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HIMERELE ÎN CETATE: 
"O PROBLEMĂ DE PERSPECTIV Ă"L 

dr. Liana lvan-Ghilia 

„Dacă nu forma contează, ci formarea, atunci artistul este, înainte de toate, 
un creator de lumi, iar nu o oglindă a lumii acesteia." 

Carola Gieddion-Welcker2 

Patrimoniul secţiei Artă a Muzeului Municipiului Bucureşti cuprinde, între alte 
piese de valoare, o himeră realizată de Sculptorul Dimitrie Paciurea. Geniu al Nopţii, 
parţial bufniţă, parţial femeie, capodopera - de mici dimensiuni - demonstrează 

că valoarea nu stă în cantitate. Simbolismul complex al lucrării sugerează - într-o 
formă coerentă, plauzibilă, modelată încât să ne aducă în faţa ochilor Taina însăşi, 
Incomprehensibilul prin excelenţă,- o serie de referinţe la formule cunoscute din 
istoria artei, în general, aluzii la harpii, sirene dar şi la înţeleapta pasăre alter-ego 
al zeiţei Athena. O parte din enigma acestei statuete tulburătoare constă în chiar 
investiţia sufletească prin care a fost plăsmuită, în povestea măreţiei dramatice a 
autorului ei, poveste pilduitoare, atâta vreme cât importanţa omului este dată 

întotdeauna - şi mai ales în „cazul" Paciurea - de înălţimea idealurilor sale. 
Nu de puţine ori, înţelepciunea artistului a părut nebunie în faţa oamenilor 

„de rând". Este similar cazul multor savanţi, ridiculizaţi drept excentrici, prin 
prisma ,judecătorilor" de mai slabă performanţă, din categoria acelora ce, vorba 
filosofului englez Hobbes, nu gândesc, dar au opinii. Iar între opinii, aceea conform 
căreia nu există decât ceea ce se vede înseamnă că „realitatea" conţine doar ceea 
ce intră în raza de percepţie şi pricepere a subiectului - fie ea largă, sau îngustă. 
Iar când ştachetele sunt joase, orizontul îngust, restrictiv, iar orgoliul normativ 
exacerbat, tendinţa extrapolării carenţelor drept jaloane generale duce la statuarea, 
„prin tradiţie", a unei „normaliltăţi" bazate nu pe calitatea umană, ci pe un minimum 
elementar consfinţit prin „adeziune unanimă". Astfel, excepţiile se văd eliminate din 
corpusul celor „cum se cuvine'', excluşi fiind, laolaltă, cei situaţi sub normă, cât şi 
cei ridicaţi deasupra ei - necuprinşi de cadrele sale simplificatoare dar obligatorii. 
Dezechilibrul e riguros surprins, între alţii, de Camil Petrescu. Acesta, din unghiul 
său elevat de perspectivă, semnala, intransigent, situaţia dificilă a creatorilor, în 
cadrul social. „A nu fi geniu este( ... ) o deficienţă - postula el, - aceasta se uită când 

I. Titlu de capitol al cărţii lui Jurgis Baltrufaitis Anamorfoze, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1975. 
2. Carola Gieddion-Welcker, Paul Klee, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, p. VI. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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se vorbeşte de drama lumii modeme. Această dramă este reală pentru că imensa 
majoritate a omenirii este deficientă faţă de conceptul om şi acţionează fără să ţie 
socoteală de această deficienţă( ... ). Decretarea ca excepţie a geniului este, de fapt, o 
simplă abilitate care lasă loc benficiilor nepermise, căci, în modul acesta, se creează 
faţă de cazurile compromise de deficienţă, o iluzie de superioritate, pe când geniul 
însuşi este eliminat, ca o excepţie. "3 

