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„COPERÞI DE CÃRÞI POSIBILE“

Cred cã era pe la sfârºitul toamnei lui 2004 când, fãrã sã-mi
dau seama de unde îmi venise acest gând, mi-am spus cã voi face,
cât voi putea de repede, o „carte micã“ despre pictori; dar nu am în-
þeles decât dupã câtãva vreme ce ar fi trebuit sã cuprindã aceasta
ºi cum sã se înfãþiºeze.

Gândul însuºi îl rostisem în sinea mea ºi nu cãpãtase corpo-
ralitate prin nici un cuvânt ºi, deci, pentru încã un timp, rãmãsese o
ipotezã de adâncime neconþinutisticã. Pânã când începusem sã scriu
„Vremea Seniorilor“ totul se aºezase în indistinct dar atunci, recapitu-
lând, cu amãrãciune, ceea ce trebuise sã fac ºi nu fãcusem, s-a po-
trivit sã aparã din nou acest fruct mãrunt, posibil, ºi sã-i dau ºi un
nume. Îi zisesem, într-un idiom neclar, „Zece lecþii de zugrãvie“. Dar
numele nu i-a rãmas acesta fiindcã, la drept vorbind, nici nu ºtiam
de ce trebuie sã o întocmesc ºi, deci, ce înþelesuri ar fi trebuit sã
aibã, în felul ei ce nu cunoºteam. Astfel încât, a-i spune într-un anu-
mit chip mi se pãrea cã este fãrã rost dacã nu va da Dumnezeu ca,
în cele din urmã, totul sã se orânduiascã într-o altã învoialã de vorbe,
ceva mai bine înþelese.

Cu vremea, adunând din nesfârºitul meu ºantier cotidian cele
câteva întocmiri mai închegate ce dedicasem câtorva pictori, ºi re-
citindu-le, m-a cuprins un sentiment de dezesperare ce mã încearcã
adeseori când vãd cã realitatea mi se înfãþiºeazã altfel decât o închi-
puisem, greºind prin iluzie ori exagerare. Erau un fel de „eseuri“ ce
mi se pãreau compuse într-un mod întâmplãtor ºi care nu dãdeau
semne cã s-ar lega unul de altul aproape prin nimic. Nici stilul nu îmi
mai plãcuse, adicã, de fapt, nu îl recunoºteam ºi nu credeam cã mã
mai defineºte. Adunasem la un loc — fruct al hazardului — câteva în-
semnãri ce nu aveau, decât una doar, mai puþin de cincisprezece ani
iar cea mai veche se apropia de un sfert de veac. Era acolo, parcã,
un alt om ºi o altã privire ºi chiar o altã concepþie în a construi ºi a
se aºeza ceva din cãrãmida diversã, ca sã dea un întreg ce s-ar susþine.
Chiar ºi titlul ce imaginasem mi se pãrea — ºi era, mai degrabã — o
formulare naivã ºi fãrã alt sens decât unul vag ºi descriptiv. „Zece
lecþii”: dar ce fel de „lecþii“ ar fi fost acestea? Eu scrisesem, din capri-
ciu ori din reacþie în imediat, despre câþiva pictori de însuºiri diferite,
unii cu þinutã magistralã dar aflaþi departe pânã ºi de catedra moralã,
care, lãsându-l la o parte pe „meºterul Timotei”, nici mãcar nu-i preo-
cupa mai mult decât obiºnuitul psihologic ce ne împinge în a crea model
pentru cel care se va potrivi sã-l înþeleagã. 
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Totul pãrea încremenit ºi aproape de inutil de vreme ce nu
izbuteam sã-i atribui o direcþie ºi o semnificaþie mai înaltã decât efec-
tul hazardului ce aduce laolaltã pãrþi ce nu se învoiesc în ceva con-
substanþial. Dar ca în alte câteva rânduri, dezlegarea venise fãrã a
o presimþi mãcar. Era, cred, pe la jumãtatea lui iunie, în acest an,
când tot rãsucind câteva fotografii ce ar fi ilustrat vreodatã coperþi
de cãrþi posibile, am ales douã spre a vedea dacã ar fi dat vreun
înþeles „cãrþii mele cu pictori“. Una mai ales, rãmasã aici în ilustra-
þie pânã la urmã, mi se pãrea cã vorbeºte într-un anumit fel ºi, pes-
te câteva ceasuri, când am vãzut coperta fãrã titlu ceva mi-a ºoptit
deodatã cum ar trebui sã se numeascã, în sfârºit, alcãtuirea firavã
ce ºtiam acum cã va exista. Aceastã înseninare ce s-a produs într-o
clipã mi-a desluºit ºi sensurile ce stãteau ascunse în abia re-desco-
peritele fraze întinse, odinioarã, pe hârtie. Ele cuprindeau „vise despre
forme ºi culori“ ºi, prin urmare, nu trebuiau socotite nici portret de
pictor ºi nici „exegezã“ ci un „altceva“ ce mi se pãrea familiar, un ana-
log, mai mult ca sigur, al altei cãrþi posibile cãreia îi spusesem, în
jungla proiectelor mele, „Vise despre cuvinte“. Aceasta îmi venise,
ca ºi cum ar fi fost o pecete, în Sãptãmâna Luminatã când mã întor-
ceam de la Constantinopol. Era în miez de noapte ºi, fiindcã nu pu-
team dormi, am zãrit prin fereastra vagonului de tren, în Gara de la
Adrianopole, un panou cu înscrisuri turceºti ce mi-au trezit cuvinte
din viaþa mea ºi din vieþile alor mei. ªi încercând sã mi le explic,
mi-am dat seama cã nu „fac filologie“ ci visez pãtrunzând prin timpuri
ºi re-trãiesc, într-o fracþiune de secundã, vieþi succesive de oameni
ce vorbesc ºi, deci, chiar vieþi de cuvinte.

Acum înþelegeam cã visez despre forme ºi culori, într-o lume
care mi se pãrea cã existã ºi, la drept vorbind, nu era decât ficþiu-
nea tuturor lumilor ce o fãcuserã posibilã ºi care, în prezentul ce nu
existã niciodatã, ne aºeazã în singura realitate necontestabilã, reali-
tatea operei noastre, unde timpul se opreºte.

Acestea sunt intermundiile, adicã lumi ce se aflã între alte
lumi de unde mãcar câteodatã rãmâne „ceva“ ireductibil ºi care, în
nedesluºitul creaþiei, se aºeazã dupã rânduieli ce ne scapã ºi „ne vor-
besc“ în Marea Tainã ce ne înconjoarã ºi de unde, rar ºi numai dacã
ni se spune de cãtre Cel ce ne pãzeºte, mai aflãm îndreptare, cale
ºi, poate, o luminã ca de opaiþ, pâlpâind.

3 iulie 2005

în Duminica Sfinþilor Români
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„Oamenii de lânã“
Sã fi fost cu doar câþiva ani înainte de 1900, când, în apro-

piere de Piatra-Neamþ, pe dealul Cozla, se întâmplã sã aparã,
printr-o potrivire, niºte bucãþi de ceramicã sfãrâmatã ce arãtau
ornamente stranii, ºerpuite ºi parcã interminabile, înfãþiºate în
culoare neobiºnuitã. La drept vorbind, acesta nu era un episod
rar însã urmele ce se aflaserã, cu aspectul lor enigmatic ºi echi-
librul de întocmire plasticã pãrând a comunica un fel de mesaj
senin ce vorbea parcã de la sine, erau impresionante. Nimeni
nu îºi dãdu seama, la început, de unde vin aceste „comunicãri“
fãrã verb pânã când, odatã cercetate mai cu luare-aminte, se
dovedi cã se înrudesc cu altele, cunoscute de cãrturari, ºi des-
coperite cu doar câþiva ani mai înainte, pe la 1880, în satul mol-
dav Cucuteni. Misterul lor se arãtã, totuºi, de nepãtruns cãci ori-
cât s-ar fi încercat a se face atribuiri ºi a se gãsi analogie cu
antichitãþi de aiurea nu se aflã nimic. Ori, mai bine spus, se aflã
o întreagã civilizaþie necunoscutã ºi strãveche dar fãrã nume, de
fapt mult mai veche decât homerica Troia, o lume cãreia, în lipsã
de un alt etnonim, i se spuse simplu: „Cucuteni“. Studiile nu se
oprirã, de bunã seamã, aci, dar, în aceastã materie, este esen-
þial a zice cã astãzi ºtim mai multe despre cucutenieni decât
ºtiau ei despre ei înºiºi, cãci lãsarã urmã ºi chiar mulþimea de
documente arheologice este un obiect de uimire ºi, la drept vor-
bind, de admiraþie. Uimirea vine, întâi ºi-ntâi, din geometria aºe-
zatã în ceramica aceasta coloratã în douã ori trei culori ºi împo-
dobitã pe toatã suprafaþa vasului cu meandre ºi spirale de parcã
artistul s-ar fi temut de goluri ºi de spaþiul incomplet pe unde s-ar
fi strecurat duhul rãu de odinioarã. Impresia de completitudine
impune ºi naºte dintr-o datã emoþia nedefinitã ce o creiazã mu-
zica prin simetrii, ritmuri ºi un gen de stabilitate secretã ce s-ar
întrezãri — ºi, cu siguranþã, existã — îndãrãtul formelor, ele înse-
le riguroase. Astfel încât, înainte de toate, lumea Cucutenilor se
înfãþiºeazã esteticeºte ca un fel de clasicism arhaic ºi este fapt
sigur cã aflãm aici civilizaþie înaltã ºi enigmaticã iar nu simple re-
miniscenþe „primitive“. Longevitatea ei impresioneazã ºi ea pre-
cum ºi þinuta sinteticã, ne-literarã, fiind aproape vãdit cã însuºi
mileniul ce o defineºte rãmâne o învoire tainicã între ceea ce as-
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tãzi denumim, fãrã multã îndreptãþire ºi cu o nefericitã convenþie
a geografiilor, Orient ºi Occident. Era însã ceva ce nu se recu-
noaºte azi în felul ce ni s-a transmis, un fel de substanþã origi-
narã de dinainte de civilizaþiile ce se vor înºirui mai încoace, pâ-
nã la noi; de fapt, o evoluþie virtualã de unde s-ar fi putut extra-
ge o altfel de istorie, ce n-a fost sã fie. Cãci, pânã la urmã, pe
când, cãtre anul 2600 înainte de „era creºtinã“ începu a se des-
trãma lumea enigmaticã a Cucutenienilor, o ipotezã de europe-
nitate arhaicã se împrãºtiase fãrã a se mai întrevedea decât rar
ºi indistinct, pânã azi. Fost-a aceasta o sintezã posibilã ºi o ipo-
tezã de altfel de istorie ºi de altfel de culturã ce ar fi dat celor
ce vor veni alte îndrumãri ºi o cu totul altã directivã interioarã dacã
s-ar fi pãstrat ºi ar fi stãruit altfel decât în memoria tainelor ºi
în tipar? Cine mai poate rãspunde dupã atâtea mii de ani de înlãn-
þuire de fenomene ce par a nu „aduce“ aminte decât pe departe
de încifrãrile din Carpaþi. ªi, totuºi, urmele nu dispãrurã defini-
tiv ºi, chiar dacã încã ºovãielnice azi, încheierile celor ce vãd în
ceramica târzie a Chinei de apus ºi în motive foloclorice româneºti
o pecete a celor de la Cucuteni nu-s fãrã un temei logic dar ºi
antropologic. 

