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HIPERBOREEA

MIHAI DRAGNEA
Universitatea din București
Facultatea de Istorie
Masterand Studii Medievale
terra_mater_2007@yahoo.com

În viziunea grecilor antici, Hiperboreea este un termen ce reprezintă teritoriul situat la
nord de Istru (Dunăre). Etimologic, acest nume s-ar traduce „dincolo de Boreas” (vântul nordic
în viziunea grecilor). Pentru vechii greci, Boreas reprezenta o divinitate ce locuia în Tracia, iar
tărâmul hiperboreean se afla „dincolo de Tracia”.
Cea mai veche mențiune despre Hiperboreea o întâlnim la Herodot în opera sa Istorii
(Cartea IV, capitolele 32-26). Pe lângă Herodot, care a preluat o parte din scrierile sale de la
predecesorii săi Hesiod, Homer și Aristeas, toți scriitorii antici afirmă că geții erau un popor
hiperboreean. Pindar, unul dintre cei mai cunoscuți poeți ai Greciei, consideră că Apollo, după ce
a ridicat cu Neptun și Eac zidurile Troiei, s-a întors în patria sa de pe Istru, în Hiperboreea
(Olymp. VIII, 47). Tot Pindar ne mai spune că hiperboreii de pe malurile Dunării adorau în
„Apollo ca zeu al luminii pe cel mai de seamă zeu al lor.” La Strabon aflăm că „primii care au
descris diferitele părți ale lumii spun că hiperboreii locuiau deasupra Pontului Euxin (Marea
Neagră) și a Istrului” (Geografia. XI, 6, 2). Această informație o găsim și la Hecateu din
Abdera, care ne informează că hiperboreii din insulele Mării Nordului au ridicat un mare templu
de formă circulară unui Apollo băștinaș, zeu al luminii și al focului.
În lucrarea sa intitulată Stromata, Clement din Alexandria ne relatează faptul că Zamolxis
era hiperboreu (Stromata, IX. 213). La Oppian aflăm că „cele două fluvii (Nilul și Istrul) , care
sunt opuse unul altuia, de o parte și de alta a mării zgomotoase, nu curg cu ape la fel de
năvalnic. Istrul rupe splendidele-i frâie puse pe Boreu (Boreas) și străbate zgomotos Sciția, căt
este ea de mare, înaintând anevoios printre stânci și promontorii bătute de valuri.”
(Oppian, Cynegetica - cf. 39/I, 655). Într-unul din poemele lui Ovidiu, exilat la Tomis (8-17 e.n.)
aflăm că acesta se plânge de a fi silit să-și petreacă viața în teritoriul unde bate vantul nordic
Boreas:
”Când însă trista iarnă își arată urâta ei față
și pământul s-a făcut alb de gerul ca marmura,
când se dezlănțuie și Boreas și se așterne zăpada sub Ursă
populațiile acestea par strivite de axa popului care tremură. [...]”
(Ovidiu, Tristele și Scrisori din Pont, p. 283)
5

O importantă cetate a dacilor, după geograful Ptolemeu (Geogr. III. 10) era situată pe râul
Hierasus (Siret) și se numea Piriboridava, nume care arată o cetate hiperboreeană. Una dintre
cele mai precise informații despre Hiperboreea o aflăm la Macrobiu: Regiones quas
praeterfuulunt Tanais et Ister, omnesque super Scythie locum quorum indigenas vetustat
Hyperboreos vocavit (Comm. in Somnium Scipionis, II. 7). „Regiunile udate de Don și
Dunăre... pe care antichitatea le numea hiperboreene”. La Apollonius din insula Rhodos aflăm
că „hiperboreii sunt pelasgi ce locuiesc în nordul Traciei” (Argonautice, II, 5, 675). Marțial
numește triumful împăratului Domițian în fața Dacilor Hiperboreus triumphus și în altă parte
Gigantes triumphus (Ep. VIII, 78): „De trei ori a trecut prin coarnele perfide ale Istrului
sarmatic; de trei ori și-a scăldat calul în zăpada geților; mereu modest, el a refuzat triumful pe
care îl merita și n-a adus cu sine decât renumele de a fi învins Hiperboreeilor” (Ep. VIII, 50).
Istoricii și geografii din Evul Mediu localizau Hiperboreea undeva în extremitatea nordică a
continentului, unii localizând fabulosul tărâm chiar în regiunea Arctică. Aceste localizări sunt
evident exagerate, dat fiind faptul că jumătatea nordică a Europei era acoperită de gheață în
Holocen, perioadă glaciară care a început acum aprox. 12.000 de ani și continuă până în prezent.

Hiperboreea de la nord de Istru
6

Hartă de Abraham Ortelius, Amsterdam 1572- în stânga sus, Oceanvs Hyperborevs separă
Islanda de Groenlanda

Holocenul este o perioadă geologică care a început acum 11.700 ani (cca. 9700 î.e.n.) și continuă
până în prezent. Face parte din Cuaternar.
7
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REMEDIUL SUPRAREALIST AL REALITĂȚII

DANA BABIN
Universitatea din București
Facultatea de Filosofie
babindana@gmail.com

Repudiul corporalităţii porneşte dintr-o hermeneutică a degradării: transferul somatic este
greoi, carnea are un germene al descompunerii iar spiritul, purificat de mutaţiile organice,
rămâne scârbit în faţă cu materialitatea. Câtă vreme însă desprinderea din trupesc presupune un
ritual de autoflagelare, confruntarea cu soma persistă ineluctabil. Fatalitatea este strict umană,
indiferent dacă celelalte organisme resimt povara fizicului sau nu. Rămân de aceea, două opţiuni
vitale: o mişcare catabazică, de la spirit înspre corp, sau dimpotrivă, o transformare apofatică a
trupescului.
Prima variantă, profană prin ancorarea in corpore, scurtează orizontul interior către o
miopie a imanentului. De aceea mă voi opri asupra celei de-a doua, vizând suprarealul, prin
înălţarea corpului la continuumul său transcendent. Cu alte cuvinte, dacă este posibil, mântuirea
umanului va surveni drept urmare nu a flagelării ci a sublimării proprii. Obsesia acestui gând
survine, ce-i drept, în urma unui vis: două păsări, asemănătoare canarului, dar lipsite de pene si
carne, au în locul corpului somatic, unul transparent, de piatră preţioasă sau sticlă, şi cu toate
acestea, sunt vii. Pot vedea în interior şi nu au decât un singur organ prelung, spiralat, ca o
cochilie marină. Le privesc cu admiraţie şi surprind o fericire luminoasă în existenţa lor,
însufleţită de miracolul eliberării carnale.
Soluţia unei noi realităţi, concrescute cumva în simbioză cu cenuşiul cotidianului uman sa lăsat dezvăluită printr-o întrebare banală, din plictis: „Oare nu există ceva mai mult decât atât?”
Metafizic, problema pătrunde mai adânc, timiţând către plaga descompunerii profane:
cristalizarea trupului ca urmare a intervenţiei spirituale e un remediu suprarealist. Realitatea
brută se lichefiază dintr-o dată, înălţată până la suflarea divină din om, iar spiritul devine vizibil.
De aceea, orice apare în imaginaţie capătă un trup sticlos şi palpabil, ca o idee pe care o poţi
frământa în mâini. Lumea obţine expresia de maximă sugestivitate, distilată pînă la simbolism şi
totuşi ermetică.
Suprarealismul, de aceea, nu este atât un curent artistic cât o atitudine existenţială: datul
lumii este de o sterilitate supusă putrefacţiei, încât tot ce rămâne de făcut este creaţia reversului,
sau, altfel spus, o emanare superioară a realităţii, construită prin propria carne. Chiar dacă
definiţia nu se pliază pe o viziune din interiorul curentului, picturile vor indica de cele mai multe
ori un registru al fabulosului, protestând împotriva fragilitatăţii formelor telurice. Rezonanţa
numelui Remedios Varo pare a fi exponenţială. Nu doar că ne trimite către acel „remediu”
sinonim cu „mântuirea” de corporalitate, ci exalează, prin pictură, lumi care sunt „mai mult decât
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reale”, arătând că transferul de la un plan profan la unul superior este realizabil în orizontul
uman.

