost publicate la începutul secolului 
XX, în unele prinţul de Sayn îşi povesteşte aventura 
româneasca. Moştenitoarea Pulcheriei si a lui Emil 
a fost Lucia ( 1 859-1903), care s-a măritat în 1 880 
cu Victor Schomburg-Waldenburg ( 1 856-1 888). 
Copilul lor, Sofia ( 1 885- 1 936), orfană de mică, a 
fost protejata Reginei Elisabeta (care i-a sprijinit 
pe muzicienii talentaţi, şi Sofia era foarte înzestrată). 
Eli sabeta a făcut posibilă căsătoria Sotiei cu 
nepotul ei Wilhelm de Wied şi a obţinut, cu ambi�e, 
pentru ei tronul Albaniei, la 19 14. Nu au rezistat şi 
s-au intors, au trăit la castel având titlul de regi 
ereditari ai Albaniei. Fata lor, Eleonora, a murit în 

închisoarea de la Miercurea-Ciuc în 1 956, acuzată 
de spionaj de către autorităţile comuniste. 

V 
Spre seară, partenerii în proiectul <<Langages 

du vegetal en Europe» au vizitat satul Geoseni, 
unde au participat la o punere în scenă a obiceiurilor 
şi meşteşuguri lor tradiţionale. Ţesutul a fost cel care 
a atras toate privirile prin tehnică, prin stil şi mai 
ales prin poveste, o poveste pe de-a-ntregul ve
getală cu trandafiri roşii şi vreji serpuiţi printre 
frunze şi străluciri pe câmp negru. 

VI 
În zilele următoare itinerariul a continuat în 

Bucovina, trecând pe sub stejarul sădit în anul Micii 
Uniri, la 1 859, la Roman. În Bucovina, locurile 
propuse au fost două dintre mănăstirile monumente 
UNESCO: Humor şi Voroneţ. Pe mândru! strai de 
pictură exterioară creşte netulburat, din pântecul 
lui Ieseu, arborele. Pe ramurile lui se vede, toată, 
semin�a lui Iisus, printre aceştia : David şi Solomon 
cel înţelept. De veacuri, în Grădina Raiului, în scena 
Judecăţii de Apoi, struguri, chiparoşi şi finici se 
arată în neînchipuită lumină albă, lumină 
paradiziacă, deosebită de cea albastră, prea 
omenească şi răscunoscută prin sintagma: albastru 
de Voroneţ. Undeva, pe peretele de nord al 
Voroneţului, Adam şi Eva sunt alunga� din locul 
acesta cu alb necreat. Sunt alungaţi în albastru, 
Adam pune mâna pe coarnele plugului, Eva are o 
mână pe fus, cu cealaltă îl ţine pe Abel. Straiul acesta 
de pictură coborât în vremea lui Petru Rareş, fiul lui 
Ştefan, este probabil un complet testament depre 
adevăr, despre bine si despre frumos. 

VII 
Spre Putna, Muzeul de ouă încondeiate din 

Vama, pentru câteva ceasuri, şi-a arătat micile 
comori . Drumul a continuat spre locul unde 
odihneşte voievodul născut la Borzeşti. Printre 
obcini cu brazi seculari, la biserica Mănăstirii Putna, 
în acea dimineaţa geroasă de sâmbătă, arhimandritul 
şi obştea au slujit lângă umbra lui Ştefan şi noi am 
fost acolo. Capătul de miazănoapte al călătoriei era 
atins. 

Vlli 
Înapoi, oprirea a fost la Marginea, acolo unde 

lutul este scos şi este odihnit. Este călcat în picioare 
şi este bătut. Boţul se pune pe roată şi mâinile ridică 
din ei o siluetă, aproape o fonnă omenească. Forma 
apoi se usucă şi este arsă. 

IX. 
La Bacău, Salonul de Primăvară al Artei Na

ive i-a întâmpinat pe oaspeţi cu poveşti savuroase, 
cu snoave rostite cu stătoşenie, în desen şi culoare. 
Ultima a fost infiriparea covorului-grădină -
traducerea aproximativă a franţuzescului tapis 
j ardin - una dintre ţintele proiectului Langages du 
vegetal en Europe. Pe pavimentul Muzeului de 
Artă Contempoarană de la Centrul "Apostu" s-a 
ţesut, în mod aleatoriu, din pătrate, tapiseria. E 
vorba despre pătrate, lucrări de artă, cu latura de 
30 de cm, făcute şi aduse de p articipanţii  
europeni. Un fel de cor, cu dominantă verde şi  
accente roz şi albastre, cu nenumarate voci, cu 
stranii armonii. 

Iulian BUCUR 
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MUSEUM 
• o intersecţie 
culturală 

Despre manageJi se spune ca trebuie 
sa fie, mai înainte de orice, nişte vizionari. 
Despre managerii în cultura, ca trebuie sa 
fie şi asemeni unui regizor capabil sa 
descuie toate porţile imaginaţiei, sa creeze 
şi sa recreeze magia spectacolului, de 
oricare fel ar fi acesta. 

Nazuiesc spre aceste modele sugerate, 
d01ite şi, din pacate, prea rar impuse, pentru 
ca îmi place sa privesc şi sa vorbesc, tot 
mai mult, în şi despre viitor. Acel viitor care 
contureaza visele şi construieşte speranţa 
1 uminoasa în pe ren itatea a ceea ce este real 
şi profund valoros. Mai bine, mai bun, mai 
frumos, fiecare gând fiind o alta provocare, 
o propunere noua, un punct de perspectiva. 

Exista modele de manager cultural 
vizionar, care au reuşit sa scoata instituţiile 
pe care le conduc din anonimat şi, cu 
vocaţie, sa le pregateasa pentru lupta acerba 
împot1iva superficialitaţii consumiste. A 
avea un astfel de. model (el exista pentm 
mine şi amprenta lui la formarea mea ca 
manager este evidenta) nu înseamna însa a 
te izola agaţat de umbra acestuia. Asumarea 
propriei indentitaţi este o problema de 
atitudine, de nevoie de afirmare, de 
potenţial administrativ şi de sentiment al 
datoriei împlinite. 

Datoria mea, la început de dmm, este 
de a nu ma margini doar la visare, ci sa 
faptuiesc şi sa îndemn şi pe ceilalţi sa 
faptuiasca. Acesta a fost şi imboldul 
elaborarii unui martor, aceasta revista, 
posibil partener de dialog, consonant cu 
bunul simţ, îndreptat împotriva oricarei 
stridenţe din viaţa cotidiana sau din actul 
creaţiei artistice. Un martor care sa arate, 
subliniat şi argumentat, interferenţele 
izbutite între m ulticulturalism ş i  
interdisciplinaritate p e  toate palierele 
specifice activitatilor de baza ale 
instituţiei: ştiinţa, etica şi estetica, reunind 
cele trei valori supreme: adevaml, binele, 
frumosul. 