Iată un text de la 1932, dedicat sculptorului Dimitrie Paciurea: „E dureros să 
ai dreptate şi nimeni să nu ţi-o dea. În această postură, omul îşi găseşte împăcarea 
de sine, izolându-se. E şi mai dureros să fii o forţă creatoare, să ai o sensibilitate 
personală, iar societatea în care trăieşti să-ţi elimine posibilităţile de realizare fără 
a o putea învinui. Dacă omul, în faţa nedeptăţilor vieţii, îşi poate găsi în izolare 
liniştea sufletească, artistul desigur că nu. Destinul lui e să creeze, şi creaţia este 
zbucium. De aceea, Paciurea sfios şi singuratic a fost totuşi un răzvrătit. ( ... ) la noi, 
timp de douăzeci de ani i se refuză posibilitatea unor lucrări în care viziunea sa 
plastică să-şi găsească dimensiunea proprie şi corespunzătoare personalităţii.( ... ) 
Rămas douăzeci de ani în izolare, sculptorul Paciurea simte lărgit golul din juru-i. 
Din acest sentiment se nasc „himerele", lucrările din ultimul deceniu al activităţii 
sale. Aceste „himere" au fost socotite aberaţii, pe când ele erau tranaspunerea justă 
a unui sentiment născut şi trăit în mediul nostru. Pentru artist, „himera" a fot un joc 
al sufletului care nu se mai poate rezema pe nimic din jurul său." Textul4 este semnat 
„Profesor sculptor O. Han, fost elev al maestrului D. Paciurea". Pe Paciurea, Dimitrie 
Gusti, în calitatea sa de ministru al Instrucţiei, Cultelor şi Artelor, îl aprecia ca fiind 
„cea mai reprezentativă figură a artelor plastice româneşti"5 , menţionând „aureola 
de sculptor poet, visător şi gânditor ... " Din fericire, nu a fost singurul om de cultură 
ce a înţeles valoarea sculptorului şi a himerelor sale - spre deosebire alţii, precum 
reputatul academician George Oprescu. Acesta din urmă - fruntaş între istoricii de 
artă, - cântărea, cuviincios, „ ... acele forme fantastice, pe care le simţim încărcate 
de toată obida unei vieţi, petrecută în singurătate, străbătută de viziuni teribile fruct 
al unor meditaţii mizantropice repetate. Fără îndoială ele exprimă nemulţumirile 
artistului în faţa vieţii, a societăţii aşa cum o constată, cu durerile, cu nedreptăţile, 
cu tragediile zilnice - societate pentru schimbarea căreia el n-are nici curajul nici 
tăria să lupte altfel, decât prin crearea unor triste imagini. "6 „ ... ne gândim la tot ce a 
pierdut (sic!) arta noastră plastică din pricină că ultima parte a activităţii lui Paciurea 

3. Camil Petrescu, Doctrina substanţei, ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, voi.II, pp.168-169. 
4. Text publicat în deschiderea catalogului Expoziţiei retrospective „Paciurea", din 1932, sub egida 
Ministerului Instrucţiei, Cultelor şi Artelor - la Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 
Naţională, Bucureşti, 1932, pp. 6-7. 
5. Idem, pp.3-5. 
6. Acad. George Oprescu, Sculptura românească. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1965, p. l 00. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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se îndreaptă aproape exclusiv asupra acestor plăsmuiri sinistre."7 Cuvintele lui 
Oprescu impun un comentariu atent, fiind expresive pentru modul cum mentalitatea 
comună, încetăţenită, consolidată, răzbate în percepţia cultivată a celui citat. 
Singurătatea lui Paciurea e, mai precis, singularitate - situaţie cunoscută de orice 
individ conştient de individuaţia sa, apt a-şi asuma libertatea manifestată în gândire, 
meditaţie, creaţie artistică. „Singurătatea" lui Paciurea este, nu atât vreo consecinţă 
nefericită a „mizantropiei" artistului genial, ci mediul indispensabil al meditaţiei 
artistice; nu e efect nedorit, ci deziderat al minţii creatoare. Marile culmi ale gândirii 
nu se escaladează în înghesuiala veselă, prielnică locvacităţii babilonice, ceea ce nu 
indică, din partea artistului, dornic de linişte şi atmosfere eterate ale solitudinii, vreo 
atitudine mizantropică, ci nevoia vitală de introspecţie - cu menţiunrea că introspecţia 
artistului genial nu este oglinda lui Narcis, dimpotrivă: nu pe sine se vede artistul, 
în meditaţiile sale, ci Condiţia omenirii întregi, Lumea, Universul, atât cât sunt 
ele accesibile, în sinecdotismul lor, conştiinţei lucide; introspecţia devine, de fapt, 
a/terospecţie, omnispecţie. „Artistul" - afirma, la un moment dat, arhitectul spaniol 
Antonio Gaudi - „nu creează, ci descoperă." „Viziunile teribile" ale Artistului vin nu 
din zonele accesibilităţii comune, cu „nedreptăţile" banale, cu dramolete omeneşti 
(„pea omeneşti") dar vag consistente, ci din sfere la a căror incandescenţă inteligenţa 
comună nu rezistă, precum bine observa alt pseudo-mizantrop, Emil Cioran8