Creación de las Aves, Remedios Varo, 1957

Victor Brauner, Suprarealistul, 1947
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ARTĂ ȘI TEHNICĂ GRAFICĂ: BULETINUL IMPRIMERIILOR STATULUI
Revista presei culturale interbelice: medalioane bibliografice (I)

TINA PETROIU
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
tina_vs_u@yahoo.co.uk

„Cartea este acel negrăit motor de viaţă, acel nespus îndemnător în spre fapte, care, din
mica copilărie până în adânci bătrâneţe, este un tovarăş nespus al omului”1. Aceste „cuvinte
regeşti”, rostite de către Regele Carol II în “ziua de 20 mai 1933, cu ocazia deschiderii întâiului
congres al cărţii, în aula Fundaţiei Universitare Carol I”2 au deschis prima filă a revistei „Artă
şi tehnică grafică: buletinul Imprimeriilor Statului” şi, implicit, parcursul (scurt) al publicaţiei,
descris în cele 13 caiete in quarto, cu o frecvenţă trimestrială, din 1937 până în 1940, „de 4 ori pe
an : la 25 Martie, 25 Iunie, 25 Septemvrie, 25 Decemvrie”3, precum şi în caietele speciale, care
„în fiecare an [...] vor fi consacrate unei chestiuni capitale privind de aproape activitatea
noastră intelectuală, şi se vor bucura de o colaborare excepţională”4, fiecare caiet având 60-90
de pagini.
Idealurile şi temele reflectate de-a lungul scurtei sale vieţi, au fost preluate de la revista
„Grafica română”: „Nu suntem precursori în această acţiune ex cathedra la care pornim astăzi
pentru mai binele tiparului românesc. Înaintea noastră, în 1923, dragostea de creaţie grafică –
care a găsit în colţul românesc al Craiovei un cuib atât de simbolic – a rodit „Grafica română”.
Ea a aruncat sămânţă de frumos pe ogorul tipografiei româneşti până în ultima vreme…” 5.
Studiile de specialitate ale unor personalităţi culturale şi politice au contribuit la
realizarea obiectivelor acestei reviste de certă valoare, tezaurizate într-o reală platformă-program,
prezentată în primele trei caiete ale sale. Astfel, buletinul îşi propunea: să examineze „evoluţia
artei grafice sub multiplele ei înfăţişeri şi rosturi, începând cu primele manifestări caracteristice
trecutului şi până la problemele ridicate de noile posibilităţi ale tiparului”; să evoce „fragmente
din operele scriitorilor noştri şi reproduceri ale celor mai caracteristice realizări plastice,
exemplificând corespondenţa intimă dintre creaţia spirituală şi modurile de expresie prin literă
şi imagine”; să discute „cu concursul oamenilor de specialitate, ultimele progrese şi curente în
domeniul tehnicei grafice, precum şi problemele legate de industria grafică, în genere”;
„deschisă noilor tendinţe însă respectuoasă faţă de realizările înaintaşilor, va încerca” să
1

„La început de drum : cuvinte regeşti”. În: „Artă şi tehnică grafică”, I, Caietul 1 (1937), p. 5;
Ibidem;
3
Artă şi tehnică grafică : buletinul Imprimeriilor Statului, Caietul 2 (1937);
4
Ibidem;
5
Alexandru D. Bunescu. Pentru mai binele tiparului românesc. În: „Artă şi tehnică grafică”, I, Caietul 1 (1937), p.
7;
2
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realizeze „selecţia valorilor spirituale şi plastice, conform cu tradiţia şi cu drumul propriu al
culturii româneşti”6.
“Dar noi vrem să acordăm acestei acţiuni sprijinul cuvenit şi rezistent al Statului, căruia
epoca lui Carol II îi impune un alt dinamism în sectorul cultural; noi vrem ca revista să se
adreseze nu numai tipografului, ci şi celorlalţi producători ai cărţii: artistului şi scriitorului,
precum şi consumatorului ei: cititorului; noi vrem să intelectualizăm această propagandă şi în
conţinutul şi în înfăţişarea revistei; noi vrem să separăm arta şi tehnica grafică, să le
identificăm, să le analizăm pe fiecare în parte cu metode ştiinţifice, pentru ca pe urmă să le
sintetizăm practic şi armonios în adevăratul tipar”7. Astfel, Alexandru D. Bunescu ilustra, întrun fel de cuvânt înainte, ambiţia de a realiza o revistă accesibilă tuturor generaţiilor, atât prin
literă, cât şi prin imagine, constituind, în acest fel, un imbold pentru făuritorii de carte, de a
îmbina la rândul lor imaginea cu textul, într-o perioadă când cartea românească era încă văduvită
de avantajele pe care le oferă chiar şi un simplu desen. O revistă care să militeze pentru arta şi
grafica românească era, într-adevăr, o ambiţie, împinsă aproape la extrem în pofida vitregiilor
vremurilor, pentru alinierea la standardele impuse de lumea exterioară. O lume în umbra (şi în
urma) căreia ne aflam, date fiind frământările social-istorice, care au influenţat negativ şi cultura
naţională.
Buletinul „Artă şi Tehnică Grafică” - avându-l ca director pe Alexandru D. Bunescu,
directorul general al Direcţiunii Generale a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului, care a
publicat-o de la început şi până în momentul încetării apariţiei sale - a cuprins în sfera sa
tematică subiecte legate de: tipar şi carte (cea mai mare pondere în economia revistei), artă,
istorie, literatură, viaţă socio-politică şi culturală. În numeroase citări, fragmente de scriitură
literară, studii de artă este recunoscut penelul unor corifei ai scrisului românesc din secolul al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea: Nicolae Iorga, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu,
Barbu Delavrancea, Octavian Goga, Dimitrie Gusti, Alexandru Tzigara-Samurcaş, Constantin
Rădulescu-Motru şi mulţi alţii. De asemenea, nu trec neobservate capodoperele unor artişti,
pictori, sculptori, gravori români – G. Tăttărăscu, Constantin Lecca, N. Grigorescu, Ion
Andreescu, Theodor Aman etc. - „sancţionaţi” prin scris atât de critici români, cât şi de cei
străini.
„Aşteptăm cartea care să dea la lumină vocaţia tipografului român!” 8 (C. RădulescuMotru). Astfel, era rezumat idealul colectivului şi al tuturor colaboratorilor revistei. Că a fost
atins şi cum a fost săvârşit în perioada scurtă de apariţie, au fost găsite argumente. Autorii
revistei au reuşit să promoveze cartea ilustrată în expoziţii internaţionale, contribuind, în acest
sens, şi cu afişe şi reclame româneşti (de exemplu, expoziţia de la Paris sau cea de la BugraLeipzig). Au reuşit, prin publicarea unor veritabile cursuri de tipărire, să explice diferenţa între
6

Artă şi tehnică grafică : buletinul Imprimeriilor Statului, Caietul 2 (1937);
Alexandru D. Bunescu. Pentru mai binele tiparului românesc. În: „Artă şi tehnică grafică”, I, Caietul 1 (1937), p.
7;
8
Rădulescu-Motru, C. Tipar şi carte. În: „Artă şi tehnică grafică”, I, Caietul 1 (1937), p. 10;
7
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artă şi tehnica grafică, oferind tipografilor primele noţiuni organizate ale ramurilor artelor
grafice, contribuind la dezvoltarea tiparului românesc, redându-i acestuia prospeţimea unui tipar
modern, conform standardelor celui international. Au reuşit, prin reprezentările grafice din
revistă – cromotipii, vignete, litografii, frontispicii etc. - să dea valoare textelor publicate şi să
deschidă apetitul celorlalţi creatori de carte pentru estetica frumosului, revista fiind o sinteză de
ştiinţă şi artă grafică, pusă în slujba trecutului şi viitorului editurii şi industriei tipografice
româneşti. Iar elementul care a rotunjit valoarea publicaţiei a fost tirajul : „[...] tirajul fiind
limitat revista va fi o adevărată publicaţie bibliofilă”9.
Nu au reuşit, din păcate, să menţină flacăra pasiunii lor mai mult timp. Constrânsă de
împrejurările istorice specifice perioadei interbelice, revista şi-a încetat apariţia mult prea
vremelnic.
Acestea sunt argumentele în favoarea unei reviste, pe nedrept uitată sau neştiută, însă, în
cele din urmă, cititorul are libertatea să descopere dacă şi în ce măsură toţi înfăptuitorii acestui
buletin au izbutit să-şi întregească ideile, dacă şi în ce măsură buletinul Imprimeriilor Statului,
„Artă şi tehnică grafică”, a schimbat climatul editorial românesc. Concluzionăm, însă, acest
demers prin cuvintele directorului Alexandru D. Bunescu, un fel de scuză în faţa unui potenţial
ochi critic: “Nu pretindem totuşi să inovăm: artistic, vom ridica doar praful care se adună de
400 ani pe frumoasele tipărituri româneşti, ca să ne dăm seama cât de mult am uitat să cerem o
carte frumoasă; tehnic, vom arăta mijloacele pe care atât de generos ni le pune la îndemână
ştiinţa modernă, ca să ne dăm seama cât de puţin ne trebue spre a ieşi din empirism.”10