Oriºicum ar fi, odatã ce devenirã anonime ºi poate cã, fãrã
semnificaþie în vãzut ci doar pur ritual geometric, semnele aces-
tea fãrã legenda se pãstrarã, totuºi, arãtând în felul unei repre-
zentãri etnografice care este, cu încã alte contribuþii, aceea de aici,
conservatoare prin ruralitate ºi echilibratã prin regim sedentar.

Spiritul rãmase, astfel, depus ca o pecete în inmemorial ºi
în straturi sufleteºti insondabile dar absorbite folkloric ºi trebuirã
sã curgã râuri multe de vremi pânã când, vãzute din nou, geo-
metriile acestea arhaice sã facã posibilã o adeziune prin înþele-
suri ºi sã re-genereze ceva din taina lor nepãtrunsã.

Acesta este, la rândul lui, un alt mister. Cãci, pe la 1980,
în Moldova, la Piatra Neamþ, un gravor cu ºtiinþã în tehnici me-
dievale, începu a cerceta cu atenþie semnele lãsate de „cucute-
nieni“, ºi fiindcã avea, prin conformaþie sufleteascã, îndemnãri cã-
tre strãvechime, socoti cã se regãseºte în acea lume de cere-
monii misterioase ºi, deci, cã a o resuscita traducând-o în felul
lui ar fi o potrivire ºi o faptã. Acest om cu vocaþie ºi cu doc-
trinã este Petru Petrescu ºi intuiþia lui, ce nu-i dibuire ci operã, este
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dintre acelea ce propun interogaþii tulburãtoare ºi, poate, chiar ºi
o soluþie.

Mai întâi de toate, Petru Petrescu a închipuit procedãri nu
doar posibile ci ºi recomandabile când se restituie o istorie ime-
morialã ºi alese xilogravura spre a se exprima. Aici senzaþia de
vechime este inerentã. Astfel procedau gravorii Evului Mediu, ast-
fel procedeazã artistul care azi voieºte a sugera milenii multe ºi
un abis de vremi ce parcã nici nu se mai distinge dacã ºi unde
anume se terminã. Însã medievalitatea aceasta spune mai mult
decât o simplã opþiune tehnicã, fiindcã ne comunicã o reminis-
cenþã de epoci conþinutistice ce doar s-au memorat pânã recent
ºi s-au regãsit în formele poporane. 

ªi, totuºi, „veche“ pãrându-ne, arta este aci, stilisticeºte, mo-
dernã cãci, privite mai de la depãrtare, aceste panouri colorate
cu iscusinþã ºi împodobite de semne secrete, au ceva din pictu-
rile lui Miró fãrã a se documenta înrâurire. Alãturarea, posibilã,
se corecteazã, la drept vorbind, la o privire ceva mai stãruitoare
cãci aceasta nu-i o genealogie imaginarã ci o ascultare de voce
interioarã, ºi chiar dacã ar fi „modernã”, modernitatea este în
termen de originism consubstanþial nu „cãutat“ ºi „voit“. 

Aici totul se reconstituie dinlãuntru evocând un „ceva“ tras
ca un fir subþire din strãvechime în alte „limbi“ ale culorii ºi for-
mei ºi pânã în folklor. Dar, sufletul însuºi este mai mult decât fol-
kloric, el este arhaic. Ochiul nu lucreazã aci cu perspectiva ºi
geografia nu-i decât semn, urmã, loc sacru, fiind, în Descrierea
Lumii Consacrate ce se aºterne în faþa noastrã, un fel de „poia-
nã a soarelui“ ori a lunii, arãtând, în orice caz, o topografie a ce-
remoniei. Auzul percepe aceste voci ale timpului ºi traduce ecoul
lor în duh, închipuind o lume a nocturnului ºi a tainei, cotropitã
de nuanþe albãstrii ºi arãtând senzaþii lunatice, de siluete nelã-
murite ºi de alcãtuiri pe cale a se desluºi, inteligibile, totuºi, pen-
tru un suflet ce le poartã cu el fãrã sã ºtie. 

Aci, în cel mai adânc strat, suntem în spaþiul horei, însã al
arhaicei „Hore de la Frumuºica“ ºi, de-aceea, Xilogravorul comu-
nicã „misteriile“ selenare (sugerând dezvoltãri orfice) ºi principiul
geometric al unitãþii, oracole ºi ofrande, invocã Mumele ºi, în gust
animist, spiritul focului ºi sufletele pãdurii. Arta este aci antro-
pologie ºi „arheologie a legendei“ fiind feericã, adicã magicã.
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Chemãrile vin de pretutindeni ºi întoarcerea în vremi, printr-un
fel de iniþiere în trepte, este enigmaticã, eminescianã. „De treci
codrii de aramã“ pãtrunzi într-o lume unde sãlãºluiesc duhuri strã-
vechi ºi unde, „acolo lângã isvoarã“, încep ritualuri pãgâne ºi fã-
rã vârstã, „în liniºtea serii“. Timpul, de altminteri, e abolit, rãmâ-
nând doar o clipã miticã ºi sempiternã: olarul viseazã aºezat la
roatã, înfãptuind un miracol fãrã vârstã, posibil oricând într-un
ciclu de civilizaþie de câteva milenii ºi, deci, ºi azi.

Stãruinþa arhaicului defineºte aci totul ºi artistul ºtie a comu-
nica o miºcare continuã, dintr-un „dincolo“ de timp într-un „încoa-
ce“ al istoriei, urmând evoluþia sedentarilor, adicã a þãranilor cu
obicei ºi datinã nemodificabilã întrucât ceea ce este iniþial arha-
ic devine, în istoria cunoscutã, folklor. 

Astfel începe a se traduce necunoscuta lume a Cucutenilor
în ipostaza ei etnograficã, aflatã mai aproape de noi. Totul va fi,
prin urmare, ceremonial ºi „îndãtinat“ cãci datinile ilustreazã în
aceste lumi dintre lumi formula de cãpãtâi. Xilogravorul evocã
ursitoarele ºi peþitorii, mirii, alaiul ºi bocitoarele, adicã ritualurile
ce aºeazã omul nedesluºit în legãturi magice cu universul. Ur-
meazã, bineînþeles, feeria sublunarã, ielele ºi Noaptea de Sânziene,
descântecul, buha, fiinþele vãzduhului ºi duhurile nopþii, „craiul nou“,
zânele ºi Cosânzenele ce se întãresc ºi se dezvoltã cu lãrgime în
sãrbãtoarea carpaticã a calendarului, cu vestitorii ºi cãiuþii ei, cu
mascaþii ºi jocul caprei, cu zurgãlãul, cu flueraºii ºi rapsozii. 

Imaginea de ansamblu este impresionantã. Ceva de covor
românesc ºi de iie, cu înþelesuri înviate dupã prea îndelungi stili-
zãri, s-a depus aci, unde oamenii de lânã devin fiinþe ale unei
civilizaþii ce re-naºte ºi ne vorbeºte pe o cale aproape neverosi-
milã. Gândirea însãºi este aci, de nu cumva aceea a unui literat,
în orice caz în legãturã cu literatura, ceea ce documenteazã nu
atât intuiþie ci mai degrabã o ideologie. Xilogravorul se regãseº-
te în „arhaici“ ºi „poporani“ iar regresiunea cãte obârºie e subli-
niatã aci ºi printr-un fel de bibliografie ce nu decurge din belle-
arte. Toþi cei ce aflarã „strãvechiul vorbitor“ se trezesc chemaþi
aici, ca sã vinã cu adaosul ce trebuieºte ºi cu întãrirea ce sedi-
menteazã. El invocã singurãtatea de „lacustrã“ a lui Bacovia arã-
tând frici de neolitic ºi vacuitate aproape geologicã, fãrã om, ple-
istocenã dar ºi urcarea la munte ºi vastitãþile alpestre ale lui
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Calistrat Hogaº. Apoi, desface o traistã cu poveºti în sadovenia-
nul „Han al Ancuþei“, reciteºte „Ciuleandra“ lui Rebreanu ºi sco-
boarã în universalele „Amintiri din copilãrie“. Pretutindeni sãlãº-
luieºte un spirit al strãvechimii ce poate încã sã pecetluiascã Operã,
arãtând cã omul tradiþional rãmâne alãturi de istoria contingentã.

1988, adãogit 2005

Estetica aramei
Originar din Nicoreºtii Vrancei ºi aºezat, mai apoi, la Tecuci,

ªtefan Buþurcã începu a se exprima în picturã de timpuriu ºi azi
poate fi socotit exponentul acestei regiuni intermediare, unde spi-
ritul moldav, liric ºi reflexiv se amestecã în solaritatea valahã ºi
în reacþiile ei iuþi, de miºcare cu aparenþã pripitã ºi prea de tot
repezi potriviri. Totuºi, pictorul îºi gãsi ceva mai devreme decât
alþii o formulã ce îl diferenþiazã ºi nu s-ar zice, din acest punct
de vedere, cã a fãcut, precum mulþi, numeroase experienþe de
ºcoalã, dibuind, ca ºi ei, stiluri ºi încercându-se a imita pe maeºtri
de odinioarã ºi de ieri. El pare sã fi apãrut gata constituit ºi
izbitoare este aici un fel de putere instinctualã ce s-ar traduce
printr-un energetism de forme ºi de culori care, de fapt, tulburã
desenul ºi suspendã conturul, traducând un fel de comunicare
din elementar unde pictorul ar fi, mai înainte de toate, doar inter-
pret, mesager ºi reprezentant. O anumitã participare de ma-
terie originarã nu se poate exclude deºi, la drept vorbind, ªtefan
Buþurcã pare a se afla, esteticeºte, dincolo de aceastã dualitate
etnograficã ºi se aratã preocupat a ilustra mai degrabã ceea ce
stã depus în sine ca ireductibil ºi exemplificând, prin aceasta, con-
figuraþia individualã. 