• Pentru 
atingerea pragului Marelui Mister, este indispensabilă performanţa constantă a unor 
ascensiuni spirituale refuzate indiferenţilor neantrenaţi, nedornicilor de sacrificii şi 
eforturi greu imaginabile altminteri decât prin strădanii artistice. „Nimic nu se face, 
în domeniul spiritului, fără un anumit grad de asceză"9 

- credea acelaşi E.Cioran. 
Himerele lui Paciurea nu sunt „nemulţumirile artistului în faţa vieţii", nu 

roade ale ratării şi frustrării, ci împlinirea unor viziuni de conştiinţă provenite din 
efortul ridicării deasupra grijilor şi conflictelor unor fragmente puţin semnificative 
de realitate conjuncturală. Viziunile germinative ale unui artist precum Paciurea -
acelea ale maximelor existenţiale - se vor fi derulat nu la nivelul la care survin 
invidiile colegiale - nu acelea sunt „teribilele" descoperiri ale meditaţilor în 
recluziune: „savoarea" acelora era, probabil, resimţită de Paciurea doar în momentele 

7. Ibidem. 
8. „Viaţa este un privilegiu al oamenilor mediocri. Numai oamenii mediocri trăiesc la tempratura 
normală a vieţii; ceilalţi se consumă la o temperatură unde viaţa nu rezistă, unde nu pot respira decât 
fiind cu un picior dincolo de viaţă." - Emil Cioran, Pe culmile disperării, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
1993, p. 21. „„.aceia care nu pot respira decât pe culmi, care sunt singuri întotdeauna şi mai cu seamă 
atunci când umblă cu alţii, cum ar mai putea aceştia să crească într-o evoluţie liniară sau să se cristalizeze 
într-un sistem?" - Idem, p.61. 
9. Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României, Ed. Vremea, Bucureşti, 1936, p.72; Cioran explică 
asceza ca având resorturi biologice, dar finalitate în spirit. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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sale conviviale, când concluzia îi era, invariabil: „N-are importanţă ... " 10 Nici 
„nedreptăţile şi tragediile zilnice" nu sunt plămada din care se iscă grandioasele 
himere ale lui Paciurea. Asemenea „nedreptăţi şi tragedii" hrănesc, e drept, multe 
inspiraţii, iar produsele, în plan artistic, sunt, de regulă, bine prizate de public şi 

de critici; ele dau conţinut părţii solare, strălucitoare, a succesului auctorial. Nu 
către cauzele socio-politico-economice se îndreaptă curajul, eroismul lui Paciurea, 
tenacitatea sa, dreptatea sa, forţa de a vedea ceea ce Este, acolo unde alţii refuză să 
privească, din vreo incapacitate oarecare. Marea luptă a lui Paciurea nu era pentru 
„schimbrea societăţii'', ce reclamă nu atât geniul unui artist ca Paciurea, cât mai 
degrabă energia activiştilor de partid de pe întreg globul terestru (cei trecuţi, prezenţi 
şi viitori), alături de care mărşăluiesc, încolonaţi de veacuri, artiştii „angajaţi". 