Caietul 8: coperta I
Sursa: „Artă şi tehnică grafică: buletinul Imprimeriilor Statului”, Caietul 8 (1939)

9

Artă şi tehnică grafică : buletinul Imprimeriilor Statului, Caietul 2 (1937);
Alexandru D. Bunescu. Pentru mai binele tiparului românesc. În: „Artă şi tehnică grafică”, I, Caietul 1 (1937), p.
7.
10
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La inceput de drum: portretul Regelui Carol II şi „Cuvintele regeşti”
Sursa: „Artă şi tehnică grafică: buletinul Imprimeriilor Statului”, Caietul 1 (1937)

Maica Domnului: icoană pe sticlă
Sursa: „Artă şi tehnică grafică: buletinul Imprimeriilor Statului”, Caietul 6 (1939)
14
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ARTISTUL ÎN CONTEXTUL CRIZEI ARTEI

NICOLETA BĂDILĂ
Universitatea din București
Facultatea de Istorie
nicoletabadila87@yahoo.com

Arta a cunoscut de-a lungul epocilor istorice o serie de transformări care, se pare, că au
condus spre o tragică schimbare. Teoria morţii artei se axează pe evoluţia artei, de la cea
figurativă în cadrul căreia forma şi culoarea sunt esenţiale, spre arta care se neagă pe sine,
centrându-se pe regresiunea în faţa a ceea ce a obţinut până la un moment dat. Această situaţie
este întâlnită în modernism sub pretextul creaţiei artistice.
Moartea artei sau evoluţia spre negarea formei este sesizată încă din secolul al-XVII-lea.
Apogeul artei renaşcentiste este semnalul că arta nu mai are incotro să meargă pe linia figurativă.
Giorgio Vasari, în Vieţile pictoilor, sculptorilor şi arhitecţilor, vede că acest domeniu a ajuns la
un nivel care nu mai lasă loc de altceva care să depăşească ceea ce se acumulase până în perioada
dată. Apogeul este depăşit de însuşi Michelangelo Buonarotti care îşi crează propriul stil de lucru
după ce îşi atinsese punctul maxim de redare a formelor, iniţiind curentul manierist. Forma şi
culoarea sunt depăşite prin conţinutul încorporat suprafeţei picturale. Sentimentele şi emoţiile
sunt clădite pe baza unui sistem extern care au un impact la nivel psihologic asupra privitorului.
Barocul, roccoco-ul şi clasicismul preiau acest gen de exprimare şi externalizare la nivelul
privitorului păstrând şi interesul deosebit pentru contururi. Din secolul al-XIX-lea, arta îşi pierde
interesul pentru combinarea formelor şi culorilor, artişti preferând doar una dintre ele. Unii
creează la nivelul suprafeţei picturale folosind culori fără a le individualiza într-o formă sau alta,
iar alţi artişti preferă să sublinieze mesajul prin modele geometrice regulate sau neregulate. Se
face trecerea spre o altă dimensiune a artei sau, după cum numea Georg Wilhelm Fredrich Hegel
acest fenomen, arta moare.
În acest context rămâne o variabilă, artistul, omul care crează opera de artă. Artistul poate
fi definit ca punctul de origine al operei de artă. Acest personaj lucrează sub imperiul unui geniu
nativ sau al unui talent educat, ambele raportate la tendinţele epocii. Încă din Antichitate, artistul
era considerat ca fiind meşteşugar. Operele sale aparţineau unui patron sau unui conducător care
folosea formele artistice ca mijloc de propagandă pentru diversele idei care preocupau interesul
cetăţii sau al imperiului. Evul Mediu acordă privitorului lecţia creştinismului. Divinitatea devine
parte intergrantă a societăţii, iar arta îi dă o formă concretă. Renaşterea dă exemplul
perfecţionării artistice, al îmbinării perfecte dintre natură, formă şi culoare. În acest context,
artistul nu este perceput la capacitatea sa maximă, ca personajul care face ca lucrarea să existe.
El este doar persoana care execută comanda. Însă apogeul artistic din secolul al-XVI-lea
determină apariţia drepturilor autorului asupra operei de artă. Semnătura artistului pe lucrarea sa
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determină scoatea autorului din umbră şi transformarea sa într-un creator. Se consolidează rolul
activităţii artistice umane: este făcută pentru om şi are un scop în sine.
În secolul al XIX-lea, se instaurează dominaţia autorului asupra operei. Opera de artă
devine produsul omului şi nu al naturii. Însă producţia artistică este determinată de o activitate
spirituală care trebuie să elaboreze un conţinut bogat şi forme cupinzătoare. Această acţiune este
exrcitată de către personalităţi înzestrate cu geniu şi talent care determină superioritatea operelor
de artă asupra altor obiecte deoarece acestea înfăţişează idealurile divine, durează mai mult prin
conservare şi intermediază manifestarea creaţiei divine, conform afirmaţiei lui Hegel.
Problema autorului devine acută în cadrul artei contemporane unde industrializarea a
impus obiectele ready-made, iar odată cu Marcel Duchamp astfel de obiecte au devenit
artistice.11 Mai există autor? El se poate regăsi sub o formă sau alta în procesul artistic? Cert este
că se presupune o reevaluare a ideei de autor sau artist. Lăsând la o parte analizarea perspectivei
biografice a autorului, astăzi arta se centrează pe relaţia autor-obiect, maniera în care un obiect
indică o asemenea figură ce este în afara lui şi care îl precedă. Vorbind despre scrierile
contemporane, Samuel Beckett (1906-1989), scriitor avangardist irlandez, consideră două teme
fundamentale. Prima se referă la eliberarea de expresie a artistului contemporan. Acesta este
preocupat cu crearea unei deschideri unde dispare subiectul abordat, esenţa operelor artistice
nemaifiind exaltarea emoţională.12 A doua temă pe care o identifică Beckett se referă la relaţiile