ªi totuºi, un strat ceva mai profund vorbeºte pretutindeni în
mod inevitabil cãci cu greu s-ar putea extrage de aici o altfel de
componentã antropologicã decât cea tradiþionalã, evidente fiind
extracþia þãrãneascã, mediul statornic, ireductibil ºi vechi ce se
constatã cu precãdere. Pictorul ºi-a fixat, de altminteri, o temã
posibilã ce obsedeazã ºi a început prin a ne înfãþiºa un fel de
„amintiri din copilãrie“, tulburate de culori grele ºi parcã impene-
trabile ce aparþin unui mediu elementar ce cântãreºte greu ºi
este de nepãtruns, ca ºi timpul. Acele peisaje de sat, cu ogrãzile
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de margine ºi cu câmpul înfãþiºat ca o materie magmaticã, erup-
tivã sunt, de fapt, reminescenþe sufleteºti ºi peceþi sentimentale
a cãror durabilitate s-a transportat de la sine în creaþie, unde
totul rãmâne intemporal. Fiind memorie, aceastã picturã pare a
fi mai degrabã culoare decât desen cãci puterea ei de a comuni-
ca vine din straturi emoþionale adânci, unde substanþele nedes-
luºite încã nu au apucat sã se clarifice ºi sã arate contur precis.
Clasificarea stilisticã este posibilã ºi se evocã, de obicei, deºi indi-
ciile traduc doar alãturãri în superficie ºi mai mult ca sigur nu
materie sufleteascã individualizatã. Totuºi, ceva din expresionism
a trecut aci ºi s-ar zice cã pictorul e modern în direcþia elemen-
tarului, dacã nu am ºti cã nu puþinã creaþie popularã ºi de zugrãvie
„rusticã“ au aceeaºi tulburare de forme ºi o beatitudine a culorii
ce îºi lasã urmã stilisticã stãruitoare. Pictorul rãmâne, de aceea,
tradiþionalist prin elementar ºi modernitatea lui, câtã este,
aparþine unui fond ce a rãzbãtut pe alãturea de mode ºi timp.
În definitiv, aceasta era ºi esenþa picturii lui Þuculescu ºi nici nu
e cu putinþã a se stabili, pentru o asemenea vitalitate cu însemn
de vechime, alte obârºii, chiar dacã ele sunt reclamate prin for-
maþie ºi extracþie, vorbind doar prin el într-un idiom diferit decât
limbile dezlegate.

Însã de la rural, ªtefan Buþurcã a trecut, fãrã a pierde nimic
din expresivitate, la un fel de citadin deºi aceastã „citadinitate“
aparþine, aci, noþiunii de „târg“ ºi ilustreazã o aºezare nedeslu-
ºitã geometric, foarte „româneascã“ de fapt, repetând ruralita-
tea ºi dezvoltând-o în proporþii doar sporite ºi nicidecum în alt-
fel de mãsuri de viaþã istoricã. Pictura rãmâne, astfel, o exultare
a elementelor ºi are ceva din iconografia de „forþe“ ºi de „puteri“
ce ne apar drept prelungiri ale lumii rurale unde semnele naturii
pãtrund de pretutindeni. Când pictorul înfãþiºeazã imagini din acest
fel de oraº, el vede totul cu aceeaºi acuitate ºi cu instinctul ve-
getativului pe care le pune B. Fundoianu în „Priveliºti“, ceea ce
însemneazã nu decorativ ci exuberant, „primitiv“ în sensul telu-
ric, energetism. Cãci el rãmâne un mare colorist de tuºe groa-
sã, înainte de a fi un descriptiv ce documenteazã imagini ºi epi-
sod rapsodic. Hotãrâtoare rãmâne, astfel, culoarea, care este,
pretutindeni, o patã puternicã ºi arãmie, întruchipând pe pânzã
scene ce ar fi putut sã treacã mai degrabã în bronz. Aceasta e,



fãrã de îndoialã, emoþia ce o cunoaºte pe cãi tainice ºi care, de
fapt, defineºte un popor iniþiat în estetica aramei, prelucrãtor,
din vremi de dincolo de memorie, al metalelor cu luciri de foc.

1986

Culorile fericirii
Pe la jumãtatea anilor ‘60 din secolul trecut, se ivise în lu-

mea bucureºteanã, fãcându-se observat numaidecât, un tânãr
de vreo douãzeci ºi cinci de ani, neliniºtit ºi energic, aducând, o
datã cu straiþa ancestralã unde þinea pensula ºi culorile meºte-
ºugite tainic ºi primite de la þãrani, un aer de vitalitate alpestrã,
neobiºnuitã, poate hiperboreeanã. Acest tânãr, numit Mihai
Bandac, venea din Maramureºul strãvechi ºi pur scoborând aici,
în Oraºul tuturor incoerenþelor, dintr-o lume pe care istoria cea
rea parcã nici nu o clintise cãci era fãcutã sã se conserve de la
Genezã ºi pânã în vecii vecilor. Înainte, aºadar, de a cunoaºte se-
cretele culorilor ºi a le combina ucenicind în clasa de picturã, el
învãþase la o ºcoalã naturalã mai adâncã ºi mai definitivã decât
ºcoala culturii cãci Mihai Bandac era printre acei puþini la numãr
pentru care universul culorilor descãlecate de timp este un ne-
sfârºit motiv de miracol. Tânãrul de ieri, abia deprins cu paleta
dar visând sã-ºi prepare dupã misterioase reþete bãtrâneºti culo-
rile ca zugravii lui maramureºeni, este marele pictor de azi, un
om matur ºi lucid pentru care arta este o biruinþã a puritãþii îm-
potriva beznelor spaimei ce destramã. Admirabila lui picturã e,
de-aceea, expresia unui spirit auroral ºi mai este corespondenþa
plasticã a unei cântãri de înger bãtând aripi moi printr-un pro-
fund cer limpede, getic.

Vãzute de la depãrtare, cu privirea înneguratã de zi, picturile
lui Mihai Bandac se înfãþiºeazã mai întâi prin niºte enigmatice
semne, ca de alfabet divin, închipuind o lume ale cãrei forme s-au
topit deodatã printr-un fenomen neaºteptat ºi inexplicabil. Pare
cã, îndatã dupã ce a slobozit asupra lumii culorile dintâi, Ziditorul
s-a aºezat spre odihnã ºi a ºters, cu o miºcare absolutã, într-un
colþ al pânzei Universului neîncheiat imensa pensulã cu toate crea-
turile virtuale. Însã de îndatã ce ochiul se apropie de tablou
lãsându-se înconjurat de lumea visãtoriei lui fericite, nimic nu mai
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este misterios ºi, cu cât se desface secretul, vãl dupã vãl, totul începe
a se desluºi, ca într-o fabuloasã poveste înþeleasã dupã iniþieri.

Însã lumea lui miraculoasã, ce a dat picturii dimensiunea unei
mari iubiri, nu este o abstracþiune, este sentimentul definitiv de
exuberanþã, fericirea de a privi. Pictorul exultã în faþa universu-
lui în formele lui ultime ºi, fiind un „om vechi”, pentru el univer-
salã e fericirea morþii ºi a renaºterii, traducând calendarul spiritelor
superioare: anotimpurile. Un anumit fel de extaz se cuprinde aici
ºi cu greu s-ar putea închipui, la noi, un mai profund rapsod, un
mai exultant suflet aflat în adoraþie. Ca nimeni altul între ai lui,
Mihai Bandac a întruchipat toamnele îmbãtate de fumurile verzui
ale vegetaþiei moarte, cu pâclele înnecãtoare ºi galbene; iernile
scitice, moldoveneºti, cu omãturile grele, zbârcite de friguri gro-
zave sub cerurile pure, fãrã sfârºit; primãverile viscolite ori învâlvo-
rate de naºteri universale; verile adânci, coapte, extatice ori mo-
latice, înnãbuºitoare. În aceste episoade sufleteºti, închipuind o
lume fãrã oameni însã desluºitã de om, puþine sunt urmele pe
care civilizaþiile par sã le fi lãsat. Omul însuºi pare a nu se mai
întrevedea ºi, fiindcã marile edificii sunt aici spirituale ºi în defi-
nitiv naturale, înþelegem cã, prin ceea ce are pictorul mai pro-
fund, el este un eminescian cu simþul viu al cosmosului copleºi-
tor care crede în civilizaþia codrului, a bãrãganurilor fãrã sfârºit,
a munþilor uriaºi, pe unde omul se pierde, 

Regimul sãu este cerul. Mihai Bandac este unul dintre puþinii
pictori ce s-a sforþat sã ne dea o monografie a cerurilor pustii,
deºertate de nori, singuratice ºi profunde; a cerurilor portocalii,
incendiate, miºcând aproape sonor; a cerurilor tulburi unde se
cern ploile exuberante pe unde coboarã pe pãmânt primãvara.

Însã înainte de ceruri, care sunt o iluzie, este aerul, spiritua-
lizat ca ºi cum fãpturi imateriale ar cãlãuzi sufletul peste lucruri.
Ce s-ar putea afla în spatele acestui aer sticlos al iernii marine,
ceþos în toamnele târzii sonorizate de tãlãngi, în aerul muribund
vesperal, decât o mare exaltare a lumii afectuoase? Acum nu
mai suntem într-o geografie detectabilã pe hartã, suntem în geo-
grafia purã a calendarului sufletesc.

Însã pictorul a înaintat ºi mai mult, închipuind marile lui ale-
gorii memorabile. Noaptea geticã purã, arcuitã sub un imens cer
siniliu; iernile la capãtul pãmântului unde totul e uitat de timp;
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lumina de varã, candidã; eminesciana noapte singuraticã de iulie;
liniºtea potopitã de vegetaþie — toate acestea sunt o imagine a
lumii însã o imagine a lumii fericite a lui Mihai Bandac purã, grea,
aºternutã aici pentru sute ºi mii de ani.