Chiar daca nu are o optica noua, 
dorindu-se chiar o continuare a orizontului 
atitudinal al revistei "Vitraliu" (aceasta 
reduta de rezistenţa culturala, izvor de ben
efica molipsire sub aripa carui a vom poposi 
o vreme), MUSEUM-mica noastra revista, 
încadrabila în specia de informare culturala 
şi diseminare a rezultatelor programelor şi 
proiectelor ştiinţifice, culturale şi artistice 
proprii, va amplifica semnalul între expe
ditor (instituţia) şi destinatarul lui 
(publicul). O intersecţie, un hub cultural 
între programul de evenimente al instituţiei 
şi publicul interesat, oameni care ne con
sidera, încă, o necesitate sociala. 

MUSEUM va trăi atâta vreme cît vom 
avea coordonate ştiinţifice, culturale, 
artistice de ridicat nivel, dar şi masa critica 
necesară de oameni de calitate, precum şi 
puterea să susţinem gânduri, idei, impresii 
şi, de ce nu, speranţe. 

Mariana POPA 
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lulian ANTONESCU 
• fondatorul muzeelor băcăuane 

Dmmul acestei intituţii, care a depaşit 
jumatate de secol de existenţa şi de 
remarcabila activitate, a fost un drum 
anevoios, dar ascendent şi roditor, datorita 
oamenilor care au slujit, cu deplin 
devotament, în templul bacăuan al muzei Clio, 
în primul rând profesomlui Iulian Antonescu, 
fondatorul muzeelor baci:mane, cel care prin 
bogata sa activitate, a devenit o mare 
personalitate a cultw-ii, un om foarte popular, 
trecut în legenda. 

Iulian Anton escu (26 iulie 1932 - 24 
ianuarie 1991), acest "om plamadit din 
flacari", arzând cu totul pentru promovarea 
arheologiei, istoliei şi muzeografiei băcauane 

şi naţionale, a fost fondatorul muzeelor 
bacauane a vazut lumina zilei in 1932, la 
Piatra Neamţ şi a fost un elev de excepţie al 
vestitului liceu numit azi "Colegiul Naţional 
Petru Rareş". A fost un student remarcabil al 
Facultaţii de Istolie din cadrul Universitatii 
Bucureşti, absolvent cu Diplomă de merit 
(1956), într-o promoţie de excepţie care a dat 
istoriografiei româneşti reprezentanţi de 
fmnte, aşa cum spunea fostul sau cole�, 
regretatul mare istoric Flolin Constantiniu, "In 
promoţia noastra, Iulian Antonescu a avut 
otizontul de cunoştinţe cel mai larg, a venit 
în facultate cu o cultură enciclopedica ... a fost 
cel mai cult student." 

La 15 aprilie 1957 a fost numit direc
tor al Muzeului regional Bacau, instituţie 
înfiinţata la 1 aprilie acelaşi an 

Iulian Anton escu a creat nu numai 
Muzeul de Ist01ie, ci şi sec�ile de ştiinţele 
naturii, arta şi, mai târziu, etnografie (fiecare 
secţie devenita în timp instituţie de sine 
statatoare), la care se adauga casele 
memoriale "George Bacovia" şi "Nicu 
Enea". Dar ctitoria muzeografica a lui luli an 
Antonescu nu s-a rezumat doar la oraşul 
Bacau, el a creat o întreaga reţea muzeistica 
la Oneşti, la Roman şi Târgu Neamţ, la Adjud 
şi la Bicaz. 

Cum singura posibilitate de creştere a 
colecţiilor muzeistice este cercetarea de 
teren, Iulian Antonescu a iniţiat primele 
şantiere arheologice, cum au fost cele de la 
Moldoveni (Gabăra), Aldeşti, Călugara
Bacău, Curtea Domneasca- Bacau şi altele. 

Rezultatele cercetarilor arheologice au 
fost valorificate în studii de specialitate, iar, 
în 1968, Iulian Antonescu a avut cw-ajul de 
a scoate anuarul Carpica, ajuns astazi la al 
XLI-lea numar, publicaţie apreciata pe plan 
naţional şi internaţional. Pe lânga activitatea 
de director de muzeu, arheolog şi muzeograf, 
Iulian Antonescu a fost un distins universitar, 
funcţionând mai mul� ani la Facultatea de 
Istorie-Geografie a Institutului Pedagogic de 
3 ani din Bacău. 

lulian An ton escu a avut o 
extraordinară activitate de culturalizare, de 
raspândire a cunoştinţelor de istorie a 
neamului românesc şi de istorie universala, 
a raspândit ideile sale în cateva mii de 
conferinţe si comunicari ştiinţifice, în Bacau 
şi alte centre universitare unde nu avea rivali, 
ca distins orator. 

În calitate de preşedinte al Comitetului 
Naţional Român ICOM, prin pmticipa1ile 
la simpozioane şi congrese internaţionale, a 
promovat, cu raspundere şi demnitate, 
realizarile arheologiei şi muzeografiei 
româneşti peste hotare. A fost un distins 
ambasador al culturii noastre în numeroase 
state europene, dar şi în S.U.A. şi Mexic. 

Datoria unnaşilor lui Iulian Antonescu 
este aceea de a nu-l uita. Anu-l uita înseamnă, 
în fapt, a-i continua cu responsabilitate op
era, legându-1 astfel de activitatea imediata, 

�::: de activitatea celor care slujesc cu credinţa 
� în templul lui Clio, în oraşul lui Bacovia. 
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Ioan MITREA 

www.cimec.ro



Geniul popular in vitrinele muzeului 

Actul de naştere propriu-zis al secţiei 
de etnografie poate fi considerat donaţia 
făcută de preotul Vasile Heisu (1911-1971) 
din comuna Răcăciuni, cu care a fost 
realizată şi inaugurată în decembrie 1972, 
în localul Primăriei din comuna Răcăciuni, 
Expoziţia de artă populara" Colecţia Vasile 
Heisu ", dupa un proiect tematic realizat de 
un colectiv condus de doctor Georgeta 
Stoica. 

În anii care au urmat, munca de teren 
s-a materializat prin achiziţionarea unui 
mare numar de obiecte etnografice: piese 
de port popular, textile de interior (laicere, 
scoarţe, covoare, ştergare ), dar şi de unelte 
şi obiecte necesare practicarii ocupaţiilor 
tradiţionale, obiecte gospodareşti precum 
şi recuzita folosită pentru practicarea 
datinilor şi obiceiurilor. Piesele proveneau 
din toate zonele etnografice ale judeţului 
Bacău. 

Concomitent, ca urmare a activităţii 
de cercetare întreprinse, în revista Carpica 
au aparut studii menite sa facă cunoscute 
aspecte importante ale artei populare din 
judeţul nostru. 

Îmbogaţire colecţiilor secţiei, 
publicarea unor studii sau de participare la 
diferite sesiuni ştiinţifice au fost preocupari 
constante în munca celor doi muzeografi. 
Lipsa de fonduri pentru achiziţii a fost 
suplinita de o serie de donaţii pe care le-au 
făcut unii profesori din mediul rural. 

În anii 1977-1980, cea mai mare parte 
a fondurilor destinate secţiei a fost orientata 
spre achiziţionarea de piese ceramice, iar în 
vederea realizării unei expoziţii etnografice 
în Palatul Ghika din Comăneşti, între anii 
1986-1988, s-au făcut deplasari şi achiziţii 
în satele din microzona Trotuşului de 
munte. S-a constituit relativ repede o 
colecţie de 630 de piese care fac obiectul 
expoziţiei actuale, inaugurate în 1989. 