dintre scriere şi moarte. Concepţia grecească narativă care consacră un erou se referă la folosirea
naraţiunii pentru protecţia împotriva morţii. Această concepţie a fost transformată de cultura
contemporană în sacrificiul vieţii însăşi a autorului, iar acesta devine o victimă a propriilor
scrieri.13 La nivelul artelor plastice, artistul se neagă pe sine atunci când ajunge să-şi impună
ideile asupra obiectelor de serie. Şi prin urmare se ajunge la cele trei aspecte ale morţii artei:
kitsche, utopie şi tăcere.14 Acesta este răspunsul pe care artişti l-au dat încadrându-se în
tendinţele epocii, operele lor renegând orice element de valorificare imediată a operelor.
Elementele care dau valoarea artistică unui obiect sunt de factură intrinsecă relevându-se doar
cunoscătorilor.
În această ecuaţie, artistul se evidenţiază la nivelul la care el are funcţia de a caracteriza
existenţa unui obiect cultural într-o societate civilizată. Totul se răsfrânge asupra unui om ca
punct formal de aplicare al unei ideii. Luând exemplul lui Marcel Duchamp cu lucrarea sa
Fântâna, putem sesiza că artistul nu mai crează sub influenţa unei inspiraţii divine, ci aplică o
idee asupra unui obiect industrial încercând să demonstreze ceva. Acesta nu mai este considerat
ca un geniu creator, el este omul care transformă un obiect a cărei existenţă nu mai depinde de el.
Obiectul nu mai este creat, ci folosit în scopuri pur artistice. Fântâna lui Duchamp este un gest al
11
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Press, 1998, pp. 300-301.
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desacralizării artei.15 În momentul în care arta îşi pierde din intensitatea creatoare, artistul capătă
un nou statut, acela de purtător al ideilor artistice, el nemaifiind punctul de origine al operei.
Artistul contemporan capătă o serie de dimensiuni pe care i le impune existenţa
obiectului semnat de el. În primul rând, devine proprietar al obiectului ca atare. Această normă
este codificată din punct de vedere legal şi este acceptată în legea proprietăţii care guvernează
societatea noastră. Dacă în perioadele anterioare, meşterul nu avea nici un drept asupra lucrărilor
comandate de către o altă persoană, acum el are toate drepturile datorită acţiuni sale asupra
obiectului pe care îl transformă în operă de artă. Dincolo de asta, el poate înstrăina opera sa prin
vânzare sau oricare altă acţiune legală de înstrăinare a unui obiect. In cadrul valorificării unei
opere de artă, se impune şi valoarea artistului. Numele acestuia asupra unui obiect poate
determina o valoare ridicată a operei pentru că funcţia de autor sau artist nu este constantă sau
universală.16
O altă dimensiune a autorului este atribuirea unui obiect artistic unei persoane. Aceasta
nu se formează spontan, ea rezultă dintr-o operaţiune complexă al cărei scop este să se
construiască o entitate raţională pe care o numim autor. Sunt conţinuturi transistorice în regulile
care guvernează construcţia de autor. 17
Una dintre problemele pe care le ridică noţiunea de autor este numele său. Atât timp cât
persoana este în viaţă, numele său este tratat ca atare. Însă problema apare în momentul în care
artistul moare. Dacă în epocile anterioare artistul era doar un meşteşugar şi rolul său se încheia în
momentul terminării lucrării, artistul contemporan este cel care impune o valoare obiectului
artistic. Numele artistului este echivalentul unei descrieri, fiind un semnificant între autorului şi
ceea ce este numit. În contextul artei contemporane, el nu mai este un nume propriu-zis, ci capătă
singularitate. Acesta serveşte ca mod de clasificare fiind strict legat de maniera culturală de
recepţie.18 Realitatea crizei artei se serveşte de numele autorului într-un alt mod de transfigurare
a personajului şi a operei. Artistul este purtătorul ideilor pe care le exprimă obiectul de artă şi de
cele mai multe ori este singurul care ştie care este esenţialul obiectului său, celelalte fiind doar
interpretări. Pe de altă parte, artistul, ca autor al unui obiect care neagă arta tradiţională, este
purtătorul întregului fenomen cultural pe care el îl provoacă. Spre exemplu, Duchamp nu este
atât autorul obiectului denumit Fântâna, cât purtătorul fenomenului de desacralizare a artei prin
ridicarea unui obiect comun la nivelul artei fără prea multe intervenţi. Numele său este situat la
limita dintre statutul civil al unui om şi ficţiune care îi determină un mod singular de existenţă.
Duchamp are un statut propriu în istoria artei ca reprezentant al artei avangardiste.
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Artistul aflat în plină criză îşi pierde spiritul. Arta lui nu mai este un fruct al spiritului aşa
cum o considera Hegel.19 Autorul este acum pătruns de necesitatea negării artei. Astfel tabloul
definitoriu pentru moartea artei este caracterizat prin fragmentarea curentelor artistice, aşa cum
este de pildă avangarda. În această situaţie, fiecare artist impune asupra propriilor obiecte create
propriul sistem de gândire. Problema artei începe cu multitudinea sisteme individuale, iar asta
impune tendinţa fiecărui artist de a fi neînţeles. Dincolo de această fragmentare, acesta nu
rămâne asemeni celui din epocile anterioare. El se remarcă acum printr-un statut legal şi o
valoare a operelor determinată în principal de valoarea autorului ei.
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AZI TE-AM IUBIT…