1983

Secretul uitãrii biruite
Cu mai bine de trei, ba poate chiar patru decenii, în urmã,

Timotei Tohãneanu de la Sâmbãta de Sus, din þinutul Fãgãraºu-
lui, începu a se interesa de meºteºugul tradiþional al picturii pe
sticlã, nãzuind sã înveþe aceastã artã pe nedrept socotitã azi, ºi
cu un termen îndeajuns de ambiguu, drept „þãrãneascã“. Împre-
jurimile pãstrau amintirea unor faimoºi „meºteri mari”, pictori-
þãrani ce vieþuiserã, prin secolele anterioare, pe la Densuº ºi pe
la Arpaºu de Sus, dar vitregia vremurilor ºi materia fragilã ce
folosiserã aceºti pictori naivi de dinainte de arta naivã subþia-
serã urmele ºi le pãstrase rare ºi puþine, fãcându-le aproape
ininteligibile. Pe scurt, voind sã se înþelepþeascã învãþând de la
înaintaºi, cãlugãrul Timotei Tohãneanu nu gãsi mai nimic de unde
sã ia model ci doar un fel de amintire de pecete ce doar auzea
indistinct ºi rar, asemeni unui ecou. Astfel încât, spre a-ºi înde-
plini ceea ce i se arãtase ca o datorie, el începu, precum un alt
pionier în regiuni necunoscute, a lua aproape totul de la capãt
re-descoperind secrete ale artei culorilor pe care, de bunã seamã,
alþii, mai înainte, le descoperiserã fãrã a le putea lãsa celor ce
vor veni. Meºterul vechi, de odinioarã, ce pierise mai înainte de
a-ºi destãinui secretul unui ucenic iscusit ori poate ne-aflându-l
„pe cel vrednic“ spre a-l înlocui — continuând „din meºter în meº-
ter“ miracolul culorii pe sticlã — se îngãduise mai la o vreme ºi îi
insuflã, pe cãi doar de cine ºtie cine ºtiute, taina ºi desluºirea
ei. Dar pânã atunci chinul de a re-crea „strãvechiul fãrã genea-
logie“ nu fuse de tot mãrunt. Zeci ºi sute de încercãri neizbu-
tite în a face sticla sã sã înþeleagã cu vopseaua lipsitã de aderenþã
pe o suprafaþã unde pãrea sã alunece — ºi chiar aluneca — fãrã
formã refuzând sã se fixeze în loc nimerit îl obligarã sã mediteze
la dibuiri de tehnicã ºi la potriveli ce ºi-au aflat, în cele din urmã,
soluþia învoitã. ªi spre a înfrumuseþa chiar ºi culorile, odatã ce
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vopselele rebele se îmblânzirã, Timotei Tohãneanu se puse sã
cerceteze ºi dupã o vreme aflã tainele unui fel de auriu somptuos,
ce dã sentimentul vechimii ºi imitã patina trecerii anilor deºi
culoarea s-a întins aici cu doar câteva zile mai devreme.

Însã aceste chestiuni de metodologie ºi de tehnicã picturalã
rusticã (dar nu era oare „rusticã“ ºi tehnica marilor zugravi români
de „Seicento“ ºi „Settecento“, ce preþuirã, mai încoace, „cãrtu-
rarii mari“ de prin Împãrãþii?) nu sar de îndatã în ochi când exa-
minãm ceea ce rezultã acum, când se traduce în operã, totuºi
dupã sforþãri extraordinare; s-ar zice chiar (deºi impresia nu-i ade-
vãratã!) cã totul se alcãtuieºte de la sine ºi cu o simplitate de
fenomen natural ce vorbeºte doar printr-un interpret ce ni se
pare tot atât de necunoscut ºi de reprezentativ ca ºi Anonimul
popular. Cãci, de fapt, þinuta etnologicã impune, întâi de toa-
te. Aici izbitoare va fi — dacã ignorãm stãruinþa tehnicã — acea
inteligentã transpoziþie de culori populare, vii, atrãgând privirea
ca ºi combinaþiile luxuriante de alesãturi ale costumelor sãrbãto-
reºti ce le poartã, încã, uneori, sãtenii de pe la noi: o exuberan-
þã de tonuri energice ºi simbolice ºi de culori primare ce aºezarã
aceastã artã la confluenþa folclorului plastic ºi pictural cu nãzuin-
þa, individualã ºi cultã, de diferenþiere.

Cãci, la drept vorbind, Timotei Tohãneanu este un fel de rap-
sod în imagine ºi în culoare din categoria ce a fãcut-o clasicã, ºi
a ridicat-o la model, un Picu Pãtruþ de la Sãliºte ºi nu întâmplã-
tor, ca ºi la acela, în episoadele ce ar trebui sã se lase îndruma-
te de reguli stricte, el introduce chipuri, costume ºi culori „de
acasã”, scoborând în lumea unui sat românesc din Fãgãraº o
schemã epicã universalã. Dar, în fond, aceasta nici mãcar nu s-ar
putea spune cã este „picturã“ în sensul propriu cãci perspecti-
va lipseºte ºi nici chiar desenul nu-i prezent altfel decât prin ceea
ce rãmâne din urma vopselei aºternute cu un vârf de penel. Aces-
tea sunt, mai degrabã, rapsodii comprimate ori episod de is-
torie concisã ce se întruchipeazã într-un fel de ideograme unde
epic, topicã ºi comunicare dispar în accepþiunea tradiþionalã iar
sensul reiese printr-o citire înglobatã, ca într-un alfabet de sem-
ne secrete. Metoda este „popularã“, dar într-un sens de ezote-
rism necunoscut, ca de „Frãþie“ cu rãdãcinã arhaicã, unde nu
individul ci seria ºi transmisiunea de învãþãturi aratã esenþialul.
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Ca ºi Picu Pãtruþ, ºi ca ºi alþii încã, acest Timotei „Zugravu“ de
la Sâmbãta de Sus ar fi putut sã fie foarte bine un anonim, cãci
o astfel de artã nu reclamã cu necesitate aºezarea numelui pe
colþul unei imagini însufleþite de culori. „Ar fi putut sã fie un ano-
nim”, zic, dar nu este, cu toate acestea, cãci prea multe secole
de anonimat de artist fãcurã, poate, sã se dezvolte acum tre-
buinþa de a se afirma cã existãm ºi cã avem nu doar o identi-
tate ca popor ci ºi identitatea de nãscocire, creaþie ºi spor indi-
vidual, „denumit“.

În altele însã, Timotei Tohãneanu aratã o tipicã psihologie de
meºter tradiþional, deºi poate cã mai atent decât alþii, din alte
vremi, cu ceea ce se urmeazã, învãþând, deci, din lecþia grea,
de istorie întreruptã, ce dobândise fãrã a o dori. ªi dacã atunci
când începuse sã se dedice culorii, nu gãsise mâna care sã-l în-
drume ºi magistrul care sã-i dezlege misterul materiilor reciproc
îngãduite, cei ce vor veni dupã el nu vor mai trebui sã porneascã
pe urme puþine ºi adesea de neînþeles. Aici, încã o datã, voinþa
de a avea memorie a triumfat. Sã fie aceasta trebuinþa Preda-
niei, sã fie o poruncã misterioasã ce atrage continuitãþi ce sunt
necesare ºi împiedicã firul fundamental sã se întrerupã iarãºi în
aparent? Oriºicum ar fi fost, în jurul lui, se adunarã, de la o vreme,
ca într-un atelier din alte veacuri, cei ce îi sunt azi ucenici ºi mâine
vor ajunge poate meºteri pentru alþii, care, fiind la început uce-
nici, vor deprinde — într-un alt „mâine“ nedefinit — ºtiinþa magis-
tralã ºi încã o vor împãrtãºi, la rândul lor, peste vreme nedeslu-
ºitã pânã într-un târziu, cât va fi sã fie. Astfel încât, la Sâmbãta
de Sus se ivi parcã pe nesimþite o adevãratã ºcoalã de picturã
tradiþionalã pe sticlã ce îºi aratã încã devreme, din aceastã dimi-
neaþã a zilei ce vine, individualitãþile. Învãþãcei ieri ºi alaltãieri, astãzi
unii dintre aceºti maeºtri ai culorii par un fel de ucenici neascul-
tãtori ce îºi respectã maestrul dar socotesc cã mai bine este a
cãuta, cu gând propriu, cãi ce încã nu sunt strãbãtute. ªi ast-
fel, putem sã admirãm acum picturile semifastuoase, redesco-
perind un efect al strãlucirii aurifere ºi o preciziune a portretu-
lui ce aminteºte de Renaºtere — ieºite din mâna câte unui dis-
cipol; iscusinþa de miniaturist iubitor de alãturãri inedite de culori
ce evidenþiazã altcineva; încercãrile voit naive, fãcute ca pentru
petrecerea vremii în ierni viforoase ce apar de la alþii, parcã fãrã
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de numãr. Dar în toate se întrevede ceva din priceperea meºte-
rului Timotei, ceva ºi încã o contribuþie pe deasupra, adicã o par-
ticipare a unui suflet „nou”, ce cautã a se defini în cuprinsul unei
tradiþii unde este încã loc pentru toate vocile posibile.

1989

Miracolul poporului biblic
Undeva, mai la rãsãrit de Nistru, în chiar capitala împãra-

tului Roºu, trãieºte de mai mulþi ani un român din Basarabia ce
îºi petrece viaþa cu desenul ºi cu vopselele ºi va rãmâne dinco-
lo de veac cu ale sale „gândiri ºi cu imagini“ chiar dacã, de aci
înainte, nu va mai adãuga prea mult operei ce a închipuit pânã
azi. Dar pictura lui Nicolae Guþu, cãci despre acesta este vorba,
nu iese dintr-un basm popular cu împãrãþii fabuloase ºi patriarhale
cãci împãrãþia unde sãlãºluieºte el are o realitate în contingent
împotriva cãreia sufletul lui însetat de identitate ar fi putut sã
vorbeascã ºi, în felul lui, vorbeºte chiar. Cãci, la curþile împãrãteºti
trãind, Nicolae Guþu nu uitase a fi, ca ºi Ion Druþã în adaosurile
lui de vorbe potrivite ºi misterioase, acelaºi om de Basarabie româ-
nã, un iconar moldav de pe aici, de pe la noi.