Dificil de cuantificat câştigul, pentru Cetate, al prezenţei măreţelor figuri plăsmuite 
de Paciurea; în mod cert, însă, crearea lor n-a fost o pierdere, nici pentru autor, nici 
pentru Cetate. 

Acest poet al formelor - sau sculptor pictural, cum l-ar fi categorisit, cu 
siguranţă, Heinrich Wol:ffiin, - înrudit prin visare, între alţii, cu E. A. Poe şi Emil 
Botta, rodinian, prin tehnica modelajului, fără să aibă legătură derivativă strictă, de 
subordonare, faţă de maestrul francez ce inaugura capitolul Sculptură al artei modeme 11 

10. Oscar Han, Paciurea, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II", 1935. Cu abilitatea sa 
scriitoricească fermecătoare, O. Han evocă următoarea secvenţă: „Artistul asistă indiferent la toate 
schimbările timpului lui, Ia toate prefacerile („ .). Într'una din serile nenumărate petrecute la fel, la un 
restaurant, Paciurea şedea la un pahar cu vin cu autorul operei Aleodor. După ore de tăceri comune, 
zise muzicantul. 

- Mitică, ştii, cade guvernul! 
- N'are nici o importanţă, răspunde Paciurea. Nu-mi vorbi de politică de nu vrei să plec! 
Încă o oră de mutism. 
( ... ) Din când în când, ca un ritual ce îndeplinea, Paciurea îndrepta un deget spre chelner şi acesta în 

mod automat aducea un sfert de vin. La distanţă de câteva mese, doi inşi exageraseră puţin şi se certau 
între ei iar cearta lor ameninţa să ia proporţii. 

Muzicantul întreabă: 
- Ce-o fi, Mitică, acolo? 
- N'are nici o importanţă. („ .) 
- Dragă Mitică, se va cânta în curând la Operă Aleodor, şi nu sunt încă mulţuimit de balet. Am 

într'un act un balet noaptea, în pădure„. 
- Ce balet? („.) Fă un balet de himere. Himera morţii în mijloc şi toţi copacii dimprejur, când s'o 

face ziuă, devin pe scenă himere." Idem, pp. 16-17. 
11. „Rodin este un mare artist, dar adeziunea sa la estetica impresionismului nu salvează acest curent. 
Părăsind tradiţionala concepţie care rezerva sculpturii domeniul volumelor şi al formelor vii văzute 
în spaţiu, impresionismul a făcut din această artă nu numai o rivală a picturii (în sensul că i-a atribuit, 
ca rost principal, tendinţa, secundară în sculptură, de a colabora cu lumina în care opera e expusă, 
tendinţa de a da ochiului mai puţin o imagine obiectivă cât o senzaţie subiectivă, schimbătoare, mobilă, 
în funcţie de unghiul de incindenţă şi de reflexele ei labile), ci mai mult, o rivală a muzicii." Ion www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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(în timp ce elementul comun cu E.A. Poe ar fi plămada de umbre în care lucrează 
ambii), instituie în câmpul imediat al percepţiei obişnuite (percepţia privitorului 
onest, imparţial) o breşă de fantastic posibil, probabil, întru totul acceptabil graţie 
aportului de idealitate indispensabil în constituirea mediului antropic artificial, atâta 
vreme cât acest mediu este Cultură - la corifluenţa între Natural-Convenţional-Ideal. 
,,Între real şi fantastic nu există, în planul artei, raporturi de excludere reciprocă ci de 
implicaţie şi adecvare ... ", susţinea Al. Tănase. 12 

„Cu fantasticul ne aflăm la graniţa dintre cunoscut şi necunoscut. El presupune 
o conştiinţă clară a ceea ce ştim şi o stare de uimire, de perplexitate faţă de ceea ce nu 
ştim. Şi dacă progresele ştiinţei fac ca aceste graniţe să fie mereu mobile, uimirea de 
ieri transformându-se în certitudinea de azi, ele brăzdează totuşi de-a pururi orizontul 
cunoaşterii şi acţiunii umane. În clipa în care n-am mai avea de ce sau nu am mai fi 
în stare să ne mirăm, nu am mai avea îndoieli şi nu ne-am mai pune întrebări, nu ar 
mai exista fantasticul dar nu ar mai exista nici omul."13 