ANTONINA GURINA

Azi te-am iubit! Mai mult ca ieri,
Şi viaţa am iubit mai tare,
Mai dulce cerul m-a privit
Şi chiar a fost şi mai mult soare!
Mai drag mi-a fost acest pamînt
Mai scumpă mi-a fost fericirea,
Şi Dumnezeu a fost mai sfînt
Şi mai dorită nemurirea.
Spre tine mîna am întins
Şi-n palmă mi-ai pus a ta mînă,
Iar totu-a devenit un vis,
C-am fost iubită doar de tine!
Iar clipa asta care vine,
În şoaptă îţi spune mereu,
Că te-am iubit mai mult ca ieri, eu,
Dar sigur mai puţin ca mîine!
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CAIUS IULIUS CAESAR GERMANICUS (CALIGULA)

ANDRA FRĂȚILĂ

Începem să parcugem etapă cu etapă viaţa unui împărat care a rămas în istorie ca fiind
„un dement în purpură imperială” 20.
Viaţa celui de al III-lea împărat al Romei poate fi cunoscută cu ajutorul izvoarelor de
bază relatate de Suetonius şi cele ale lui Dio Cassius (ei accentuează partea ce ţine mai mult de
intimitatea sa), din păcate capitolele din Analele lui Tacitus nu s-au păstrat pentru a avea o cât
mai complexă bibliografie a împăratului.
Urmează firesc tiparul vieţii, născându-se „în ajunul kalendelor lui septembrie în timpul
consulatului tatălui său şi al lui Fonteius Capito” 21, locul naşterii devine pentru un moment incert
dar după o minuţioasă anchetă în arhiva oraşului Antium,Suetonius descoperă „acte oficiale” din
care rezultă că succesorul lui Tiberius a venit pe lume la 13 august anul 12 e.n în acea localitate,
„născut în tabără, crescut între soldaţii tatălui său, imperiul îi era destinat încă de atunci”.
Porecla de Caligula (Cizmuliță) a primit-o dintr-o glumă de tabără militară, deoarece era
crescut în mijlocul soldaţilor si purta uniformă…„a avut mare trecere si dragoste din partea
soldațiilor”.
Portretul fizic pe care îl deducem din descrierea lui Suetonius al fiului Agrippinei este ca
„avea o deficienţă fizică si mentală precum aveau si ceilalţi membrii ai familiilor Iulia si
Claudia,” Avea statura înalta, faţa palidă, corpul enorm, gâtul şi picioarele subţiri, ochii în
fundul capului, tâmplele scobite, fruntea lată si ameninţătoare, păr rar pe cap,în creştet neavând
deloc, pe când celelalte părţi ale corpului erau păroase…Natura îi hărăzise o figură
respingatoare si urâtă, dar el se trudea să o facă mai oribilă, aranjându-se în faţa oglinzii ca să
inspire mai multă teroare şi groază. Era de o sănătate şubredă şi la corp şi la suflet. Copil
suferise de epilepsie, ca tânăr era rezistent la efort dar câteodată îi venea un fel de slăbiciune pe
neaşteptate încât abia mai putea merge sau abia mai putea sta în picioare, şi-şi revenea greu din
această stare. El însuşi îşi dadea seama de starea minţii sale şi deseori s-a gândit să se retragă
undeva şi să se îngrijească… Îl chinuiau insomniile, caci nu se odihnea mai mult de trei ore pe
noapte şi nici nu era liniştit, ci tulburat de coşmare şi fantome” 22. Starea lui se mai potolea
pentru cateva luni apoi iar revenea. Tiberiu, fiind un cunoscător de oameni, a spus că nepotul său
traieste pentru nenorocirea lui şi a tuturor, ca să fie o „viperă” pentru poporul roman.
Starea sa de sănătate l-a influentat în modul de a se îmbraca combinând cu cate un
element luat la întamplare, „îmbrăcămintea şi încălţămintea nu-i erau nici a unui roman,nici ale
20
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unui cetăţean, nici măcar ale unui bărbat, în sfârşit, nu era nimic omenesc în ele. Adesea apărea
în public într-o manta brodată, plină de pietre preţioase,cu tunică şi cu brăţări, uneori cu o
haină de mătase, cu o robă brodată cu aur, se încălţa cu sandale sau coturni, de multe ori cu
încaltaminte de curieri, cateodata chiar cu încălţăminte femeieşti.”
Pe lângă aceste defecte el avea şi unele calităţi ce tin de oratorie. „Nu s-a preocupat de
cultura literară, în schimb era foarte priceput în retorică, elocvent şi spontan, mai ales dacă
trebuia să vorbească împotriva cuiva”
Domnia a început sub bune auspicii, Caligula fiind înconjurat de dragoste nemarginită
din partea cetăţenilor: „era iubit de toată populaţia oraşului Roma,în amintirea tatălui sau
Germanicus şi din compătimire pentru o familie aproape distrusa”.
La moartea lui Tiberiu acesta a însoţit convoiul funerar de la Misenum până la Roma şi a
fost primit cu foarte mult entuziasm. Senatul şi comiţiile au anulat testamentul prin care Tiberius
lăsa moştenitor şi pe Tiberius Gemellus şi îl investiră în funcţie numai pe Caligula. „De îndată ce
au intrat în Roma, senatorii, în acord cu mulţimea care a năvălit în Senat, au anulat voinţa lui
Tiberiu, care prin testament îi daduse drept pe celălat nepot al său”. Pentru a rasplăti poporul
Caligula a ordonat tăierea a peste o sută şaizeci de mii de animale.
Pe lângă simpatia poporului şi-a atras de partea lui şi simpatia regelui partilor, Artaban.
Dupa înscăunare a plecat în vizită în insulele din apropierea Campaniei. În momentul în care
boala şi-a făcut din nou apariţia „toata lumea a înnoptat în jurul Palatiu-lui… persoane care jurau
că se vor lupta cu arma în mână pentru salvarea lui şi care să-şi pună capul în joc pentru acesta”.
Ca să nu dezamăgească poporul a luat o serie de măsuri pentru suprimarea metodelor tiranice de
guvernare instituite de celălalt predecesor al său, a iertat pe cei condamnaţi, a anulat trimiterea în
exil a unora, a ars în foc dosarele proceselor politice în curs de judecată şi a scăzut unele
impozite. Pentru plebe a ordonat distribuirea de alimente şi articole vestimentare iar pentru
populaţie organizarea de spectacole de circ şi amfiteatru. „A organizat şi spectacole în provincii,
în Sicilia, la Syracuza, jocuri urbane în Gallia, la Lugdunum”.
La 27 octombrie 37 e.n dupa 7 luni de la înscăunare, domnia echilibrată a lui Caligula a
început să se transforme într-una a nebuniei, a cruzimii, a extravaganţei, „până acum am vorbit
ca despre un principe, în continuare voi prezenta un monstru”, consemna Suetonius.
Mintea lui bolnavă a început să nascocească planuri stranii şi unele irealizabile astfel că
pe extravaganţele sale „a cheltuit în mai puţin de un an bogăţii imense şi tot tezaurul lui Tiberius
care se urca la doua miliarde şapte sute milioane de sesterti”. În momentul când a realizat că a
rămas fără fonduri a început să impună impozite. În acest plan a fost ajutat de către perceptori şi
centurioni. Au fost fixate taxe pe alimentele de larg consum de la Roma, asupra proceselor
privitoare la averi,confiscări de averi” ... a văzut trecând doi cavaleri foarte bogaţi, a ordonat pe
dată să fie arestaţi şi să li se confişte toate bunurile. ”A început să arate dispreţ faţă de senat şi
consuli, spunându-le la un banchet că printr-un semn din cap ar putea fi ucişi toţi.”
A avut pasiuni ca ceea de gladiator, de vizitiu, de cântăreţ, de dansator, de actor (Nero îl
întrecuse în această pasiune). O altă exagerare pe care o înfăptuieşte Caligula este aceea de a-i
face calului sau, Incitatus, „un gard de marmură, iesle de ivoriu, harnaşament de purpură şi un
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colier de pietre preţioase, pe lângă o casă, servitori şi mobilier pentru ca invitaţii în numele său
să fie somptuos primiţi.”
În această scurtă domnie de 4 ani a realizat şi câteva construcţii care au ca şi
caracteristică extravaganţa şi anume templul lui Augustus şi teatrul lui Pompeius, în fond
contribuţia pentru dezvoltarea Romei a fost: 2 apeducte la Ravena, a favorizat ordinul ecvestru,
a separat comanda militară de guvernarea Africii şi a transformat Mauretania în provincie.
Din politica externă evenimentele sunt puţine dar acestea îşi păstrează aceeaşi doză de
nebunie din parte lui. În anul 38 e.n a avut loc o invazie a tribului chattilor din Germania, prilej
pentru care a plecat în Gallia. Comanda efectivă era deţinută de către Servius Sulpicius Galba,
guvernatorul provinciei germane şi viitorul împărat. Armatele romane au trecut Rinul dar nu s-a
produs nici o ciocnire cu neamurile germanice. Acum din Gallia planuia o expediţie în Britannia.