Dar, la drept vorbind, aceastã atitudine intelectualã nu-i, la
români, recentã cãci o regãsim în conduita ardelenilor ce se cã-
lãtoreau la Viena, la „Chezarul“ ºi, mai apoi, la Roma cea cato-
licã, leagãn de limbã al romanitãþii, nu însã ºi îngãduitoare de
„lãcuitor“ cãci, deºi romanici, noi rãmânem, oricum ar înainta
vremurile, acei oameni al locului definiþi de propria noastrã geo-
grafie enigmaticã ºi, în ultimã analizã, niºte fiinþe învoite cu toate
cele ce se aflã, în taina lor ireductibilã, pe lângã noi, fiind, într-un
cuvânt, niºte „geþi“. „Transilvãnismul“ reacþiei acestor intelectuali
ce se îngãduie cu Imperiul fãrã a se asimila ni se evidenþiazã cu
repeziciune. Dar diferenþele existã ºi sunt nu doar de perspec-
tivã ci ºi de accent. Cãci dacã acolo unde, odinioarã, a fi „ro-
mân“ însemna a fi „ortodox“ ºi se traducea în mesianismul de
mari popoare stigmatizate ce se observase la Visarion Sarai ºi
la Sofronie de la Cioara, aici, în vremurile mai recente, „a fi orto-
dox“ presupunea întâi de toate „a fi român”, cãci ca român se
aºezase Vodã la noi împotriva „ghiaurului necredincios“ ºi tot ca
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român, adicã „get“ ce se învoise cu Zeul ºi vorbea cu el, se sim-
þea moºtenitor de Împãrat Roman ºi chiar îi purta numele cu
mândrie. „Istoria sacrã“ devine, astfel, istorie interpretatã „ro-
mâneºte“ ºi, mai mult chiar, „povestea miticã“ se întrupeazã într-un
popor anumit. Unii ar putea sã interpreteze, fãrã a greºi, totuºi,
prin încheierea de alãturare formalã, cã am avea în acestea o
simplã „naturalizare“ de episod biblic, înãlþând în cadrele mitului
mesianic propria noastrã istorie ºi fãcând-o a se înþelege drept
o mare dramã creºtinã, ceea ce ºi este, la drept vorbind. Ast-
fel, modelul fãrã identitate, ce traducea erminie împrumutatã de
la Bizanþ, se însufleþeºte deodatã; chipurile primesc un nume,
mitul se identificã. Atitudinea însãºi devine „renascentistã“ cãci
Renaºterea adaptase schemã anticã ºi animase modelul abstract
prin materie de realitate vie ce încãlzea caietul de desene cu ges-
turi ºi chipuri din cotidian ºi din imediat. Privind mai în lãrgime,
aceastã bãnuialã se întrezãreºte ºi se extinde cãci, mai mult poa-
te decât atât, exemplificã un prototip „local“ ºi o reacþie „moldo-
veneascã“ având tradiþie aºezatã în grandiosul ºir de zugravi autoh-
toni „de subþire“ ce puneau înlãuntrul scenelor de Vechi ºi de Nou
Testament, desfãºurate pe murii mãnãstirilor româneºti, sem-
ne ºi sensuri ale oamenilor locului, proiectaþi deodatã în Biblie ºi
în mit. Este, poate, lumea lui Grigore Roºca, povãþuitorul fãrã
cuvinte care, învãþând pe meºterii de culori sã alãture scene în
anumite feluri ºi sã parã a închipui doar anumite sensuri, fãcea
sã vorbeascã un fel de program ce devenea, astfel, tainã ºoptitã
ºi înþeleasã aproape la adâncimea gândului fãrã corporalitate
de verb.

Nicolae Guþu lucreazã cu asemenea taine ce se citesc în douã
feluri „de a vorbi“. Cãci, în fond, cine, oare, nu-l va recunoaºte
pe ªtefan cel Mare în chipul unui arhanghel al Judecãþilor Mari
înarmat cu Sabia Dreptãþii Universale, aºa cum ne întâmpinã
marele voievod dintr-un admirabil tablou ce deþine o funcþie de
emblemã? ªi cine, oare, nu-l va recunoaºte pe Pãstorul mitic al
„Mioriþei“ în straniul tablou cu aparenþã bucolicã pe unde, la o
vreme, pãtrunde fantasmatic calul înaripat, divinitatea de basm
psihopomp, cãlãuzitorul de suflete, duhul astral? Pictorul gândeºte,
deci, mitic ºi vede fabulos cãci, la el, realitatea capãtã mari pro-
iecþii metafizice ce se înþeleg pe o cale intuitivã ºi nu se comuni-
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cã prin discursiv ºi lexical ci printr-un fel de „pecete“ originarã
pe care doar „semnele“ ºtiute o descifreazã când trebuie ºi pen-
tru cine trebuie. În pictura lui, de o bogãþie impresionantã de cu-
lori grele, lãmurite de aurul unei nobleþi de stirpe, desluºim mai
mult decât matricea creºtinã a ortodoxiei, recunoaºtem identitatea
unui popor nãscut creºtin ºi definindu-se parcã în felul unei drame
biblice, cu puterea de a impresiona a Exodului.

Omul însuºi este un fruct al Exodului cãci în lumea de unde
a apãrut, de fapt o pânzã de românitate ce se rãtãcise prin
izgonire undeva cãtre Asia profundã, toate acestea nu vor fi fost
nici mãcar poveºtile mitice despre Þara Originarã ci mari taine
ºoptite în cuvinte misterioase, parcã prea puþin desluºite dar bine-
fãcãtoare, ca un fragment dintr-o liturghie.

1990

Semne ºi embleme
Mai pe la început ºi, deci, înainte de a descoperi deliciile pei-

sajelor vaste, Viorel Lãzãrescu era un admirabil „fleurist“ ce sim-
patiza însã cu o botanicã stilizatã unde carnaþia fragilã a frunzei
pãrea a fi aproape o abstracþiune ce, poate, întruchipa însãºi
ideea de vegetal. Însã acest simþ al suavitãþii ce cuprinde deo-
potrivã instinct decorativ ºi o ºtiinþã de a disocia coloristic, apar-
þinea unui spirit format într-un cult al rigorii, inapt de a pune pe
pânzã imagini fãrã ordonãri pecetluite astfel încât însuºirea cea
mai de seamã se arãta aci a fi fost concepþia ºi nu senzorialita-
tea. Pictorul deþinea un inefabil secret al proporþiilor întâi de toate
coloristice care îl fãceau sã obþinã efecte din alãturarea fondu-
rilor opace unde explozia florilor e produsã ca un miracol ºi aratã
cunoaºterea „zugrãviei“ vechi, germanice, de pe vremea Renaº-
terii de început ori arabescurile din vremea prerafaeliþilor. Totuºi,
precizia în desen nu ucide mica beþie de culori, indicând un suflet
fericit ºi înfrãþit cu natura care poartã în el pecetea unei geo-
grafii unde vegetaþia nu este doar geometrie ci ºi substanþã sen-
zorialã, materie exuberantã, insuflare. 

De aci ºi pânã la un fel de revelaþie a spaþiului nu mai e decât
un pas ºi Viorel Lãzãrescu îl fãcu nu prea târziu. El urcã, la o
vreme, pe Valea Topologului, descoperind semnele de vechime
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într-o geografie de ordonãri calme ºi, odatã cu ele, un sens al
mediului protector care poate fi, laolaltã, document etnografic
ºi urmã lãsatã în memorie. Intuiþia esteticã se arãtã, astfel, preci-
sã dar ºi potrivitã cãci peisajele întruchipate prin explorãri unde
încântarea este vãditã, aratã ceva de feerie a culorilor ºi de ar-
monie a volumelor, omul însuºi simþindu-se, în acest cadru, o parte
dintr-un întreg, un interpret al unei lumi a proporþiilor. Propor-
þia, de altminteri, defineºte geografia, tradiþia ºi, la drept vorbind,
însuºi „stilul antropologic“ ce se întrezãreºte. Suntem într-o lume
de o atât de mare strãvechime conservatã ºi orânduitã stabil
încât a se observa aci o contemporanitate cu clasicismul elin
ºi cu Akropolea greacã pare izbitor ºi de necontestat. Ea este,
azi, „þãrãneascã“ dar într-un fel de „þãrãnie“ ce se traduce prin
substanþã cu strãvechime în sensul tot atât de diferenþiat ce l-a
fãcut universal pe Brâncuºi. Dar, în felul ei enigmatic, lumea aceas-
ta rãmâne, în esenþa ei, nemodificatã din vremea lui Sofocle ºi
Pindar ºi, bineînþeles, de mai înainte chiar, pe când aheii se sco-
borâserã, cum se zice adeseori, de prin pãrþile Râmnicului ºi de
pe Argeº cãtre în jos pânã dincolo de Balkani la Marea parcã
fãrã sfârºit de la Miazãzi. Acesta este stratul cel mai vechi, cel
ce „pecetluieºte”: îl aflãm, deopotrivã, la Tigveni ºi Bârseºti, la
Sãlãtrucu, în sate de Dealuri cu vechime, ce se presarã în pãr-
þile dinspre Valahia, dar ºi peste sãlaºurile carpatine transilvane,
formând brâuri dese de populaþie ce înconjoarã Carpaþii. Acum,
deci, pictorul trece la un fel de peisaj, acolo unde natura îºi dez-
vãluie un suflet altfel tainic ºi cu aparenþã de fenomen impene-
trabil. Prefacerea, câtã este, impresioneazã ºi mirã, în aceeaºi
mãsurã. Cãci om al oraºului ºi, iniþial, al unei picturi de atelier
pe care a dus-o la virtuozitate, el ar fi putut sã evolueze în direc-
þia perspectivelor grandioase de naturã, sã urce pe înãlþimile mon-
tane ºi sã se încerce a comunica nesfârºirea ºi veºnica fluc-
tuaþie de anotimpuri spre a stinge, cu senzaþii extreme, setea
prea îndelung reþinutã de a întâlni o realitate elementarã. Însã
aceastã posibilã lege a exceselor nu se manifestã aci, fiind în afa-
rã de îndoialã cã descoperind universul calm, senin ºi de clasice
proporþii al geografiilor de-sub-munte, Viorel Lãzãrescu îºi desco-
peri adevãrata genealogie sufleteascã, de visãtor ce nutreºte idea-
lul lumilor armonioase. 
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Cele mai multe dintre peisajele lui izvorãsc dintr-un „ceva“ ma-
gic care, în superficie, ar fi natura Subcarpaþilor getici unde ade-
seori pictorul întârzie în lungi ºi singuratice periegheze. Ceea ce
rezultã de-aici este o rapsodie de culori a cãror cãldurã este nouã:
acum, pictorul scoboarã din atelierul unde altãdatã înfãþiºase inge-
nioase ºi frisonante scene de naturã moartã într-o realitate pal-
pabilã ºi recognoscibilã ce o pricepe pe cãi ne-descriptibile ºi o
exprimã cu subtilitate. Peisajele „veºnice”, cu liniile lor vãlurite ºi
cu marginile de pãduri ca o epicã suspendatã formeazã un ciclu
ce nu s-a început acum ºi cu siguranþã nu se va încheia aici. Divini-
tatea acestei lumi arhaice este, de bunã seamã, calul, înfãþiºat —
dupã cum ºi este — precum o emblemã de lume pãgânã ºi aproape
fãrã vârstã ºi un simbol enigmatic aºa cum se prezintã, în felul
unei vietãþi sacre ce întruchipeazã eleganþã ºi vigoare. Pictorul
nu îºi impune legea lui ci se lasã condus de ceea ce, în sinele
lui profund, este însãºi naturã. Dar stilul mai ascunde ceva din-
colo de realism, adicã un ºir de semne ºi embleme, vorbind în
douã idiomuri simultane dintre care vãdit ºi concret este doar
cel superficial. Casele cu pridvor, asemãnându-se în simetria stâlpi-
lor de lemn cu edificiile antice, aºezãrile nãpãdite de vegetaþie ºi
de culori exuberante invocând opulenþa unei naturi materne, apoi
caii, vãzuþi ca un fel de fiinþã iniþiaticã a cãror prezenþã aparþine
deopotrivã lumii vãzute ºi nevãzute — acestea sunt embleme ale
unei geografii înþelese sentimental ºi etnologic; dar, mai întâi, este
o lume rãmasã în cadre tradiþionale, trãind nu muzeistic ci istoric,
adicã „viu“. ªi, de-aceea, în astfel de peisaje, ceea ce pare a fi
„vernacular“ ajunge sã exprime un întreg organizat rapsodic cãci,
în felul lui, intuitiv, pictorul spune o poveste în episoade precum
o baladã tradusã în culori despre lumea unde ne place sã cre-
dem cã s-a aºezat, odatã, demult Negru-Vodã.