Din anul 1990, când Complexul 
Muzeal Judeţean Bacău s-a divizat în mai 
multe instituţiii muzeale, la Muzeul de Artă 
şi Etnografie a fost creata secţia de 
etnografie, ca secţie de sine stătătoare. Dintre 
expoziţiile temporare organizate, sunt de 
amintit: Arta populară băcăuană, Expoziţia 
de artă populară băcăuană, Expoziţia de 
artă populară din judeţul Bydgoszcz
Polonia, Arta prelucrării lemnului, 
Vânătoarea tradiţională, Ceramica popu
lară din judeţul Bacău, Măşti populare, 
Expoziţie de covoare (cu muzeele din Buzau, 
Brăila, Ploieşti şi Rârnnicu Sarat), Biserici 
de lemn din judeţul Bacău etc. 

Prima expoziţie permanenta de 
etnografie,  intitulată Ştergare 
moldoveneşti, a fost vernisata în 1994. Ea 
prezenta ştergarul în toate ipostazele sale: 
ca piesă vestimentară, ca piesa de decor a 
interiorului ţărănesc sau ca piesa de ceremo
nia! în cadrul momentelor din ciclul vieţii. 

Între anii 1996-1999, la Bacau, a 
funcţionat Muzeul Judeţean de Etnologie. 
În octombrie 1996, noul muzeu inaugura 
prima expoziţie permanenta, ţesături de in
terior, şi organiza primul Simpozion 
Naţional de Etnologie. În cele trei sali, 
puteau fi v ăzute u nelte folosite la 
prelucrarea fibrelor textile de origine veg
etala şi animala. Pe simeze erau etalate cele 
mai valoroase lăicere, scoarţe, covoare şi 
ştergare aflate în colecţie. 

În aprilie 1998, se deschidea o 
noua expoziţie permanentă, Sfântul 
Gheorghe - începutul anului pastoral la 

români. Expoziţia făcea o prezentare ge
nerala a unei ocupaţii principale a poporului 
nostru - creşterea animalelor şi continua cu 
imagini din teren, desene şi obiecte 
specifice practicarii păstoritului. 

În 1999, prin comasarea a doua 
instituţii muzeale a rezultat Muzeul 
Judeţean de Artă şi Etnografie. El va 
funcţiona în această formula până în anul 
2003. Obiceiuri b ăcăuane de iarnă, 
Obiceiuri de Paşte, Ceramica populară din 
judeţul Bacău, Hristos a înviat!, 
Prelucrarea artistică a lemnului , sunt doar 
câteva dintre expoziţiile temporare deschise 
în acea perioada. 

Din mai 2003 Muzeul Judeţean de Artă 
şi Etnografie este unit cu Muzeul Judeţean 
de Istorie şi Arheologie în Con!plexul Muzeal 
"Iulian Antonescu". La srarşitul anului, noii 
instituţii i se alocă finanţare şi spaţiu pentru 
organizarea unei expoziţii permanente de 
etnografie, la etajul trei din Corpul A al 
Complexului Muzeal "Iulian Antonescu", 
intitulată Din tezaurul etnografic şi de artă 
populară al judeţului Bacău. Proiectul de 
compartimentare al spaţiului a fost conceput 
de arhitectul Dan Alexandru Popovici. Cele 
peste 650 de piese etalate acopera tematic 
ocupaţiile principale (agricultura şi creştera 
animalelor), ocupaţii secundare (albinaritul, 
vânăroarea şi pescuitul), industria casnică 
ţărănească, meşteşugurile (olaritul, 
prelucrarea lemnului, fierăritul şi potcovitul 
animalelor). Expoziţia conţine şi 
reconstituirea unui interior d e  casa 
ţărănească, cu obiecte provenind din zona 
Trotuş. Ultimul segment este consacrat vieţii 
spirituale. El conţine imagini şi obiecte de 
cult aparţinând religiilor ortodoxa şi romano
catolică dar şi recuzită specifica practicarii 
obiceiurilor de iarna. Din momentul 
vemisarii ei şi până în prezent, expoziţia a 
suferit unele transformări, prin adăugarea 
unor noi piese şi prin îmbogăţirea tematicii. 

Activitatea secţiei a cuprins şi 
organizarea unor expoziţii temporare din 
care enumerăm câteva: Meşteşuguri 
populare tradiţionale, Biserica_ de lemn -
nestemată de artă şi spirit, Tradiţie şi 
continuitate în arta ceramicii, Expoziţie de 
artă comparată, Covoare moldoveneşti, 
Reprezentări antropomorfe pe ct>voare 
moldoveneşti, Vzticultura în Moldova Cen
trală, Interfernţe multietnice, multiculturale 
şi multicultuale etc. Muzeul a fost prezent în 
decembrie 2006 cu exponate în cadrul 
expoziţiei La Roumanie en Limousin. Bacău 
d'hier a aujourd'hui, organizata de Consiliul 
Judeţean Bacau la Limoges-Franţa. În iunie 
2007 am fost prezenţi cu exponate şi cu 
imagini de arhiva la întâlnirea autorităţilor 
bacauane cu românii din Torino -Italia. 

Un capitol distinct în activitatea secţiei 
îl constituie cel de educaţie muzeală. 
Amintim câteva astfel de activităţi: 
Legendele Mărţişor�lui, Sărbătoarea 
Paştelui la români, Concurs de ouă 
încondeiate, Modelarea lutului, De la firul 
de lână la covoraş, Împletituri din nuiele, 
Măşti populare 

Preocuparile ştiinţifice s-au îndreptat 
î n  ultimii ani spre studierea unor 
meşteşuguri populare tradiţionale şi  spre 
completarea fototecii- cu· .noi imagini, 
continuând susţinut activităţile de 
cercetare,  achiziţii,  precum şi  cele 
expoziţionale. 

Feodosia ROTARU 

Casele memoriale ale Bacău lui 

Totul începe cu un ding dong al soneriei. Turişti din toate colţurile ţării sau români 
din diaspora ne calca, periodic, pragul casei. Aşa, pentru a-şi aduce aminte. Pentru ca 
această casa ne vorbeşte despre cultura, despre literatură şi despre istoria noastră. 

Cum de-aţi venit la noi? întreb uneori, curioasa. Majoritatea vizitatorilor trec prin 
Bacau cu afaceri. Şi nu se poate să nu vada şi casa poetului. Alţii vin special. Intra sfioşi, 
uneori cu prejudecata ca locuinţa lui Bacovia, poetul trist al oraşului trist, trebuie sa fie 
un mausoleu rece şi înfricoşător. La srarşitul vizitei, ne spun încântaţi ca aici e un loc 
cald şi primitor. Nu se aşteptau la aşa ceva. Apoi fac câţiva paşi în gradina poetului. Pe 
urmele paşilor lui Bacovia. Se lasă furaţi de peisajul liniştitor. Şi pleacă zâmbind. În 
cartea de onoare apar semnaturile celor ce ne-au trecut pragul de-a lungul timpului. 