Pătruzând în Britannia a primit supunerea fiului regelui britanilor şi el a considerat această
închinare ca un act de supunere a întregii Britanii şi a dat vestea şi în Roma. „În sfârşit, pentru a
termina războiul, îşi aşeză armata în linie de bătaie pe ţărmul oceanului, cu baliste şi berbeci de
război, fără să ştie cineva ce urmăreşte; când deodată porunci ca toţi să-şi umple căştile şi sânul
cu scoici, spunând că ele sunt prada luată Oceanului şi datorată Capitoliului şi Palatinului. Ca să
comemoreze victoria, ridică un turn foarte înalt de unde straluceau focuri ca dintr-un far, ca să
orienteze cursele vaselor în timpul noptii... Plecaţi veseli, plecaţi bogati”
Părea a fi de neînvins dar nu a fost aşa, comploturile lui Cornelius Lentulus Gaetulius în
39 d.Hr , al doilea condus de Sextus Papinius din 40d.Hr şi al treilea din 41d.Hr l-au pus în
situaţia de a-şi da seama că totul se poate ruina într-o clipă. A încercat să se apare, poruncind
mercenarilor săi ca participanţii la comploturi să fie chinuiţi, provocandu-le răni uşoare dar
numeroase, astfel să simtă venirea morţii. La complotul din 41 d.Hr au participat senatori, cei doi
prefecţi ai pretoriului, doi tribuni ai cohortelor pretoriene şi liberţi care au reusit sa îl înlăture în
cele din urmă pe împărat.
Dio Cassius relatează cum împaratul a aflat ca nu este zeu fiind ucis de catre Caesius
Cherea într-un tunel secret care ducea la teatru. Romanii au fost suprinşi de veste, considerând că
le este întinsă o capcană pentru a vedea cine se bucura de moartea lui. Romanii au fost convinşi
de moartea tiranului în momentul în care i-a fost ucisă soţia şi copilul.
Visul lui Caligula de a deveni zeu, egalul lui Jupiter, nu a fost împlinit în totalitate. Şi-a
construit un templu unde statuia sa a fost aşezată între Castor si Pollux.
Regimul de cruzimi şi nebunii al lui Caligula trebuia să ia sfârşit. A fost descoperit în
sertarul biroului său două caiete Sabia şi Pumnalul care cuprindeau liste cu numele celor
destinaţi morţii. În aceesi cameră se mai păstra şi o ladă plină cu diferite otrăvuri.
Caligula a fost un personaj disputat atât în literatura (românească: Tudor Arghezi,
Caligula) cât şi în filozofie (Albert Camus, Teatru ,-Caligula-) şi va rămâne pentru noi o lecţie
de viaţă din care suntem dispuşi să extragem doar parţile onirice care ne conduc spre un
„imperiu” propriu.
Pentru a săvârşi actul creaţiei „trebuie să trăim şi să creăm, să trăim până la lacrimi”, să
luptăm chiar dacă rezultatul va duce la alienare.
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ISTORIA BERII
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„Înțelept a fost cel care a inventat berea”
(Platon)
Berea are aceiași vârstă ca și omul, cunoscută și consumată de sumerieni, egipteni, greci
și romani, ea a supraviețuit prăbușirii lumii antice, refugiindu-se în mănăstiri, iar acestea le-au
lăsat berea drept moștenire primilor berari din vremea Revoluției Industriale. Originile berii sunt
cât se poate de vechi, nu se știe unde a fost folosită pentru prima dată, probabil în Mesopotamia,
Egipt sau Insulele Orkney, etc. Numele ei provine din latinescul bibere care inseamna „a bea”.
Orzul, unul dintre principalele ingrediente ale berii a fost prima cereală cultivată. În
mitologia armeană, inventarea berii îi este atribuită zeiței pământului, Armalu. Conform unor
documente istorice, asirienii produceau bere deja cu 4.500 de ani înaintea erei noastre: una dintre
mărturii este „Monument Blau” ce se află la Muzeul Britanic și reprezintă o ofrandă adusă zeiței
Nina-Harra, constand în bere. Din aceiași perioada provine o tăbliță sumeriană, descoperită în
zona cuprinsă între fluviile Tigru și Eufrat, pe care sunt pomenite berea și meseria de berar.
Berea nu era un produs standardizat ci se deosebea în mai multe varietăți. Grecii și
romanii consumau și ei bere. La greci, berea ajunsese prin intermediul popoarelor din Orientul
Mijlociu și era consumată mai cu seamă cu ocazia sărabătorilor populare și a Olimpiadelor, pe
parcursul cărora vinul era interzis. La Roma, era utilizată și în cosmetica feminină dar și ca
simplă băutură.
Berea la egipteni și babilonieni
La egipteni, berea a jucat un rol deosebit (începând de pe la anul 3.000 î.Hr.), cu originea
atribuită zeului Ra, berea era considerată aliment, băutură cu proprietăți terapeutice, folosită ca
ofrandă. Pe piața din Babilon se găsea o varietate largă de bere (din orz, brună, brună de calitate
superioară etc). În Egipt, declinul berii a venit odată cu stăpânirea musulmană din secolul al VIIlea, când consumul de alcool a fost interzis. Între timp, faima berii se răspândise și într-o parte a
Europei. Daca în unele zone era prea frig pentru vița de vie, grâul și orzul erau cultivate cu
succes într-o climă mai rece, diversitatea climatică fiind cea care a determinat diviziunea dintre
nord și sud în privința producției de băuturi alcoolice.
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Producția de bere în mănăstiri: din Evul Mediu până astăzi
Fierberea mustului de cereale și fermentația ulterioară contribuiau la elminarea
principalelor riscuri de contaminare (chiar dacă în Evul Mediu acest lucru era un mister), de
aceea berea reprezenta o băutură sigură. În această perioadă, producția de bere a crescut mai ales
în interiorul mănăstirilor. Numeroase mănăstiri își asigurau independența economică, făcând
comerț cu bere. Începe să se folosească hameiul ca unul dintre ingredientele principale, în mare
parte datorită proprietăților sale de conservare. În Evul Mediu, producția de bere ajunsese să
depindă aproape exclusiv de călugări, unii dintre ei organizându-se pentru producția pe scară
largă. În Anglia, Henric al VIII-lea a impus limitări severe asupra activităților mănăstirilor aflate
sub autoritatea sa, decretând printre altele și interdicția de a mai produce bere. Ulterior, ca
urmare a Revoluției Franceze și a cuceririlor lui Napoleon Bonaparte, abațiile producătoare de
bere, au resimțit jafuri și exproprieri menite să lovească în cler. Odată cu modificarea regulilor
pieței și a industrializării, activitățile artizanale precum cele practicate de călugări de-a lungul
secolelor, să nu mai fie rentabile, astfel cea mai mare parte a ordinelor religioase a renunțat la
ele, cedând numele și rețelele unor producători din domeniu. Singura excepție au fost călugării
de la mănăstirea franceză Notre-Dame de la Trappe. Ei au continuat să producă berea pentru care
și-au câștigat renumele. În momentul de față, doar șase mănăstiri trapiste (dintr-un total de 90)
mai produc bere (cinci în Belgia și una în Olanda).
Noile descoperiri și Revoluția Industrială
Principala problemă a producției de bere pe scară mare era legată de transport.
Transportul butuoaielor mari și grele între orașe, pe drumuri proaste, reprezenta un efort
remarcabil. Din această cauză, s-a preferat, o perioada, tranportarea componentelor brute ale
berii și producerea acesteia la nivel local. În Europa, producția industrială de bere a reușit să-și ia
avântul numai în proximitatea cailor de transport ușor accesibile, cum ar fi râurile. Doar o dată
cu răspândirea căilor ferate, cantitățile transportate de bere au devenit însemnate. O serie de
descoperiri științifice au favorizat succesul berii la nivel mondial:
 1680 – Leeuwenhoek observă pentru prima dată drojdia la microscop (ingredient
răspunzător pentru fermantarea berii)
 1875 – Louis Pasteur studiază funcțiile drojdiei, înțelege că fermentarea reprezintă
transformarea enzimatică a zaharurilor în alcool etilic și dioxid de carbon
 1714 – Fahrenheit inventează termometrul
 1785 – James Watt inventează mașina cu aburi
 1817 – Daniel Wheeler inventează mașina pentru prăjirea malțului
 1856 – Beaudelot inventează răcitorul de must
 1859 – Apare mașina de gheață artificială Caffe & Linde
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JEDER MENSCHEN EIN KÜNSTLER
Oricine poate fi artist