Stranie ºi inverosimil de diferitã faþã de natura seninã de
odinioarã, pictura mai recentã, unde expresionismul stãpâneºte
în violenþã ºi ideologie, pãstreazã, însã, ceva enigmatic ce s-ar
defini, poate, prin înclinaþie cãtre mitic. Acum suntem nu în anti-
chitatea originarã, de proporþii ºi de muzicalitate naturalã ci în
Apocalipsa religiilor finaliste. Pictorul exaltã focul universal, con-
sumpþiunea ca pedeapsã, sfârºitul în mãsuri de teroare ultimã
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ºi fãrã vreo urmã de renaºtere posibilã ori de încheiere eticã.
Evoluþia impresioneazã ºi uimeºte deºi arta îºi conservã substan-
þa ei de mesaj invelat.

1987, adãogit 2003-2005

Scene din „Lumea Blajinilor“
Privitã de la o distanþã oarecare ce nu îngãduie decât înþe-

legere afectivã ºi concluzie ce rezultã din echilibru de culori ºi
desen, pictura lui Ion Grigore impresioneazã printr-o uimitoare
liniºte geometricã ºi, la drept vorbind, prin impresionantele pro-
porþii ce se întâlnesc, la alþii, rar ºi cu altfel de conþinuturi, de
obicei ceva mai abstracte. Senzaþia de seninãtate neobiºnuitã se
impune de îndatã ºi creeazã un fel de calm universal care, abia
atunci când începe a se explica. Lasã a se distinge treptat ºi într-un
fel neprevãzut o anumitã neliniºte ce pare a clãtina, de la o vreme,
însãºi ideea de realitate. Concluzia nu ar fi fost, însã, nici mã-
car bãnuitã, la o examinare superficialã. Cãci, întâi de toate, aces-
te tablouri aproape fãrã epicã nu conþin decât prea puþinã viaþã
ºi par a se defini printr-un fel de descriptivism de peisaj de o sim-
plitate ce se observã numaidecât ºi, arareori, prin scene prea
puþin animate, unde omul apare ca o simplã fotografie nemiº-
cãtoare. Nimic nu pare sã ameninþe aceste episoade înþepenite
în culori mate ce par sã rezulte dintr-o extensiune de naturã
moartã produsã într-un chip ce nu se poate explica. ªi materia
este, de fapt, puþinã ºi „primarã”: aci câteva siluete de case
þãrãneºti cu acoperiºuri piramidale ca un soi de cuºmã þuguiatã
fãrã a i se putea dezlega compoziþia, aci o margine de sat înfun-
datã într-un plan de depãrtare pânã unde doar câmpul înzãpezit
cautã a crea sens din troienele aºezate dupã adaosurile produse
de vânt, aci o curbã de vârf de deal ce aproape cã nici nu se
înþelege ci doar se bãnuieºte prin albul mânãstiresc al zidurilor
prea puþin vizibile pe o colinã ce pare uriaºã în culorile întuneca-
te, de pãmânt parcã abstract. Sunt extracte de pustietãþi enig-
matice care au întrânsele ceva de lume borealã ºi de solitudini
dintr-o altã întocmire, ce nu se cunoaºte ºi care, oricât s-ar încer-
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ca a se descrie, scapã întotdeauna descifrãrii complete. Aceasta
este cea dintâi dintre tainele ce se aºtern aici, în aceastã pic-
turã ce pare a ne vorbi în douã limbi suprapuse ºi unde povestea
realistã, ce se aratã în aparenþã, se însoþeºte peste tot de o alt-
fel de poveste, unde tâlcul dezvelit din semnificaþiile lui, unde se
adunase, începe a se desluºi pe o cale ce nu aparþine comunicãrilor
obiºnuite. În fond, aceasta este o lume de o irealitate impresio-
nantã ce se aseamãnã cu „lumea noastrã“ ºi, într-un fel, o ºi imitã
chiar, însã nu este aceasta ci, poate, epura ei ori, mai bine zis,
proiecþia astralã. Totul se desfãºoarã acolo ca ºi când ar fi aici
însã arãtând parcã spaþii purificate pânã la esenþialul de tipare ºi
o antropologie redusã la prototipistic ºi ritualic. Orice, aci, înseam-
nã hazard ºi „cotidienism“ dispare acolo printr-un proces straniu de
evaporaþie de unde va rezulta o înºiruire rapsodicã de scene cu o
sicitate în desen ce exclude formele lumii vii.

Regimul acestei picturi este puritatea esenþialã cãci ea însãºi
nu pãstreazã decât acele, prea puþine, conþinuturi ce aparþin
necontingentului. Suntem, la drept vorbind, într-o lume paralelã
ce trebuie socotitã a fi nu atât realitatea noastrã posibilã ori, chiar,
ipoteza clarificatã ci o altfel de întocmire ce nu-i ficþiune ºi care
sãlãºuieºte în spaþii ºi timpuri ce ne însoþesc ºi nu se reveleazã
decât rar, prin stranii iluminãri. Dar ce ar trebui sã fie aceastã
Bucovinã dintr-o altã ordine a lucrurilor ºi care, privitã doar în
imaginea superficialã, ar putea descrie un fel de lume a morþilor,
învoitã într-o liniºte blajinã cu lumea luminatã, ce o vedem la
noi? Ea pare a fi chiar Lumea Blajinilor, adicã dublul nostru ne-
supus pierzaniei ºi poate chiar „lumea de dinainte”, dintr-o vreme
ce astãzi se socoteºte „arhaicã“ dar poate cã, în nedesluºitul ce
ne stãpâneºte, încã stãruie ºi doar se bãnuieºte în locurile ei de
neatins, sub o pecete a tainei ininteligibile.

Cãci, la origina acestei picturi existã, în rânduiala chiar ce o
face posibilã, un fel de mister astral. În satul din Cornii Sucevei,
de unde Ion Grigore apãru la o vreme, soarele nu lumineazã cu lu-
minã drepatã ºi plinã decât numai câteva ore într-o zi, lãsând, mai
apoi, numai aceastã ceaþã surã ce se întâlneºte, poate, numai în vis.

2005
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Urmele „cãrþii pierdute“
Splendidele gravuri ale lui Traian Alexandru Filip sunt aproa-

pe necunoscute azi deºi altãdatã, acum un sfert de secol poate,
erau preþuite ºi fascinau printr-un aer de mister greu ºi de enig-
mã ce se întâlnise mai rar ºi, în orice caz, nu în aceastã manie-
rã. Creaþiile ce s-au pãstrat sunt, de fapt, mult prea puþine ºi
doar cine stãruie spre a le cunoaºte — cãci „documente“ sunt
parcã tot atât de firave prin numãr ca ºi cele rãmase din mâna
lui Pârvu Mutu — poate sã le contemple, în reproducere, în ilus-
traþiile câtorva cãrþi de altãdatã, unde se aflã aºezate ºi se con-
servã fãrã original.

„Cazul“ însuºi este tulburãtor printr-un fel de tragedie ce atin-
se nu doar omul ci ºi opera care, odatã ce fiinþa trecãtoare ce
o produse se destrãmase, se risipi ºi ea în cele patru zãri ºi as-
tãzi mai rãmâne doar în amintirea plinã de amãrãciune ºi se evo-
cã ºi mai rar, cu tristeþea din faþa blestemului ºi a iraþionalului.
Cãci un aer de inexplicabil ºi de rãu fãrã originã, aproape de ma-
gic ºi de „fãcut”, însoþeºte nu doar urma omului ci ºi întocmirea
ce ar fi trebuit sã-i supravieþuiascã ºi poate cã, oricât de rarã
ºi de redusã prin numãr ar fi, de fapt, îi va supravieþui în cele
din urmã. 