Problema inserţiei în ,,Realitate" a „himerelor" este, de fapt, problema vitală 
a subiectivităţii faţă cu necesarul acceptabil de convenţionalitate; a posibilităţii 
gândirii speculative, dincolo de coordonatele empiric perceptibile; a unei legitime 
fiinţări personalizate într-o lume numită şi considerată „obiectivă"; altfel spus, a 
raportului dintre persoană-societate-univers, concret şi abstract, evidenţă şi inefabil, 
„făcut" şi „descoperit", Fenomen şi Idee, ba chiar între conservatorism şi creativitate 
în abordarea existenţei şi a existentului mergând de la naturalism la speculaţie 
metafizică, în mediul antropic artificial, complex dar derutant, unde veridic şi iluzoriu 
se împletesc, confuze, câteodată, până la ambiguitate. 

Ca „marginali" - printre care Cetatea tinde, din comoditate, şiretenie, 

indiferenţă sau ignoranţă, să-i clasifice - artiştii au făcut mereu figură aparte, iar 
la acest capitol, societatea modernă românească seamănă cu aceea vest-europeană, 
având, desigur, şi particularităţi definitorii; artiştii nu numai că nu sunt „adaptabili" 

Frunzetti, „Sculptorul D. Paciurea", în S.C.I.A. nr. 3-4/1955, p.206. „Şi în câteva din lucrările sale 
de maturitate se poate vedea pe alocuri cum Paciurea alunecă fără să vrea spre limbajul de jocuri 
vizuale al impresioniştilor post-rodinieni. Totuşi, în majoritatea operelor sale, artistul acesta grav, cu 
o conştiinţă puternică a responsabilităţii artistului şi a măreţiei artei, s-a putut sustrage acestor ticuri 
formale deprinse în tinereţe, ridicându-se până la registrul cel mai înalt al valorilor adevăratului limbaj 
plastic. Prin excelenţă sculpturală, întemeiată pe expresivitatea plastică a trupului uman, viziunea 
artistică a lui Paciurea a îneţeles să profite pe alocuri de surplusul de nuanţare pe care i-l putea conferi 
picturalitatea impresionismului, fără a renunţa însă, în fond, la arhitectura internă a formei plastice, la 
volumul sculptural şi la diferenţierile tactile ale suprafeţelor, realizate în materiale diferite, după caz". 
Idem, p. 208. 
12. Al.Tănase, „Problema realului în arta fantastică", în volumul Conceptul de realitate în artă, Ed. 
Meridiane, Bucureşti, 1972, p.36. 
13. Idem, p.4 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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unui tipar social dat (uniformizant, gregar, ce instituie drept recomandabil cel-mai
mic-numitor-comun), dar impun şi reclamă o configuraţie de raporturi inter-umane 
aparte, prin tendinţa lor de a aduce - în cadrul imanent, artificial, relativ, pozitivist, 
conjunctural, empiric (oricum l-am numi) - idealismul (în sensul cel mai înalt şi 
vast, psiho-cultural, al cuvântului), recursul la idee, la ideal, la spiritual, recuperând 
subiectivismul personalizat, individualizat ce acoperă un spectru mergând de la 
„cosa mentale" la iraţionalitate, de la geniul lucid la pseudo-nebunia înţeleptului ce 
depăşeşte, sfidător, „simţul comun", reclamând sensibilitatea intuitivă redescoperită 
şi repusă în drepturi, odată cu nevoia ostentativă de individuaţie ca dat esenţial, 
primordial, definitoriu al condiţiei umane. Din punctul de vedere al valorii statuate, al 
aspiraţiei către Absolut, prin aportul echilibrant ce întregeşte realitatea aperceptivă, 
oferindu-i complementaritatea calităţii umane creatoare, himerele lui Paciurea -
asemenea altor prezenţe fantastice, precum de pildă, „creaturile" lui Urmuz - se 
instituie şi afirmă drept breşă vitală în coordonatele antropice uzuale, ordinare, cele 
despre care Andre Breton scria, la un moment dat, că nu oferă un cadru suficient 
puterii gândirii. Realitatea himerelor constă nu doar în excelenţa consistenţei lor 
formale strict artistice, ci şi în îndrăzneala necesară, orientată spre depăşirea limitărilor 
inteligenţei omeneşti obstrucţionate în exerciţiul său vital - acela al explorării unei 
Realităţi mai complexe decât cadrul social (construit) al vreunui moment istoric. 