Casa Memoriala "George Bacovia" a fost deschisa spre vizitare în toamna anului 
1971, când s-au împlinit 90 de ani de la naşterea poetului. Peretele ce da spre strada 
poarta o placă de marmura cu inscripţia: "În această casa a locuit între anii 1906-1928 
şi a creat cea mai valoroasa parte a operei sale, plină de tragism şi speranţe, George 
Bacovia, geniu poetic înnoitor al liricii româneşti" 

E o locuinţa modestă, cu cinci încăperi, stil vagon. Ziduri de caramida, pe o fundaţie 
de piatra, greu încercată de trecerea timpului. Camerele poarta amprenta celei ce a ajutat 
la aranjarea obiectelor în expoziţie, Agatha Grigorescu Bacovia, soţia poetului. De 
multe ori ma gândesc la veacul pe care ]-au acoperit cei doi, (Bacovia s-a nascut în 
1881, iar Agatha a murit în 1981). Un veac de literatură. De scrieri frumoase şi întâlniri 
cu scriitorii vremii, în salonul casei, la seratele poetice pline de farmec, acolo unde 
boema se întâlnea sa respire poezie. Acolo unde pianul, care troneaza ca un stăpân 
absolut al salonului, făcea sa vibreze aerul din jur, cu un cântec, sub degetele prelungi 
ale poetului, sau ale surorilor sale, cinci la numar, printre care el a crescut ocrotit. Acolo 
unde oglinda veneţiana de cristal, cu rama auri ta, îţi face parca intrarea într-o alta epoca, 
într-o alta lume, mai misterioasa, mai plina de miez. 

Daca tăcea pianul, în camera poetului se auzea un arcuş ce aluneca pe strune, cu 
tandreţe, în timp ce o lumânare de ceara pâlpâia firav, aruncând umbre prin colţuri. 

"Odaia mea ma înspăimânta, 
Cu brâie negre zugravita" 
E greu sa uiţi de Bacovia, odata ce-ai pus piciorul în Bacau. Azi a venit în vizita un 

absolvent al Colegiului Ferdinand I (fostul liceu "Bacovia") şi-mi spunea ca nu a călcat 
aici în perioada liceului, dar acum, student în Bucureşti, cu perspectiva de a pleca din 
ţara, a simţit nevoia să vina şi sa-şi încarce bateriile aici. Nu ştia cum arată casa şi nici ce
o să gaseasca. "Mi-a fost jena când mi-au vorbit despre casa aceasta colegi din ţara. Eu 
am învăţat patru ani peste drum şi nu am venit s-o văd. Acum ştiu ca am avut de pierdut." 

La nici zece minute distanţă de mers pe jos de locul unde pluteşte pregni:mt spiritul 
lui Bacovia, se găseşte "Casa Memoriala Nicu Enea", construită la începutul secolului 
al XX-lea, unde pictorul, personalitate a vieţii artistice băcăuane şi naţionale, şi-a trait 
o mare parte din viaţa. În această casa, soţii Elvira şi Nicu au locuit în perioada 1929-
1960. În luna decembrie 1970, s-a deschis publicului larg, spre vizitare. 

În locuinţa pictorului Nicu Enea, elev al lui Carnii Ressu şi Nicolae Tonitza, putem 
admira lucrări personale, tablouri purtând amprenta de suflet a artistului. Casa a fost 
donata de Elvira Enea, soţia pictorului, fiind redeschisa spre vizitare în 27 mai 2005. 

Câte se vor fi întâmplat în aceste case de legendă? Câte speranţe şi vise şi-au lasat 
energiile în pereţii acestor locuinţe? Nu veţi afla decât atunci când le veţi trece pragul, 
când veţi păşi "în salonul plin de vise" al lui Bacovia sau în locuinţa pictorului Nicu 
Enea. Două personalităţi ale urbei, care au ramas în istorie. 

Ne-am putea plânge de lipsa de promovare, de lipsa banilor pentru reparaţii, pentru 
întreţinere, ne-am putea plânge mereu de câte ceva. Dar, la ce bun? Promovarea sta în 
noi. Cele doua case au pagina activa de facebook, încercând sa ţină pasul cu lumea 
moderna, sunt pe internet, acolo unde generaţiile tinere îşi fac veacul. Fie ca sunt expoziţii 
de pictura, fie ca sunt serate de poezie, la manifestarile noastre culturale vin elevii, 
scriitorii, studenţii acestui oraş. Iar noi încercăm de fiecare dată sa le facem mai creative, 
să le reinventam. Sa menţinem un dialog viu, deschis, între vechi şi nou. 

Tincuţa BERNEVIC 

www.cimec.ro



Arta restaurării 

Restaurarea reprezinta un act de cultura 
prin care se reintegreaza în circuitul valorilor 
artistice o opera de arta care a suferit 
deteriorari de-a lungul existenţei ei, din 
cauza îmbatrânirii fireşti a materialelor din 
care este alcatuita, fie din cauza unor 
intervenţii mai mult sau mai puţin corecte 
sau brutale. 

Restaurarea a aparut în momentul în 
care societatea a ajuns în evoluţia ei la o 
înţelegere superioara a importanţei 
patrimoniului cultural, a necesitaţii pastrarii 
şi transmiterii lui generaţiilor viitoare ca o 
marturie a existenţei sale şi are ca scop 
restabilirea unitaţii potenţiale a operei de arta, 
cu condiţia ca acest lucru sa fie posibil fara 
sa se comita un fals artistic sau un fals istoric 
şi tara sa se stearga orice urma a trecerii operei 
de arta în cursul timpului. 

în acest scop, restaurarea îşi propune 
ca, pe de o parte, sa opreasca procesul de 
degradare şi sa inlature efectele acestuia şi, 
pe de alta parte, sa readuca în lumină obiectul, 
cât mai aproape de aspectul sau iniţial şi, în 
cazul particular al picturii, sa redescopere 
caracteristicile originalului, aşa cum au fost 
realizate de autorul tabloului, în ceea ce 
priveşte dimensiunile, compoziţia şi 
culoarea. 

Restauratorul de pictura aduce preţioase 
contribuţii la clarificarea unor aspecte de 
ordin material ale tabloului, extrem de utile 
cercetarii operei de arta în general. 

Selectarea bunurilor culturale mobile 
şi includerea lor în lista bunurilor propuse 
pentru restaurare se face în funcţie de starea 
de conservare, valoarea patrimonială şi 
cerinţele valorificarii expoziţionale. înainte 
de restaurare, bunul cultural mobil este 
cercetat din punct de vedere fizic, chimic şi 
biologic în laboratorul de investigaţii, în 
vederea stabilirii deteriorărilor, cauzelor, 
factorilor de deteriorare şi a metodologiei de 
restaurare. Corelarea rezultatelor şi raportarea 
acestora la evoluţia tehnologiilor trebuie sa 
conducă şi la rezolvarea unor probleme de 
datare şi autentificare. 