Opera impresioneazã prin caracterul de apariþie stranie, fãrã
preistorie ºi chiar ºi fãrã „gen proxim”, pãrând cã ar fi venit de
nu se ºtie unde ºi s-ar fi încorporat aici prin efectul hazardului
deºi s-ar fi putut manifesta în orice altã geografie ºi în alte vre-
muri, de mai demult. Mai mult chiar, totul pare a fi aici „nero-
mânesc“ ºi strãin de tradiþia cultã de forme ce se cunosc ºi se
atestã la noi. ªi atmosfera sufleteascã nu pare a fi inteligibilã
aici, unde totul se desfãºoarã, în proporþii felurite, între arhaicul
insondabil ºi intelectualismul de împrumuturi ce se regãseºte ade-
seori în concreteþea unei creaþii care, abia în rare cazuri, expri-
mã un energetism ce depãºeºte dibuirea de forme ºi culori. Pic-
torul, de fapt, nici nu „picteazã“ ci alcãtuieºte un fel de gravurã
aproape medievalã, ce aminteºte cu vagi sugestii pe melancoli-
cul Dürer, mai degrabã în stãruinþa în ezoteric decât în conþinu-
turi ºi execuþie. Dar, la drept vorbind, aceasta este un fel de me-
dievalitate ce nu urmeazã stereotipurile europene, germanice
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ºi olandeze, cãci includ alte geografii, altã antropologie ºi chiar
simboluri care cu greu s-ar putea afla, mãcar prin sugestie, în
creaþia de aiurea. Aceastã ipotezã de medievalitate ce ar fi putut
sã existe ºi nu a existat aici impune, de fapt, ºi creeazã senti-
mentul de neobiºnuit ce se încearcã la contemplaþia stãruitoare.
Suntem într-o lume de hieroglife, uimitor de precisã prin desen
ºi printr-un fel de realism de detaliu însã deopotrivã atât de încifra-
tã în sens încât totul se orânduieºte într-un soi de realitate para-
lelã ce seamãnã cu contingentul dar ascultã de alte reguli de
agregare ºi de alte semnificaþii.

În felul ei, aceastã creaþie, ce nu are nume, la drept vorbind
(cãci nu-i picturã ºi nici desen ci doar o varietate de gravurã de
felul celor ce însoþeau cãrþile oculte în Evul mediu sublunar, „vrãji-
toresc”) ar fi putut sã aparþinã unui ilustrator posibil ºi pe aici,
în margine de Împãrãþie unde poate cã ar fi rãmas pierdut de
„ai lui“ ori izgonit printre barbari, ca un genovez ori un veneþian
ce aduse cu el cãrþi ezoterice, un Ion Frâncu tãlmãcitor de „Folet
novel“.

Dar ilustratorul traduce aici o carte încifratã care ea însãºi
s-a pierdut ºi nu ne mai rãmâne decât explicaþia ei în imagini ca-
re sunt tot atât de tainice ca ºi cuvintele ce însoþesc ºi care poa-
te cã vor fi fost ori, mai degrabã, sunt însuºi înþelesul nepã-
truns al zilelor ce se trec fãrã a se desluºi.

2005

Orizontul Mumelor
Originea brãileanã nu pãrea, la o repede vedere, sã fi influen-

þat prea în amãnunt opera lui Teodor Bogoi a cãrui notorietate
a stat multã vreme în prodigioasa producþie de grafician. O graficã
admirabilã ºi de o precizie în linii uimitoare, arãtând ºi ea, totuºi,
ceva nefiresc prin combinaþia de realism poetic ºi sens simbol-
ic ce fãcea sã convieþuiascã, unind planuri ce adeseori se aºeazã
în paralel ºi, deci, nu se întrepãtrund.

Dar marele desenator, cu peniþã de o fineþe artisticã ce coe-
xistã cu o simbolicã de o muzicalitate sufleteascã melodioasã ºi
sentimentalã ca o sonatã de romantism german, îºi gãsi la o vre-
me ceva mai târzie picturalitatea, sensul culorii concurentã în
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desen. Opera însãºi traduce, în ultimã analizã, aceastã tensiune
stranie ce se subliniazã în câteva rânduri ºi face creaþia memo-
rabilã. Dar mai înainte de „stil“ ºi îndrumându-l, totuºi, într-un chip
cu greu de întrezãrit, stã o filosofie cu o sursã antropologicã ce
ar merita explicatã chiar dacã reclamã dibuiri ºi nu citat precis,
cãci nu s-a exprimat discursiv. Pictorul, deci, nu are program
declarativ ºi operã stabilitã în proiect aprioric, programul lui este
sufletesc, originar ºi poate chiar ne-raþional, venind din stra-
turi anterioare care „îl vorbesc“ uneori chiar ºi fãrã noþiune
inteligibilã.

De altminteri, o picturã târzie, in-descriptivã, aratã pe un fond
coloristic convulsiv, de felul materiei ce germineazã, un semicerc
de litere care, privite de la depãrtare, au caracter de alfabet
necunoscut ºi aproape sacru, închizând vorba într-un fel de ideo-
gramã tot atât de misterioasã ºi de ritualicã precum un frag-
ment de „Cazanie“ scrisã în chirilicã. Dar aceste gânduri ce par
a fi aºternute pe slavonie dar sunt — doar prin literã groasã ºi
neobiºnuitã — un semn de mister, au, când se descifreazã în ro-
mâneºte, un sens ºi mai învãluit decât ar fi avut în alfabetul sacru.

Acesta este gândul enigmatic, secretul necontingent,
skema, cãci, la drept vorbind, pictorul gândeºte printr-un fel de
simultaneitãþi de privire ºi dintr-o perspectivã ce nu aparþine lumii
vãzute ºi, deci, omului trecãtor. Suntem în orizontul Mumelor.

Opera însãºi, cu structurile ei desfãºurate în timp, poartã
acest lacãt ce se dezleagã treptat, când se descrie ºi se dez-
vãluie. Peisagist în multe puncte memorabil, Teodor Bogoi nu-i,
de fapt, interpret de anotimp ºi nici rapsod de regiune geogra-
ficã. Alþii se exercitã cu virtuozitate în a descrie toamnele grele,
arãmii, ºi amurgul strãlucitor al ciclurilor secrete de viaþã rituali-
cã; ori iernile fotografice sau simbolice; primãvara exuberantã;
vara toridã, ce strãmutã pânã ºi conturul ºi clatinã geometria în
halucinaþii de arºiþã ce se produc în câmpul nefiresc de fierbinte.
Acestea toate apar când calendarul ar stimula o stare sufleteas-
cã precumpãnitoare ºi când ajutã individualitatea necontingentã
sã se regãseascã nu în anotimp doar ci, mai mult, în sufletul
rapsodic al naturii, cu semnificaþie cu tot. Natura devine ocazie
ºi instrument spre a se exprima un eu liric ºi a cãpãta discursivita-
te prin descriere de peisaj ce traduce doar „starea“, „emoþia“,



34

clipa creatoare. Nu altfel, dar în alte mãsuri ºi cu altã materie
se înfãþiºeazã totul, în regionalismul ce se traduce liric ºi de-aceea
prenumãram, cu disociaþie ºi individualitate, pictori de spaþii alpes-
tre, de câmpie ºi de ape, de fapt, operã liricã ocazionatã de pei-
saj fundamental unde vorbeºte sufletul prin interpretul geologic.

Nu aceasta explicã peisagistica lui Teodor Bogoi, de o apa-
rentã diversitate geograficã uimitoare ºi lipsitã, la prea sumare
examinãri, de preferinþã pentru calendar ºi anotimp. Pictorul apa-
re, în superficie, ca o fiinþã impresionabilã ce descrie oriunde ºi
oricând, fãrã un sens simbolic vãdit ºi invelat. El înfãþiºeazã iar-
na în Oaº, verile la Ceptura, o primãvarã splendidã în culori tem-
perate la Fundu-Moldovei.

„Fotografia“, adicã precizia mimeticã, este în suferinþã dar
metoda însãºi (unde culoarea, de o uimitoare originalitate ce nu
respectã reguli de tradiþie curentã, se împrãºtie peste un desen
în contur anterior ce pare iniþial) nu este fotograficã. Aci filo-
sofia unificã totul, la drept vorbind. Cãci pictorul, înainte de „a
descrie“ ori de a „imita“, comunicã nevãzutul geometric, tipa-
rele sempiterne, matricialul. Acum se observã cã, prin desen,
el înþelege skema neperisabilã, reþeaua secretã ºi intangibilã ce
leagã toate pe dedesuptul lumii vãzute iar astfel de modele apar
mai degrabã acolo unde timpul nu lucreazã cãci nu pãtrunde în
geografic ºi vegetal, adicã în etern ºi peren. Dar aceastã peisa-
gisticã de tipare, conþinând un sens secret ºi parcã un mesaj
divin, se însoþeºte, în alt strat de creaþie, cu o strãlucitã operã
de fleurist, ce ne-a dat un gen de „naturã moartã“ de o formulã
fenomenal de constituitã. Aici nu compoziþia impresioneazã, deºi,
în felul ei, organizarea este echilibratã ci, iarãºi, filosofia, gândul
ce se încifreazã poate chiar ºi fãrã a se traduce discursiv. Cãci
în aceste „flori în glastrã“ de o raritate în culoare neverosimilã
apare amurgul strãlucitor, enigma sfârºitului, fericirea izbã-
virii: o vegetaþie ce ºi-a curmat viaþa naturalã ºi în a cãrei co-
loristicã izbitoare, mai vitalã decât viaþa, stã un secret nedesluºit
ºi, poate, esenþial. ªi „omul“ însuºi, ca prototip, cunoaºte acest
mod simbolic de „zugrãvire“ cãci portretistica lãsatã de Teodor
Bogoi impune deopotrivã prin precizie, culoare ºi filosofie. Arareori
se mai vãzurã, în nãzuinþa de a se înfãþiºa chipul omului, atâtea
semne de „necunoscut“ ºi nepãmântean precum în aceste portrete
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ce aratã o antropologie enigmaticã, de popor paralel, aproape
solar ºi, tot-deodatã, sublunar, un fel de „blajini“ de pe alt tãrâm,
în a cãror tristeþe definitivã ºi insondabilã stã ceva nepãmântesc
ºi veºnic. Abia acum înþelegem cã pictorul a trecut într-un din-
colo ce aratã tiparele în forme încã agregate dar lipsite de inci-
dental ºi hazard, ce aparþin „viului“. Astfel încât, în cel mai neo-
biºnuit dintre straturi, totul pare cã se explicã ºi se dezleagã.
Uimitor prin aparenta lipsã de legãturã cu opera, „nonfigurativul“
de perioadã târzie este, de fapt, recapitularea, „mesajul“, „cuvân-
tul ce exprimã adevãrul“ încã o datã nedesluºit. Acum în scheme-
le de ºerpuiri ce se înºirã fãrã a respecta reguli de geometrie
cunoscutã ci urmând poate legi ale unei fizici neidentificate, pic-
torul pare sã comunice o mecanicã dintr-o altfel de realitate, ire-
ductibilã ºi impenetrabilã. 