ROXANA COMAN

“Opera este realitatea pe care și-o dă conștiința; ea este aceea în care individul este
pentru sine ceea ce el este în sine, și în felul ca conștiința pentru care el devine în operă.”
"Arta nu este aplicarea unui canon al frumuseţii, ci ceea ce instinctul şi creierul pot
concepe dincolo de orice canon", spunea Picasso.
Anthony Julius aduce în discuție un interesant tip de transgresiune și, anume, arta care
violează tabuul artei, care pune la îndoială însuși conceptul de artă care urmărește să inducă
publicului o anxietate estetică și testându-i capacitatea de a recunoaște arta de non-artă. Gestul
lui Duchamp din 1917 de a lua un pisoar și de a-l plasa într-o sală de expoziție este dat ca
exemplu de artă interogativă ce provoacă judecata de gust a publicului. Dacă receptorul acceptă
Fântâna lui Duchamp drept artă atunci granițele domeniului artistic sunt extinse până în punctul
în care existența artei este amenințată ("dacă arta poate fi orice, atunci nu este nimic în sine"), iar
dacă este respins în calitate de obiect de artă, judecata publicului este condiționată de restricții. "
Când am descoperit obiectele ready-made, m-am gândit să descurajez esteticul. Le-am
aruncat în față rafturile pentru sticle și urinoarul, iar acum ei le admiră pentru frumusețea lor
estetică" explică Duchamp subliniind regretul resimțit când acțiunile sale au fost normate drept
artă. Atacarea artei cu opere de artă este o tentativă de transgresare a limitelor și de protest sortită
întotdeauna eșecului deoarece ea nu va fi niciodată înțeleasă drept o provocare interogativă, ci ca
pe ceva care vrea doar să șocheze, să facă tabula rasa cu definiția tradițională a operei de artă.
Prin celebra sa butadă Oricine poate fi artist, Joseph Beuys nu mai interoghează, ci
afirmă direct. Performance artist, sculptor, teoretician, pedagog, artist grafic, opera sa fiind
influențată de concepte extrase din umanism, filosofie socială și antroposofie, a rămas celebru cu
ceea ce este cunoscut drept „extended definition of art” și conceptul de sculptură socială (al cărei
principal rol consta în a modela societatea și politica). Provenind dintr-o familie cu o puternică
tradiție catolică, a oscilat în tinerețea sa între științele naturii și artă, optând în final pentru o
carieră în medicină. Participarea activă pe front în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial îl
va marca pentru restul vieții, fiind bântuit de experiențele și ororile conflictului și, astfel,
militând pentru un protest pașnic. Aderă la mișcare artistică Fluxus, fondată în Germania de
artistul George Maciunas, o grupare ce avea ca principal scop explorarea unor noi modalități de
expresie artistică, contestând tradiția artistică anterioară și încercând să pună în prim-plan
personalitatea artistului cu setul său de opinii bine conturat. Operele experimentale ale artiștilor
din cadrul Fluxus (Nam June Paik) au constituit un adevărat catalist pentru Joseph Beuys,
fluidizând granițele dintre literatură, musică, artă, performance și viața de zi cu zi.
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Definiția sa extinsă asupra artei jonglează cu o practica de amplificare și extindere a ideii
și domeniului artei, deschizând orizontul creativității către noi posibilități. Arta s-a îndepărtat de
necesitățile ființei umane și s-a ocupat exclusiv de inovarea la nivel stilistic și tematic. Joseph
Beuys își propune să implice întreg corpul social în ansamblul său, să dea curs, prin intermediul
artei și concepția sa extinsă de la estetică la teoriile antropologice ale creativității. Fiecare om
este un artist posedând facultăți creatoare care trebuiesc perfecționate și recunoscute (astfel,
înființează în 1974 Universitatea Internațională Liberă în care creativitatea este văzută ca o
știință a libertății). Semnificația sintagmei Oricine poate fi artist se grefează pe ideea de liberă
circulație a operelor (opera care coboară în stradă), de ieșire din cadrul instituționalizat al
muzeelor sau galeriilor pentru a putea activa direct în realitate. Se mizează pe deschiderea
experienței estetice creatoare într-un spațiu public legitimată de existența multor oameni ce
posedă virtuți expresive și sensibilitate, dar care nu se consideră artiști deorece sunt influențați de
definiția clasică a operei de artă și a creatorului. Arta dobândește, astfel, o sferă socială și o
dimensiune politico-spirituală care încearcă să sublinieze precaritatea existenței umane, dar și de
măreția umanului și capacitățile sale. În consecință, Beuys inițiază o serie de proiecte (instalații
și proiecte comunitare) în zone mărginașe și cartiere sărace, caracterizate de instabilitate socială,
încercând să îi introducă pe scena artei pe aceia cu care umanitatea a conviețuit de-a lungul
timpului. Este căutarea unei opere de artă totală care să încorporeze întregul univers uman.
Oricine poate fi artist și arta poate fi orice, oricând exprimând una din funcțiile omului și
anume aceea de a fi creator, plăsmuitor al propriul său univers, un demers subiectiv ce pornește
din sine. Psihologul umanist Abraham Maslow, cunoscut pentru teoria ierarhiei nevoilor umane,
plasa nevoia de moralitate, creativitate, spontaneitate, lipsă de prejudecăți în partea cea mai de
sus a așa-numitei piramide a trebuințelor. Dacă problema se pune că, în esență, oricine poate să
devină din spectator creator, trebuie abordată și chestiunea dacă aceasta este posibilă oricând și
oriunde. Ieșirea din convenționalismul tradiției artistice anterioare și „eliberarea” de normele de
constrângere a avut ca primă consecință o relativizare a conceptelor și a formele de expresie
artistică, diverisificând peisajul artei contemporane. Dacă arta nu mai ține de estetic, ci doar de
mesajul transmis, care ar mai scopul denumirii acesteia drept artă în condițiile în care
relativizarea și extinderea definiției acesteia a permis absolut orice experiment care s-a legitimat
drept artistic.
Artistul belgian James Ensor forțează și mai mult limitele, asociind regulile cu ideea de
moarte a artei " toate regulile, toate canoanele artei vomită moarte", instituind așa-numita antiestetică, o negare a legăturilor formale ce leagă un subiect de reprezentarea sa. Refuzând
participarea la istoria artei, artiștii se detașează de tradiție, atât artistul, cât și istoricul de artă
pierzându-și încrederea în acest proces rațional și teleologic al istoriei artei, evoluând spre
negarea conceptului însuși de artă.
Dacă discursul despre arta contemporană și provocările sale pornește de la ideea lui Hans
Belting că este vorba doar de un temporar interval de pauză de care artiștii profită pentru a
experimenta noi mijloace de expresie artistică, întrebarea ce se ivește este dacă aceste
transgresiuni și negări ale operelor de artă anterioare nu fac altceva decât să secătuiască și să
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abată de la esența conceptului de artă? În schimb, dacă afirmăm ca și Arthur Danto că arta a
murit interogația presupune cum numim și cum receptăm ceea ce se creează după moartea artei?
Cum facem distincția între artă și non-artă dacă totul poate fi artă? Răspunsul ambelor situații
presupune ideea de criză, de căutare, dar o căutare mult prea agresivă ce consideră că soluția
optimă este de a împinge granițele conceptului de artă și de a le subția până aproape de dispariție,
creând confuzii între ce este creație înzestrată cu spirit și ce nu.

Joseph Beuys. Every Man is An Artist (1978)
http://www.tate.org.uk/
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SUNETUL
La început a fost cuvântul

BEATRICESARAXIMARIA ALBU
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Muzica este plămădită din sunete. Toate sunetele îşi au o singură origine: sunetul
original. În Biblie i se spune cuvânt. Cuvântul este creator, aşadar sunetul este creator. Prin
reflectare, înţelegem că muzica, de orice gen, are forţă creatoare în ea însăşi. Este capabilă să
clădească sau să dărâme. Fizica împreună cu metafizica pot explica efectele undei sonore asupra
materiei, dar şi influenţa sa psihică asupra sufletului. Cum omul este o fiinţă triunitară, aceste
efecte merg încă şi mai profund, acţionând şi asupra mentalului.
Unda sonoră, concepută ca o arhitectură muzicală, traversează nivelul vibratoriu
sufletesc, şi, printr-o continuare a scăderii frecvenţei vibraţiilor, ajunge la nivelul de frecvenţă a
corpului fizic şi astfel, cu ajutorul vocii, o putem exterioriza, ca apoi, să o putem recunoaşte ca
sunet în mediul extern. Este un circuit continuu între Concepţie şi Recepţie. La mijloc, între
aceste două sensuri vibraţionale de deschidere şi închidere a creaţiei sonore, se află Percepţia,
posibilă prin sistemul acustic, specific omului şi animalului.
Unda purtătoare a complexului sonor muzical poartă în ambele direcţii informaţia. Astfel,
propria muzică poate fi auzită şi din interior şi din exterior prin auzul intern şi extern. Acestea
reprezintă instrumentele percepţiei. Auzul intern, fiind mai puţin conştientizat şi folosit, s-a
dezvoltat mai ales la muzicieni (sufletul comunicând prin acest tip de limbaj). Aşa se explică
faptul că Beethoven a putut crea o muzică minunată fără auzul extern. Cel intern i-a adus
compensarea de receptare a propriei creaţii muzicale, fără a mai fi fost nevoie de confirmarea
auzului extern.
Am abordat până acum propria manifestare sonoră a omului, prin vocea lui, dar sunetul
este prezent în întreaga natură. Sursa sunetului exterior este în mişcarea naturală. Mişcarea însăşi
este sunet: modulaţie, ondulaţie, vibraţie. Auzul ne permite să recunoaştem o plajă vibratorie
cuprinsă aproximativ între 17 şi 17.000 de vibraţii pe secundă. Infrasunetele şi Ultrasunetele
depăşesc aceste limite, generând astfel efecte armonice care au fost studiate de om şi care au fost
sintetizate într-o lege numită Legea rezonanţei naturale sau Principiul armonic natural.
Pitagora este cel care a readus timpului său (secolul VI î.e.n.) cunoaşterea acestei legi, ea
fiind de fapt, cunoscută şi folosită şi de chinezi cu mii de ani mai devreme. Putem şi noi
recunoaşte auditiv câteva armonice ale unui sunet de bază, cu condiţia unui antrenament potrivit
şi cu ajutorul unui instrument armonic (pianul sau chitara, spre exemplu).
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Dacă privim cu atenţie Scara armonicelor naturale observăm că primul sunet armonic ,
numerotat cu 2, repetă cu o octavă mai sus sunetul de bază, oricare ar fi acesta, iar primul sunet,
diferit de cel de bază, este al doilea armonic, numerotat cu 3 – sol, în notaţia muzicală. El este
numit cvintă după relaţia intervalică cu sunetul anterior: do.
Intervale muzicale sau relaţii între două sunete şi denumirea lor:

2- secunda
3 – terţa
4 – cvarta
5 – cvinta
6 – sexta
7 – septimă
8 – octavă
Vedem cum numele este generat de relaţie sau raport, dar şi de frecvenţa vibraţiei.
Dezvoltarea armoniei şi polifoniei, incluzând pe cea a instrumentelor armonice: pian,
clavecin, orgă, a impus adaptarea sistemului natural, numit şi netemperat, la un echilibru de
relaţii sonore, sistem desăvârşit prin contribuţia lui Johann Sebastian Bach, cu lucrarea sa
muzicală Clavecinul bine temperat.
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Recunoscut pentru pronfunzimea sa, nu numai muzicală, a avut un cuvânt greu de spus
pentru înlocuirea vechiului cu noul. El a demonstrat muzical facilităţile acestui sistem prin
lucrarea amintită, în care se află două cicluri de Preludii şi Fugi în toate tonalităţile – majore şi
minore.
Ascultând cu atenţie melodii interpretate la un instrument netemperat – vioara sau vocea
omenească, comparativ cu interpretarea lor la un instrument temperat – pian sau orgă, vom
constata nu doar o deosebire de timbru sonor, cât o trăire sufletească diferită.
Se spune că omul se naşte odată cu propria-i muzică, fiecare având un sunet complex
specific doar lui. În relaţiile dintre oameni se nasc relaţii armonice, care pot fi consonante sau
disonante. Dacă aceste relaţii le-am percepe auditiv, ar fi un indiciu mult mai elocvent pentru
calitatea vibratorie a fiecăruia.
Ce putem înţelege din acţiunea completă a acestei Legi, al acestui Principiu Universal?
Orice sunet emis poate influenţa întregul Univers, de la stele la structura geologică a planetelor.
Gândul este un sunet. Fiecare acţiune, faptă, reprezintă un complex de vibraţii, un complex
sonor. Imboldul creativ-muzical al omului ar trebui dirijat prin recunoaşterea acestui fapt.
Muzica poate vindeca, înfrumuseţa sau distruge, urâţi. Fiecare om rezonoează cu un
anumit gen muzical şi chiar cu un singur sunet. Acest sunet, emis cu blândeţe, reface echilibrul
interior; emis cu brutalitate, îl afectează.
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VIAȚA TRANSPUSĂ ÎN POEZIE
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„Aferim, femeie! Curajoasă. Aspră. Le vede, le ştie, le spune. Şi cu suflet de muiere
sensibilă, simţitoare. Suflet adânc, colţuros. Mare poetă. Da, asta admir: o tărie inteligentă (foc)
şi totodată accesibilă milei, duioşiei (indirecte). Am calificat-o: o Antigonă ducându-l pe Oedip
de mână, dar o Antigonă cu suflet de Electră (şi de Ecaterina Teodoroiu).” (Nicolae
Steinhardt) ...ea este românca Ileana Mălăncioiu, poetă contemporană, eseistă dar şi publicistă.
Născută în anul morţii lui Nicolae Iorga, mai precis la 23 Ianuarie 1940, în satul Godeni
(judeţul Argeş, Ileana spune despre ea că ,,nu am fost un copil dorit. Încă de cînd s-a născut sora
mea mai mare, părinţii ar fi vrut să aibă un băiat. Atunci s-au consolat, dar cînd întîmplarea s-a
repetat li s-a părut o pedeapsă nemeritată.”
Puţini ştiu că visul doamnei Mălăncioiu era de a deveni inginer; aşa că după susţinerea
bacalaureatului se înscrie la Politehnică, însă datorită faptului că în 1957 admiterea se făcea pe
bază de dosar, n-a fost admisă şi fiind o elevă obişnuită cu nota maximă s-a înscris la o şcoală
tehnică financiară cu internat din Bucureşti.
Cu o copilărie încărcată de îndatoriri precum oamenii mari, crescută într-o casă în care nu
exista decât Biblia şi admiratoare a poeziei lui Serghei Alexandrovici Esenin, poeta debutează
în 1967 cu volumul ,,Pasăre tăiată”, iar un an mai târziu devine absolventă a Facultăţii de
Filosofie, din cadrul Universităţii din Bucureşti, având ca lucrare de licenţă Locul filozofiei
culturii în sistemul lui Lucian Blaga (1968).
Un element biografic obsesiv este moartea surorii sale mai mici, Dorina, care la vârsta de
33 de ani a fost invinsă de o boală incurabilă. Aşadar, volumul ,,Sora mea de dincolo”, este de un
tragism zguduitor, un volum ce a luat naştere în urma unei experienţe dureroase. Aşa cum spune
şi autoarea, ,,Sora mea de dincolo”, este mai mult decât un volum, este un exerciţiu de vindecare
a sufletului.
Vis şi realitate
Bradul din faţa casei mele
era cât muntele de mare
celulele crescute aiurea în şoldul tău
erau un lagăr de concentrare
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Tu erai singura deţinută
tu stăpâneai lagărul montruos
fără milă şi fără’ndurare
tu aveai în mijlocul lui în os
Ridicat asemenea unei spânzurători
în care carnea ta va fi atârnată
tu erai bradul din faţa muntelui
pe care erai urcată
de tine însăţi ca de soldaţii împărăteşti
puşi să tragă la sorţi marea ta arsură
strânsă pe trupul plin de vânătăi
ca o cămaşă fără nici o cusătură.
(Ileana Mălăncioiu, Sora mea de dincolo)
Deşi cenzurată în perioada comunismului, Ileana Mălăncioiu a avut curajul să spună tot
ceea ce avea de spus, şi de a descrie tristeţea omului de rând sub dictatură. Astfel, în 1985 apare
volumul „Urcarea muntelui”, însă din cauza cenzurii a fost nevoită să-l reediteze şi astfel apare
după ‘89. De asemnea, pe lângă subiectul dictaturii, în ,,Urcarea muntelui”, Ileana aduce tema
prieteniei şi vorbeşte despre prietenia cu Emil Botta, Aurel State, Ovidiu Cotrus, Virgil
Mazilescu, Marius Robescu, Alexandru Vona, Lucian Raicu și Sonia Larian.
Printre alte volume ale autoarei se numără: Către Ieronim 1970, Inima reginei 1971,
Poezii 1973, Crini pentru domnișoara mireasă 1973 (Premiul Academiei), Ardere de tot 1976,
Peste zona interzisă 1979 (Premiul Uniunii Scriitorilor), Cele mai frumoase poezii 1980, Linia
vieții 1982 (Premiul Asociației Scriitorilor din București), Peste zona interzisă 1984.
Cântec
Lumea e tot mai tristã si mai grãbitã
Pîinea e tot mai scurtã si mai turtitã
Fãrã ca nimeni s-o vadã
Poezia a coborât în stradã.
Se uitã-n toate pãrtile deodatã
Orice drum tot acolo duce
Timpul melancoliei a trecut
Ea încotro s-o apuce.
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Poezia a coborît în stradã
Poezia sade încã o datã pe baricade
Dar lumea e grãbitã, dar strada e pustie
Dar cine sã mai citeascã acum poezie?
(Ileana Mălăncioiu, Urcarea Muntelui)
Personal, ador poezia doamnei Mălăncioiu datorită faptului că dacă aş deschide orice
carte a dumneaei voi fi întâmpinată de aerul omului inteligent, care ştie să transmită. Probabil,
Ileana Mălăncioiu este poeta cea mai tristă din peisajul literaturii române, dar şi cea mai
profundă, ceea ce s-ar explica prin sentimentul declarat într-o poezie: „moartea mă caută de
când m-am născut”. Temele propuse sunt grave, îţi pătrund în suflet şi te fac să trăieşti clipa
creaţiei...
Ileana Mălăncioiu, alături de Constanța Buzea și de Ana Blandiana reprezintă un reper
moral și nu numai al poeziei adevărate.
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Instrucțiuni pentru autori

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească materialele trimise Redacției:
 textele trimise de autori trebuie să se regăsească în unul din domeniile de profil ale
revistei;
 materialele autorilor se vor redacta cu diacritice, in Microsoft Word (format .docx, .doc,
.rtf), font Times New Roman 12, aranjate în pagină;
 autorii sunt rugați să scrie și câteva cuvinte-cheie (tags);
 articolele vor fi trimise până la data de 25 a fiecărei luni;
Pe lângă textul propriu-zis, articolul trebuie să mai cuprindă:
 scurtă prezentare profesională a autorului (maximum 100 de cuvinte), adresa de e-mail a
acestuia şi instituţia în care îşi desfăşoară activitatea;
 bibliografie;
 note de subsol (footnotes) şi note de final (end notes), după caz;
 tabele (acolo unde este cazul);
 figuri (acolo unde este cazul).
Redacția își asumă dreptul de a selecta materialele trimise pentru publicare, dar nu îşi asumă
răspunderea pentru afirmaţiile din materialele prezentate, aceasta aparţinând, în integralitate,
semnatarilor textelor trimise.
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