În intervaluri istoriceşte abordabile, himerele au fost puse în circulaţie prin 
intermediul a trei mari centre generatoare de morfologii preluate în arta Europeană 
şi perpetuate în cadrul acesteia (cu inevitabile modificări şi evoluţii conceptual
stilistice) până în contemporaneitate - este vorba despre trei regiuni ale artei 
oriental-mediteraneene investigate, între alţii, de Jurgis Baltrusaitis: Orientul 
asiro-babilonian, Egiptul antic, Grecia elenistică. Dinspre ele au pornit, pare-se, 
mitologicele repezentări înaripate simbolizând Inefabilul prin excelenţă, ceea 
ce e duh, inspiraţie, mobilitate, transformare, idee - un sobor întreg de genii ale 
aerului, polimorfe, instabile, proteice, insesizabile, inspiratoare ale evul mediu 
fantastic şi imaginarului bestiariilor, protectori, cu rol indubitabil în plămădirea 
conştiinţelor, în expansiunea înţelegerii unei Europe ce descoperea, fascinată, 

teritorii ale fabulosului - nu doar în spaţiu (celebrele pământuri abia cucerite, încă 
nenumite, deşi desenate pe hărţile de epocă), dar şi în timp - prin vânătoarea de 
fosile care mai de care mai fantastic îmbinate - amuzante contribuţii de pionierat 
la istoria paleontologiei europene: pe acelea, publicul uluit şi credul al Europei le-a 
acceptat sub girul autorităţii ştiinţifice prin care imaginile lor erau popularizate; 
în schimb, situaţia operelor de artă şi, mai ales, aceea a creatorilor lor vizionari a 
fost complicată de reticenţa Cetăţii faţă de asaltul himerelor prin care i se vedeau 
periclitate Certitudinile, corpusul constitutiv al adevărului de tip pozitivist - cel 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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făcut spre a-l înlocui „salutar" pe acela Dat spre descoperire. 14 

În ce priveşte creativitatea artistică, se impune diferenţierea între ficţiune şi 
iluzie: prima nu înşeală, ci metaforizează. În artă, „nu este vorba de rătăciri sau 
accidente ale gândirii ... " 15 „Aberaţiile cuprind adevăruri metafizice." 16 La fel stau 
lucrurile cu fiinţele fantastice, fabuloase - himerele nu fac excepţie. 

„ ... N-am găsit printre hârtiile rămase de la Paciurea nici o oglindă scrisă a 
vieţii sale interioare. Limbajul artei i-a fost de ajuns acestui făuritor care, vorbind, se 
dispensează de cuvinte." povesteşte istoricul de artă Ion Frunzetti 17

; în locul său pare să 
ofere explicaţii un text al lui Marcel Brion: „O veşnică stare de metamorfoză lucrează 
asupra materiei, o sileşte să încerce forme diferite. ( ... ) să dai viaţă imposibiliului, 
să faci în aşa fel încât neverosimilul să impună o realitate convingătoare, sunt lucuri 
pe care nu le poate săvârşi decât un artist cufundat adânc în lumea naturii, dincolo 
de fruntariile căreia i se revelează lumea viziunii." 18 Paciurea însuşi afirmase, într-un 
interviu: „Arta, în general, trebuie să fie idealistă şi imaginativă. Trebuie să punem 
în joc concepţia noastră despre frumuseţea naturii. Arta nu poate fi realistă, dacă e 
artă." 19 