Analizele trebuie sa se efectuze, pe cât 
este posibil, prin metode nedistructive sau 
microdistructive care nu afectează 
integritatea bunului cultural mobil, ţinând 
cont de urmatoarele principii: 

a. pastrarea în totalitate a parţilor 
originale din obiect. Nici o intervenţie nu 
trebuie sa în lature, sa diminueze, sa falsifice 
parţi ale obiectului (Primum non nocere); 

b. folosirea unor materiale similare 
celor originale sau dacă nu este posibil, 
acestea să aiba propietaţi fizica-mecanice cât 
mai apropiate celor originale. 
(Compatibilitatea materialelor) 
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c. utilizarea unor maferiale, substanţe 
etc. care au fost experimentate, testate în 
condiţii controlate, suficient de riguroase 
pentru a fi concludente în determinarea 
incompatibilitaţi şi efectelor secundare; 

d. folosirea unor materiale, substanţe 
reversibile etc. care pot fi îndepartate ulte
rior, tara: a afecta starea obiectului. Materiale 
nereversibile se vor folosi numai în situaţii 
limita în care utilizarea lor ar constitui 
singura modalitate de salvare a obiectului. 

e. toate intervenţiile asupra obiectului, 
din punct de vedere al naturii, poziţionarii, 
completarii zonelor lacunareetc., sa se poata 
observa fie prin examinare directă, fie prin 
intermediul documentaţiei din dosarul de 
restaurare (Lizibilitatea intervenţiilor); 

f nu se vor face completări dacă lipseşte 
mai mult de 50% din original (Restaurarea 
se opreşte, acolo unde începe ipoteza); 

g. urmarirea evoluţiei starii obiectului 
restaurat prin efectuarea de controale 
periodice. 

În laboratorul de la. Bacău, au fost 
restaurate lucrari de: Nicolae Grigorescu -
"Dorobanţ" şi " Car cu ·boi", Dimitrie 
Hîrlescu - ,,Portretul unui magistrat' de la 
Muzeul Mixt Tecuci, jud. Galaţi. Din 
patrimoniului muzeal al Secţiei de Arta 
Bacau, au fost redate circuitului public 
lucrari de: Schweitzer Cumpana Rudolf
"Târg din Fălticeni", Lucreţia Mihail Si !ion 
- "Natură statică", "Natură statică cu 
păpuşă", "Peisaj", Brattilescu Vasile -
"Flori", Nicolae Vermont - "Ţiganca 
jlorareasa", Aurel Baeşu - "Portretul A/inei 
Grigore", llie Boca - "Tănără violonistă", 
"Compoziţie", Dan Hatmanu - "Dana", 
Anonim (Tedy Todi Cotumliam)- "Studiu", 
Anonim - "Fragment de' catapeteasmă", 
Anonim - "Sfânta Treime"; Anonim - "Sf 
Ioan", Anonim - "Răstignirea", Anonim -
"Sf Evdochia". 

Câteva dintre lucrarile numite mai sus, 
împreuna cu documentaţia foto au fost 
expuse Ia expoziţia "RESTAURARE, 
ŞTIINŢA ŞI ARTA" care a avut loc în luna 
martie 2012, la Complexul· Muzeal "Iulian 
Antonescu" din Bacau. Motivul realizării 
expoziţiei a fost de a demop.stra ce inseamna 
de fapt restaurare şi pâna:·unde poate merge 
intervenţia specialistului. În acelaşi timp am 
dorit să aratam iubi tarilor de artă, preocupaţi 
de problemele cercetării şi mai ales ale 
protejării şi conservarii operelor de arta, 
câteva aspecte sugestive din munca anonimă, 
dar plină de pasiune şi raspundere a 
restauratori! or. 

Silvia TIPERCIUC 

Scurtă istorie 

Primele săpături arheologice pentru epoca bronzului au demarat, la srarşitul 
anilor cincizeci, la Mândrişca - Valea Seacă, Răcăciuni, Raca:ta:u, Onceşti, 
Barboasa şi în alte situri, la care se adauga cele de la Cabeşti, Slobozia, Onceşti, 
Gioseni şi Racatau unde au fost descoperite artefacte importante din prima şi a 
II-a epocă a fierului. Un loc aparte în cadrul cercetărilor pentru epoca geto
daca, în judeţul Bacau I-au ocupat cercetările din davele de pe Siretul Mijlociu: 
Raca:tau- TAMASIDAVA şi Brad, Comuna Negri - ZARGIDAVA, în care s-au 
descoperit materiale arheologice dacice şi de import de o valoare inestimabila. 
Au fost scoase la iveala vase ceramice autohtone şi de import, din lumea greacă 
şi romană, obiecte de podoabă şi de cult, din aur şi argint, precum şi un numar 
mare de monede: denari romani şi imperiali. S-au găsit, într-un număr mai mic 
şi monede dacice din argint. Sub conducerea lui Iulian Antonescu s-au efectuat 
cercetari la Moldoveni - Roman şi Magura - Bacău, şi apoi în aşezările şi 
necropolele Bărboasa - Onceşti, Sohodor - Horgeşti Sauceşti, Poiana - Negri, 
Damieneşti etc., descoperindu-se un valoros material arheologic specific, spe
cific epocii carpo-dacice, constând în ceramica, urne funerare, podoabe de 
argint, mărgele de sticla, obiecte din bronz şi fier etc. 

Pentru epoca prefeudala şi feudală sunt notabile descoperirile de la Izvoare 
- Bahna, Ştefan cel Mare şi Onceşti şi mai ales descoperirile lui IulianAntonescu 
de la Curtea Domneasca din Bacău, precum şi cele din Bacau, Tg. Trotuş, 
Manastirea Caşin şi Faraoani, continuate de istoricul AlexandruArtimon. Epoca 
modernă şi contemporană dispune, la rândul ei, de un valoros patrimoniu de 
care s-au îngrijit muzeografele LuciaAntohi şi ElenaArtimon, care au reuşit sa 
adune şi sa valorifice documente şi obiecte valoroase aparţinând familiilor 
Mihai Sturza, Domnitorului Alexandru şi Elena Cuza şi Costache Negri. 

Întorcându-ne la începuturile activităţii expoziţionale a Muzelui din 
Bacau, ne amintim ca prima expoziţie a fost închinată sângerosului an 1907, şi 
a fost organizata: într-o camera de lânga Consiliul Judeţean.A urmat apoi o serie 
de expoziţii temporare de istorie şi artă, la care s-au adăugat şi cele de ştiinţele 
naturii, avându-1 colaborator de nădejde pe pictorul Nicu Enea şi pe colegii lui 
de breaslă Eugenia Dogaru -Antonescu, subsemnatul şi Constantin Şova. într
o altă expoziţie, au fost puse în valoare lucrări de artă descoperite în fostele 
grajduri ale Primariei din Bacau de pe "Câmpul Poştei", precum şi obiecte de 
patrimoniu recuperate din fostele conace boiereşti şi de la Muzeul Naţional de 
Arta din Bucureşti. 