În aceastã formulã cu doctrinã aproape suprematistã dar,
la drept vorbind, fãrã nici un raport stilistic cu Malevici, spre a
exemplifica, înþelegem conceptul „tehnic“, explicaþia „desenului“.
Pictorul este, de fapt, un „desenator“ nu prin metodã ºi tehnicã,
ci, la drept vorbind, prin ideologie cãci desenul e, în aceastã filo-
sofie, tiparul iniþial, schemã secretã, misterioasã, entelehia ºi abia
culoarea diferenþiazã ºi creeazã, când apare, identitãþi distincte
ce ilustreazã „viul“ pãrelnic ºi forma lui trecãtoare ce rãmâne doar
ca o urmã indistinctã în memorie.

2003

Istoria unei erezii
Cred cã era prin toamna lui 1990 când opera lui Andrei Ostap

mi-a apãrut stãruitor între temele individuale. O evocaserã, întâi
de toate, Francis Dessart, straniul enciclopedist de la Namur aflat
pe atunci la începuturile misionarismului sãu, astãzi strãlucit, pen-
tru Noua Umanitate. Aceastã „nouã umanitate“ însemna, de fapt,
un alt mod de a stabili un sistem de valori ºi o altã înþelegere a
Tradiþiei dacã nu cumva chiar ºi o altfel de înþelegere a Omului
însuºi. ªi îl mai evocase d-na Wanda Ostap, scriitoare ºi, la rân-
dul ei, susþinãtoarea acestui rãzboi mut pentru valorile Lumii sub-
lunare de Europã a tuturor exprimãrilor posibile, fiica, în viaþa civilã,
a celui cãruia i se spunea „Maestrul Sculptor“. Dar pentru mine
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acest episod — de fapt, o altã clipã ce îmi confirma din convin-
gerile anterioare — s-a întâmplat sã vinã când trebuise ºi, mai
mult chiar, sã-mi dea un sentiment neobiºnuit ce m-a tulburat,
în acelaºi timp. Stãruind asupra imaginilor ce reprezentau opera
lui Andrei Ostap mi-am dat seama, dupã multe momente de
nedumerire, cã le cunoºteam deja, cãci, erau, de fapt, foarte
cunoscute ºi, în lumea imaginilor cunoscute ce ni se par, dupã
o vreme, ca fiind acolo unde sunt de când lumea, aveau un loc
cert, o realitate „întipãritã“. Era, însã, curios ºi aproape inexpli-
cabil cã, pânã atunci, nu fãcusem legãtura între nume ºi creaþie,
adicã între operã ºi autor. Nu puþine dintre aceste sculpturi,
aflate în spaþii ele însele consacrate, le ºtiam ºi le privisem ade-
seori, altele aveau notorietate prin reproduceri diverse ºi destul
de frecvente dar în nici unul dintre cazuri certitudinea autoru-
lui ca ºi identitatea lui nu se impuseserã; cred cã nici mãcar
nu se evocau decât rar. Opera, deci, pãrea dezlegatã de autor
într-un fel neobiºnuit, de parcã ar fi fost un fenomen natural ce
vorbea de la sine ºi creatã inerent, precum o formã de relief; ºi
apoi, privitã dinspre lumea culturii „culte”, avea un gen de ano-
nimat folkloric, ca ºi cum s-ar fi constituit printr-o acumulare de
energii în lungi intervale de timp, fãrã a se simþi nevoia sã se de-
numeascã un singur emiþãtor. Astfel încât aº fi putut zice cã,
faimoasã prin caracterul de reprezentativitate vãditã, opera se
despãrþise parcã de cel ce a înfãptuit-o, trãind aproape într-un
spaþiu de valori fãrã originã ori, mai bine zis, cu originea atât de
generalã încât nici nu-i mai trebuia o identitate de „izvor“. 

Cu timpul, acestei explicaþii ce confirmã, la drept vorbind, Fapta
mare, i se mai adãugã încã una, ce socotesc cã i se potriveºte
ºi desluºeºte mai bine acea constatare ne-curentã. Cãci pe lângã
acest anonimat de Faptã Mare ar mai fi recunoaºterea, ratifi-
carea, „locul de statuie“ pe un soclu ce merita. Omul nu le pri-
mise aºa cum ar fi trebuit deºi opera avea notorietate ºi o avea
fiindcã, trebuitoare fiind, o alege un fel de duh al potrivirilor, un
ceva indistinct care aºeazã totul la locul lui, aºezând concluzia
întrupatã înapoi, în domeniul colectiv, de Taine vãdite, de unde
ºi provenise, ieºind la luminã, în felul ei, anterior ºi la un timp.
Ea se pedepseºte mai greu, deºi câteodatã, nu rar, se pedep-
seºte ºi se stricã, se uitã, se acoperã de uitare ori se ascunde



38

A
N

D
R

E
I

 
O

S
T

A
P



39

când nu se distruge prin foc, sfãrâmare ºi surogat. În aceastã
ordine, opera, fiind materie ºi unicat, va fi expusã pieirii prin inter-
venþia Rãului ori prin întâmplarea rea dar, lucrând în imaterial,
îºi produce urmãri într-un fel de strat de comunicãri sufleteºti
neperisabile, ajungând la efect neprevãzut ºi transmis, ce se
defineºte în enigmatic prin însuºi faptul cã existã. 

Dar cel ce a îngãduit-o sã se configureze, autorul ce a mijlo-
cit-o descãrcând, prin el, Marele Secret al alcãtuirilor? Omul însã
este adeseori pedepsit iar numele i se ºterge cu dalta de pe soclu,
damnându-i memoria ºi împiedicând sã se prezinte drept exem-
plu ºi model. Aflasem aceasta mai de timpuriu decât alþii când,
citind pe la începutul anilor ‘70, istoriografie latinã încercasem
un sentiment de stupefacþie ºi de panicã, deopotrivã, produs de
gândul, doar, cã existã o mânã ce ºterge în mod voit spre a
se da nimicului pânã ºi dovada existenþei cuiva pe Pãmânt. Cu
vremea, mi-am dat seama cã aceasta nu era o excepþie atât de
rarã pe cât ar fi trebuit sã fie cãci reprezintã „excepþia“, ºi cã
istoria, scriindu-se cu uitãri adesea voite, ar fi existat, poate,
ºi o altã istorie de paralele pierdute unde stau ca niºte pedep-
siþi fãrã vinã toþi cei ce nu avuseserã norocul sã scape din acest
dezastru ce caracterizeazã rasa umanã. Dar pe Andrei Ostap
acel ceva necunoscut ce ar întruchipa Rãul fãrã originã ºi, pro-
babil, fãrã sfârºit, nu-l pedepsise de tot ci îl þinuse parcã într-un
fel de limb de unde, scãpatã fiind, opera reuºise sã treacã de
contingent dar omul nu, cãci se uitase. ªi de ce aceastã greu
explicabilã despãrþire fãcutã parcã înadins? Multã vreme nu mi-am
putut da seama ºi nici mãcar nu am socotit cã existã, formulatã
astfel, taina scoaterii din timp. Abia mai târziu, când am obser-
vat cã astfel de excluderi nu se începurã nici mãcar ieri ºi nici
alaltãieri ci dateazã, se repetã ºi se perpetueazã, mi-am zis cã
aceasta nu-i întâmplare ºi caz izolat ci un fel de directivã internã
ce poate cã încearcã, în timpuri diverse, colectivitãþile ºi atinge pe
cei ce nu respectã regula de memorie impusã, pe eretici.

„Eretic“ faþã de regimul clipei trebuie sã fi fost ºi Andrei Ostap.
Sensul însuºi al artei lui — ori, mai bine zis, doctrina — merge pe
lângã oficial deºi pare cã îl satisface ori îl încuviinþeazã. Toate
încep de la imaginea Omului ce se întrevede de aici. El ne-a înfãþiºat
o umanitate de giganþi, o lume având monumentalitate nu doar
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prin dimensiuni ci ºi prin substanþa moralã, stãruinþã ºi hotãrâre
arãtând un popor orânduit dintr-o materie în sine geologicã ºi
de o putere aproape mineralã. Suntem aici în ciclul eroic, având
continuitate, permanenþã ºi reprezentativitate. Acolo unde alþii
au vãzut psihologie, idei, simbol subtil ºi metaforã aluzivã „lucrând“
cu substanþa fragilã ºi material ce se consumã ºi se ºterge cu
uºurinþã, Andrei Ostap a gãsit sculpturalul nu doar prin mate-
ria ce întrebuinþeazã ci prin însãºi formula de a comunica sen-
sul exemplului, modelul Omului exponenþial.

Într-o lume cãzutã, de prea de demult, în sub-istoria sensu-
rilor ce se stabilesc ºi se impun fãrã a i se cere acord, precum
este Lumea Românilor, astfel de încheieri nu sunt îngãduite de
obicei ºi au, prin însuºi acest gen de înþelegere a vieþii, un carac-
ter „eretic“, neoficial ºi sub-lunar. Noi ar fi trebuit sã ne purtãm,
în veac, nu aºa „cum ne este portul“ ºi cum, de fapt, socotim
cã suntem ºi, cu probabilitate, suntem chiar, ci aºa cum ni s-au
atribuit chip, imagine ºi soartã. Ceea ce am fi putut sã clãdim —
ºi nu am clãdit, ºi existã în substanþa ce doar rar capãtã formã —
ar fi trebuit sã se prefacã mai degrabã în creaþie minorã, în cul-
turã de arabesc ºi experienþã fãrã concluzie, Purgatoriu etern
ºi proiect interminabil, mica sonatã de camerã ºi doar fugar, formã
evanescentã ºi „joc“ fãrã gravitate, de fapt, o lume de indecizii
definind omul neisprãvit ºi „clãdirea“ indefinitã ºi indecisã.

Artistul a vãzut, însã, dincolo de aceste suprafeþe prea sub-
þiri ºi prea puþin constituite ºi s-a sforþat, precum un magician,
sã elibereze Fiinþa Giganticã, modelul ºi Monumentalitatea de acolo
unde ele sãlãºluiau, încuiate cu ºapte peceþi, reuºind, în cele din
urmã sã le slobozescã. Reuºind aceasta, dar sacrificându-ºi
numele, ce va trebui, cu toate acestea, þinut minte ºi el, ca ºi
ale altora, mulþi, chiar dacã pentru aceasta va fi nevoie de un
alt ciclu oral, unde Oamenii Mari sã fie evocaþi la lumina focurilor,
în pãduri.

2004 
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