Soră mai mare a Himerei Nopţii, ,J[imera Văzduhului, expusă la Salonul oficial din 
1927, reprezintă, - consemna Petre Oprea - în sfărşit, eliberarea definitivă a sculptorului 
în exprimarea apoteozată a geniului eminescian în poemul acestuia „Luceafărul". 
Viziunea himerei ne este cunoscută încă dintr-o schiţă pentru un proiect al monumentului 
lui Mihai Eminescu, din 1920, dar, până la găsirea formei plastice definitive, ea a gestat 
în mintea artistului încă multă vreme. Ideea detaşării de tot ce este omenesc este pivotul 
filosofiei sculptorului în ceea ce priveşte rolul artistului în lume. 

Datorită faptului că în cadrul acestui salon a primit premiul naţional, critica 
s-a năpustit asupra lucrării, hărţuind autorul. Dacă, în unanimitate, criticii recunosc 
că Paciurea, pentru creaţia sa, a binemeritat această distincţie, în schimb aproape 
toţi nu se pot opri să hulească lucrarea. Din partea unora, cum este Cisek, ea este 
categorisită „cu desăvârşire antisculpturală" şi „n-are ce căuta într-o expoziţie de 
artă", iar alţii cum este Tonitza, o apreciază în parte, socotind că este „de o viziune 

14. Comentând pe Montesquieu, Paul Hazard rezuma un deziderat specific lumii „civilizate", începând 
din veacul al optsprezecelea: „Adevărurile care ar leza intersele societătii trebuie înlocuite prin convenţii 
salutare." Paul Hazard, European Thought in the Eighteenth Century, Pelikan Books, 1965, p.320. 
15. Jurgis Baltrusaitis, Aberaţii, legende ale.formelor, Ed.Meridiane, Bucureşti, 1972, p.11. Cu prefaţă 
de Dan Grigorescu. 
16. Ibidem. 
17. Ion Frunzetti, „Sculptorul D.Paciurea" - articol în S.C.l.A. nr. 3-4/1955, p. 208. 
18. Marcel Brion, Arta fantastică, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1970, p.59. 
19. Dimitrie Paciurea, intervievat de Ion Musotf, în Rampa, 21 dec.1924. Apud Petre Oprea, Incursiuni 
în sculptura românească. Sec.XIX-XX, Ed. Litera, Bucureşti, 1974, p. 52. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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pe cât de avântată pe atât de bizară."20 

„Simbolismul artei paciuriene rămâne impenetrabil contemporanilor, care nu 
înţelegeau tâlcul şi sensul himerelor lui."21 

Reprezentarea fizică a himerei nu-i lămureşte misterul, nu-l rezolvă, ci îl 
adânceşte, sub forma explicită a fantasticului ca exorcizare - au crezut unii, - sau ca 
reacţie întregitoare, menită să completeze, prin corporalitatea expresivă, specială, a 
Metaforei, Lipsa pe care luciditatea o resimte în raportarea la Absolut, la adevărata, 
completa şi doar fragmentar revelata Realitate. „În împărăţia nemărginită a insolitului 
( ... ) toate întâlnirile sunt admisibile."22 Marcel Brion sublinia universalitatea, în 
spaţiu şi timp, a fantasticului, al cărui ingredient se regăseşte în momente diverse, pe 
parcursul istoriei artelor." Fără să aibă probabil conştiinţa faptului, omul de astăzi este 
tot atât de sensibil la Fantastic ca şi cei din epocile naive şi din secolele „obscure".23 

Referindu-se la opera lui Henri Michaux de parcă ar fi scris despre Paciurea, 
Marcel Brion menţiona „o anume „fantomă interioară", a cărei existenţă distruge 
echilibrul dintre individ şi lumea exterioară"24 „Aici pătrundem în domeniul 
necunoscutului. Când Michaux spune că „există o fantomă interioară pe care ar trebui 
s-o pictăm", el se gândeşte la conjuraţia unor clipe misterioase ale subconştientului"25 

20. Petre Oprea, op.cit, pp. 52-53. 
21. Idem, p.53. 
22. Marcel Brion op.cit„ p.48. 
23. Idem, p.6. „Pentru fiecare generaţie sau epocă nouă, mitul aduce o surpriză nouă, nemaifuncţionând 
în parametrii săi originari( ... ). Omul adună mereu informaţii dar pierde mereu câteva („.) şi lasă deschis 
un teren pentru acele forme materiale care se manifestă cu altă valoare''. Idem, p.38. 
24. Idem, p.131. 