în deceniul al şaselea, la iniţiativa prof. univ. Hadrian Daicoviciu şi cu 
aportul nemijlocit al lui Iulian Antonescu, colaborarea instituţiei bacauane cu 
muzeele din ţară, din Cluj-Napoca şi Bucureşti, precum şi cu cele din Belgrad 
şi Ljubljana, a produs o manifestare expozişională de mare răsunet în plan 
european naşional, intitulată semnificativ "li iri şi Daci", deschisa la Bucureşti 
(1971), Belgrad (1972) şi Ljubljana (1973. A urmat apoi a doua expozişie: 

"Civilizaţia geto-dacilor în perioada clasica" (1976), la Bucureşti, Bacau şi 
Cluj-Napoca, expoziţie solicitata apoi în ţară la muzeele din Oradea, Satu 
Mare, T g. Mureş, Braşov, Tulcea şi Iaşi. 

În 1980, instituţiilor muzeale din Cluj-Napoca, Bucureşti şi Bacau s-au 
asociat şi alte muzee din ţară pentru expoziţia "În memoria lui Burebista" care 
a circulat în Iugoslavia, Luxemburg, Olanda, Italia, Franţa, Ge1mania, Austria, 
Anglia, Polonia şi Bulgaria. Seria de expoziţii consacrate civilizaţiei antice a 
continuat cu "Civilizaşia geto-daca din Bazinul Siretului Mijlociu", la care 
muzeele din Bacau, Galaţi, Focşani şi Roman au expus materiale arheologice 
geto-dacice din cele trei dave: Poiana (Piroboridava), Racăta:u (Tamasidava) şi 
Brad (Zargidava). A urmat expoziţia "Civilizaţia traco-geto-daca şi continuitatea 
sa în epoca formării poporului român", la care colaborat muzee din: Buzău, 
Braila, Botoşani, Chişinau, Constanţa, Tecuci şi Galaţi. Expoziţia a fost itinerată 
la Cluj-Napoca, Oradea şi Iaşi. 

Dupa Revoluţia din Decembrie 1989, Muzeul a intrat în posesia unei 
clădiri din curtea Poştei Centrale, unde a fost organizata o expoziţie penna
nenta de arheologie şi istorie cu valori de patrimoniu, care a funcţionat pâna în 
anull998, unde s-au organizat expoziţiile temporare "Arta neolitica Cucuteni", 

" Valori de patrimoniu din colecţia Muzeului", "Ceramica traco-geto-dacică 
pe teritoriul judeţului Bacau", "Evoluţia ceramicii din neolitic şi pâna în zilele 
noastre". Galeria a mai gazduit o serie de expoziţii sub genericul Colecţii şi 
colecţionari: Paul Ţaralungă - Prăjeşti, Vasile Heisu - etnografie (Răcăciuni), 
C. Teletin Bărboasa - Onceşti, V. Petre ( Valea Seacă), Al. Aparu - Găiceana. 

Dacă valorificarea patrimoniului băcăuan prin expoziţii temporare sau 
permanente a fost destul de precară de-a lungul timpului din lipsa spaţiilor 
adecvate pentru depozitare şi expunere, în pragul mileniului al treilea, aceasta 
spinoasa problema a fost rezolvată, prin inaugurarea, în anii '90, a noii cladiri 
a Muzeului. Generoasele spaţii îndeplinesc toate condiţiile moderne de cercetare 
şi expunere, gazduieşte numeroase manifestari culturale şi oferă vizitatorilor 
posibilitatea de a viziona expoziţiile permanente de arheologie, istorie şi 
etnografie. Actuala formula de organizare a activi taţii muzeale din Bacau, care 
pune sub egida Complexului Muzeal toate instituţiile consacrate istoriei, artelor 
şi ştiinţelor naturale, ofera, în pofida problemelor de finanţare specifice epocii 
pe care-o traversăm, condiţii propice dezvoltarii activi taţilor muzeale specifice 
de cercetare şi expunere a valorosului patrimoniu de care dispunem. 

Viorel CĂPITANU 

www.cimec.ro



Estetica noului muzeu 

Aşa dupa cum se ştie, strămoaşele muzeelor moderne 
au fost cabinetele de curiozităţi şi colecţiile de antichitaţi. În 
general, criteriile de colecţionare includeau vechimea 
obiectului, valoarea materialului din care era realizat acesta, 
frumuseţea, unicitatea şi exotismul. Într-un fel sau altul, aceste 
criterii s-au consolidat, devenind norme. S-au adaugat, ulte
rior, bunurile culturale care au aparţinut unor personalitati 
sau cele care au ramas drept mărturii dupa evenimente 
istorice, precum şi colecţiile constituite dupa criteriul 
completitudinii (operele unui anumit autor indiferent de 
valoarea lor, exemplare din toate speciile unui anumit gen 
biologic de pe un anumit teritoriu etc.). Acest mod de a 
colecţiona obiecte a definit muzeografia mondiala pentru 
aproape un sfert de mileniu: din momentul crearii primei 
instituţii muzeale moderne, Muzeul Ashmolean, Ia 1677, 
până în momentul unui alt prag, înfiinţarea, în 1919, a 
Muzeului de Arta Moderna din Grenoble. Schimbarea nu s-a 
produs, nici pe departe, brusc. Muzeele s-au schimbat, de-a 
lungul acestei perioade, în mod semnificativ, trecând de Ia 
faza muzeelor enciclopedice, la cea a muzeelor specializate; 
din nişte depozite de obiecte, au devenit instituţii de 
cercetare, din muzee universale au devenit muzee naţionale; 
au aparut muzeele regionale şi locale. Institu�ile publice au 
devenit covârşitor mai importante decât cele private, 
dovedind faptul ca, pentru susţinerea unui muzeu este nevoie, 
pe de o parte, de o mare investiţie (pe care, de regulă, o 
persoana privata nu o poate face - deşi, de la muzeele din 
lanţul Guggenheim, până la muzeele aparţinând altor 
importante fundaţii, se pot găsi destule exemple care sa 
contrazica aceasta afirmaţie) şi, pe de alta parte, de un anume 
interes public, menite să susţină muzeul în faţa comunităţii. 
Era firesc sa se schimbe, în aceasta evoluţie, nu doar tipurile 
de muzee, ci şi criteriile de colecţionare şi de organizare a 
acestora. Adevarata şi masiva schimbare s-a produs, însă, 
după cel de al Doilea Război Mondial, de asemenea, treptat, 
şi la aceasta au contribuit mai mulţi factori. 

· 

În primul rând, ar trebui men�onată profesionalizarea 
breslei. În 1946, în locul fostului Oficiu Internaţional al 
Muzeelor, creat în 1926, pe lângă Liga Naţiunilor, a fost 
înfiinţat Consiliul Internaţional al Muzeelor, care a devenit, 
imediat, ca organizaţie neguvernamentală internaţională, 
partenerul specializat al UNESCO în domeniul muzeelor. A 
fost nevoie, este adevărat, de cel puţin două decenii, poate, 
chiar trei, pentru ca această organizaţie sa contribuie esenţial, 
la schimbarea mentalităţii specialiştilor care lucreaza în 
muzee. Din ce în ce mai mult, aceştia, care se considerau, în 
primul rând, arheologi, istorici, biologi, istorici de artă: etc., 
au început să se considere, mai mult, muzeografi sau chiar 
muzeologi. S-a format, astfel, o nouă categorie de specialişti: 
oameni care au studii foarte diferite (de la istoria artei la 
inginerie), dar care se identifică, profesional, prin locul în 
care lucreaz,ă. Au apărut, cu alte cuvinte, adevăraţii 
profesionişti ai muzeelor: oamenii care ştiu să achiziţioneze, . 
să conserve, să cerceteze, să expună şi să "vorbeasca" despre 
bunuri culturale. 

În al doilea rând, anii '60 au fost cei care au adus, în 
"lumea liberă" o schimbare majoră, prin câştigurile majore 
pe care cetăţenii le-au obţinut în domeniul respectării 
drepturilor omului. Mişcarea.flower power, chiar dacă indi
rect, a schimbat, iniţial, publicul şi, în consecinţă, aşteptările 
acestuia de la muzee, după care, muzeele au fost motivate să 
se schimbe şi ele. A apărut o întreagă mişcare intelectuala, 
personificata, în primul rând, de btitanicul Kenneth Hudson, 
care, prin publicaţiile lui de muzeografie militantă, a 
schimbat faţa muzeelor lumii, convingând profesioniştii 
muzeelor, încetul cu încetul, că instituţiile în care lucrează 
trebuie să acorde importanţă, în primul rând, publicului, 
pentru ca bunurile culturale nu sunt colecţionate de dragul 
lor, ci pentru a fi puse Ia dispoziţia publicului. Cu alte cuvinte, 
nu există o valoare intrinsecă a bunurilor, dacă acestea nu 
sunt aduse Ia cunoştinţa publicului. Valoarea sta în mintea 
omului, care judeca obiectele, nu în acestea din urma. 

În fine, odată cu Avangarda şi (în artele plastice) cu 
Marcel Duchamp, când încercările tradiţionale de a defini 

frumosul sunt abandonate, când toate criteriile artei sunt puse 
sub semnul întrebării, când arta încetează de a mai fi subjugata 
dorinţei de a exprima sentimente, şi criteriile colec�onării se 
schimbă. Primii care au făcut aceasta schimbare au fost 
colecţionarii privaţi. Muzeele au fost nevoite sa urmeze 
gustul acestora. După ce secolul al XIX-a a fost marcat de 
apariţia muzeelor de artă modernă, acestea au fost urmate, în 
mod firesc, în veacul trecut, de cele de arta contemporana, 
aşa cum, spre sfârşitul secolului, muzeele de istorie 
contemporană au fost urmate de muzeele de istorie recentă. 

Toate aceste schimbări au fost acompaniate de o rapida 
retehnologizare a expoziţiilor, de pătrunderea multimedia 

în muzee şi de adoptarea unei scenografii din ce în ce mai 
spectaculoase. Spectacolul a devenit cuvânt de ordine în 

muzee. De la expunerea seacă, metodică şi didactică a 
obiectelor, muzeele au trecut, treptat şi ajutate de tehnologie, 
la o exuberanţă a expunerii, care pune în lumină fiecare obiect 
în parte, printr-o adevărată "înscenare". Până la jumătatea 
secolului trecut, muzeele erau sufocate de obiecte. Astazi, în 
tot mai mare măsură, obiectele considerate de mai mică 
importanţă sunt trimise ori retrimise în depozite, de unde 
sunt scoase doar cu ocazia unor expoziţii temporare. 
Expoziţia pem1anentă a devenit, de cele mai multe ori, o 
montare menita sa ofere vizitatorului mai mult decât 
informaţia ştiinţifică: o impresie memorabilă despre un bun 
cultural. Este, din partea muzeografilor, o încercare de a 
modifica aspectul şi chiar şi ceva din esenţa muzeelor. Aceasta 
nouă înfăţişare a muzeelor este "vânduta" la pachet cu noile 
programe culturale, extrem de diverse: conferinţe, dezbateri, 
spectacole, festivaluri, parade de moda, filme ş.a.m.d. Practic, 
nu mai există graniţe: muzeele găzduiesc orice tip de 
manifestare culturală, indiferent dacă mai exista o legătura 
directa cu patrimoniul lor sau nu. Aceasta nu înseamnă că 
informaţia ştiinţifică este exilată din muzee, numai ca 
prezentarea ei trece cu mult dincolo de citirea etichetei. Mai 
nou, eticheta include doar câteva informaţii esenţiale. Pentru 
cine vrea să afle mai mult, este suficient sa încarce, cu telefonul 
mobil smart, imaginea unui cod QR, care îl duce la un sit ce 
conţine toate informa�ile necesare. În acest fel, informaţia 
ştiinţifică este livrata strict celor realmente interesaţi, fără să 
încarce vizual- cel puţin - memmia celor care vor doar să se 
bucure de o anumita atmosferă sau doar de o imagine. 

Dincolo de acest miraj al efectelor multimedia şi al 
scenografiei, există un real interes al muzeografilor de a 
păstra muzeul în limitele esenţei sale, de a oferi vizitatorilor 
accesul Ia bunuri culturale; ceea ce au încercat muzeele sa 
schimbe, în ultimele doua decenii, de când multimedia a 
ajuns să domine expresia auxiliară a muzeelor, a fost doar 
modul de ambalare a aceluiaşi produs cultural, şi nu un cu 
totul alt produs cultural. Altfel spus, ctiteriile de valoare au 
rămas neschimbate, dar prezentarea este complet diferită. 

De foarte puţină vreme, însă, ca un întârziat ecou al 
postmodernităţii, o parte dintre muzeografi au început sa 
puna la îndoială criteriile fundamentale ale colecţionătii sau, 
mai exact, a unuia dintre acestea, cel privitor la valoare. Am 
mai spus-o, valoarea stă, mai degrabă, în mintea noastra, a 
privitorilor, a martorilor, a celor trecuţi printr-un proces de 
educaţie, care ne învaţă ce este frumos şi ce este urât, ce este 
bine şi ce este rau, ce este valoros şi ce nu este valoros. Ce se 
întâmpla, însă, atunci când suntem perfect conştienţi că un 
anumit obiect nu este nici frumos, nu are nici o valoare 
intrinsecă (rezultând din materialele din care este realizat), 
nu este nici unicat nici rar, şi nu are nici măcar valoare me
morială (pentru ca nu a fost în posesia unei personalităţi 
anume)? -.. · 

Ca să înţelegem ce răspuns putem da la aceasta întrebare, 
trebuie să ne întoarcem câteva decenii în urma, până la geniala 
operă a lui Walter Benjamin, Opera de artă în epoca 
reproducerii" mecanice, în care autorul german explică 
pierderea criter.iului autenticităţii pentru colecţionarea 
bunurilor culturale, din moment ce producţia de masă a 
devenit dominanta. Translatând situaţia la ceea ce se întâmpla 
acum, putem sa constatăm ca reproducerea mecanică (acum, 
şi electronică) a bunurilor culturale a devenit dominanta. 
Desigur, putem colecţiona, în continuare, bunuri otiginale şi 
unicate. Dar, nu cumva, obţinem o imagine falsă asupra 
societaţii în care trăim? 

Muzeele nu sunt nişte galerii de artă ridicate la rang de 
instituţie publica, aşa cum şi-ar putea imagina unii. Ele sunt 
un barometru al societăţii contemporane, indiferent care ar fi 
subiectul colecţiilor lor, pentru că ele dau seamă despre ceea 
ce este important în societatea de astăzi, nu în cele trecute, 
aşa cum ar părea. Muzeele, deci, trebuie să găsească o cale 
pentru a oferi o înţelegere a trecutului, pentru cei de astazi. 
Aici intervine intuiţia de geniu a lui Benjamin. Bunurile 
culturale pot fi reproduse şi s unt, în consecinţă, 
colecţionabile; doar pentru că îndeplinesc criteriul 
autenticităţii. Dar nu ni se spune nimic despre valoare, despre 
aura despre care acelaşi Benjamin vorbea. Exista o urmare 
directa a acestei abordări, în muzeele contemporane. Acestea, 
indiferent care este specificul lor, trebuie să colecţioneze 
ceea ce es_te reprezentativ pentru societatea actuala, făcând 
abstracţie de criterii precum valoarea, frumuseţea, 
originalitatea ori unicitatea. Am ajuns, însă, astfel, Ia una 
dintre problemele pe care muzeele contemporane nu au reuşit 
sa o rezolve. · 

Vorbind. nu doar despre Români.a, dar mai ales despre 
ţara noastra, ar trebui să recunoaştem: trăim într-o societate 

MUSEUM 

kitsch. Nu este vorba doar despre bunurile pe care le 
achiziţionam mi nu, din magazine. Este vorba despre ceea 
ce pare să domine gustul general în societatea contemporana 
o societate care se exprimă, mai ales, în mediile sale 
tradiţionale. Tocmai acolo, atacul acultura�ei kitsch pare a 
fi cel mai puternic. În acel mediu, cântecele tradi�onale sunt 
înlocuite de manele, iar reprezentările patrimoniului cultural 
serial devin dominante. Desigur, vor exista, întotdeauna, 
excepţii, dar aici este cazul să vorbim despre majoritatea 
cetăţenilor, cei care, de fapt, constituie baza unei colectivitati, 
mai ales, rurale, şi care sunt principalii colectionari 
involuntari ai acestor bunuri. Situaţia aceasta nu este spe
cifică doar României. Într-un fel sau altul, toate societăţile 
democratice se confrunta cu aşa ceva, iar muzeele nu mai pot 
sa faca abstracţie de această situaţie, pentru că ele, asemenea 
altor instituţii de cultura, reprezintă, cum am mai spus, un 
sensibil barometru al societăţii. Problema pe care trebuie să 
o rezolve muzeele este cea a reprezentativităţii bunurilor 
culturale colecţionate, pentru a oferi, viitmimii, o imagine 
despre societatea actuală. 

Rata de înlocuire a obiectelor pe care le utilizăm creşte 
exponenţial. Pentru cineva născut, în România, la 1900, 
era firesc sa păstreze mai multe piese de mobilier moştenite 
de la părinţi. Pentru cineva născut cu doar jumătate de secol 
mai târziu, mobilierul moştenit nu mai este pastrat decât 
daca este cotat drept foarte valoros sau daca a fost 
achiziţionat de la tm anticariat; în schimb, este firesc ca o 
asemenea persoană sa renunţe la mobilierul cumparat de-a 
lungul vieţii sale, de cel puţin o dată, pe parcursul vieţii. 
Cu cettitudine, pentru cineva născut în 2000, mobilierul 
achiziţionat astăzi va fi schimbat în doar 10 - 15 ani. 
Bunurile aşa-numite "de folosinţă îndelungată" au o 
"viaţă" din ce în ce mai scurta. Un autoturism achiziţionat 
în 1950 era pastrat până se dezintegra. Unul cumpărat în 
1975 era folosit doar vreo 15 ani. Un autoturism achizitionat 
acum va fi schimbat în următorii 6 - 7 ani. În cazul 
electronicelor, acestea au o durată de folosinţa şi mai 
scurta ... Muzeele sunt nevoite să colecţioneze toate aceste 
bunuri, pentru a documenta viaţa fiecărei generaţii în parte. 
Desigur, este firesc pentru muzee sa încerce colecţionarea 
celor mai scumpe telefoane mobile, aşa dupa cum este nor
mal sa încerce achiziţionarea unei capodopere artistice. Dar 
problema muzeografilor este legata de faptul ca nu cele 
mai scumpe telefoane mobile sunt cele mai răspândite, ci 
tocmai cele mai ieftine, care nu sunt neapărat şi foarte 
performante, care nu au design rafinat şi care, de regula, 
sunt produse în China şi ajung să fie vândute în România 
în cele mai comune magazine specializate. 

Ajungem, aşadar, la problema reprezentativitaţii 
bunurilor, drept criteriu de colecţionare. Cu alte cuvinte, 
muzeele, pentru a fi credincioase misiunii lor publice, aşa 
cum aceasta este asumata de muzeografia contemporană, 
vor trebui să colecţioneze nu doar obiecte realizate de marii 
designeri ai lumii, ci şi dintre cele care se vând în cele mai 
urni le magazine şi care constituie grosul bunurilor acumulate 
în casele celor mai mulţi dintre noi. 

Asistam Ia o schimbare dramatica a habitudinilor de 
colecţionare ale muzeelor? Raspunsul va fi oferit în anii 
care vor urma. Cert este ca, deja, de multa vreme, şi muzeele 
româneşti au ajuns sa colecţioneze bunuri culturale fara 
nici o valoare estetica, dar care marcheaza o anumita epocă, 
un anumit mediu social, o anumita subcultura. Criteriul 
estetic pare abolit, atunci când vine vorba despre 
colecţionarea obiectelor contemporane, iar muzeele sunt 
obligate sa le colecţioneze, astăzi, pentru ca, foarte curând, 
tocmai din cauza ratei ridicate de înlocuire, ele vor fi 
distruse. Câţi dintre noi mai pastreaza în casa un pager, o 
maşina de scris ori primul telefon mobil? Daca nu le-au 
achiziţionat la timp, nici muzeele nu le vor mai gasi ori, 
deja, nu le mai pot gasi. 

Acest nou curent în colecţionare vine, oarecum, în răspăr 
cu spectacolul muzeal despre care am vorbit mai devreme. 
În schimb, este o dovadă clara a faptului că muzeele au devenit, 
în tot mai mare măsură, instituţiile de care societatea actuală 
are nevoie, răspunzând, astfel, gustului general, aşa cum o 
fac şi celelalte instituţii culturale. Ca şi în cazul acelora, vor 
exista, în continuare, şi muzee "de nişă", ultraspecializate şi 
care nu se vor supune mersului general al muzeografiei 
contemporane. Este extrem de greu de prevazut dacă viziunea 
acestora va ajunge, la un moment dat, sa răstoarne sau nu 
ceea ce defineşte, azi, gustul public pentru muzee. În mice 
caz, pentru muzeografia mondială, este un moment de-a 
dreptul pasionant care va ajunge să influenţeze, într-un fel 
sau altul, gândirea oamenilor din actualul secol. 

Virgil Ştefan NIŢULESCU 

www.cimec.ro
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