25. idem, p.132„,În cazul lui Henri Michaux, desenele şi guaşele sale trebuie considerate, în mare 
măsură, ca nişte proiecţii izvorâte dintr-o lume larvară şi care se manifestă - în înţelesul ce-l acordăm 
manifestărilor spiritiste - într-o seamă de forme imprecise, al căror caracter ambiguu este tradus de însăşi 
tehnica atistului„. Ele au urcat la suprafaţă din subteranele unui spaţiu ce nu ne aparţine şi nu se mişcă 
în timpul în care trăim noi. Cu toate acestea, nu putem admite că ele n-au şi altă existenţă decât aceea a 
fantasmelor onirice, căci nu ne putem îndoi mai mult decât se îndoieşte însuşi artistul de materialitatea 
lor. Care-i consistenţa acestei materii? Încă dependente de o coagulare incertă, atrăgând spaţiul şi 
căutând să-şi facă din el un corp, îndopându-se cu vid, trăgând din neant zdrenţele de vizibilitate din 
care se străduiesc să-şi organizeze substanţa, larvele lui Michaux nu constituie, precum fantomele şi 
lemurii, o stare ulterioară fiinţei, ci una anterioară. De aici provine caracterul obsesional pe care-l 
exercită ele asurpa artistului, pe care-l atestă tocmai această rapiditate de creaţie ce răspunde unor 
încercări succesive a formelor. Unele încercări de acest fel ajung până la o eboşă a structurii umane, 
fără a izbuti să împlinească totuşi un trup sau un chip, şi nici să dobândească o relativă soliditate. Cred 
că Michaux a intuit oarecum natura lor, atunci când a sups: „Aş vrea să pot desena efluviile care circulă 
între oameni''. Mai curând decât personajele propriu-zise, figurile pictate de el ar reprezenta acele zone 
de spaţiu în care o samă de efluvii patetice poate un soi de materializări, la un grad de extremă fluiditate, 
nişte sentimente, trec de la o finţă la alta„.". „„.Oare aceste personaje indescriptibile ale lui Michaux, 
ţesătură schimbătoare aparţinând unei lumi vegetale, animale şi umane în acelaşi timp, sunt nişte www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Citând pe Paul Klee, - „Lumea în forma sa actuală nu este singura lume 
posibilă" - Constantin Prut observa: „Imixtiunea unei „lumi posibile" nu e niciodată 
integrală ( ... ), categoriile noi există numai în tensiunea lor agresivă."26 În cazul 
naşterii himerelor în mintea genială a artistului - intuitivă, poetică, creativă- soluţiile 

nu sunt „practice", ci de-a dreptul demiurgice, vitalizante, afirmative, instituind un 
plus de realitate - alături de plusvaloare - chiar plusul ce lipseşte banalităţii aride, 
specifică unor construcţii antropice carenţiale. Himerele transpun în volumetriile lor 
stări de conştiinţă27 • Nu sunt simboluri, ci metafore. Ele atestă intuirea miraculosului 
ca parte din Real şi statuarea dreptului minţii de a-şi extinde investigaţiile dincolo 
de cadrele empiricului disponibil. „Trebuie să ne închipuim - sugerează Prut - un 
fabulos sistem de vase comunicante între evoluţia discursului logic şi „iraţionalele" 
care se dezvoltă funcţionând prin aceste subtile relaţii. Proiecţiile în orizontul 
metamorfic sunt „verificate" periodic, de revelarea punctelor de mister."28 

Himerele vin din aceeaşi familie cu îngerii şi vehiculele psihopompe; ele 
întrupează Misterul, îl anunţă, pregătesc Întâlnirea cu el, dând, în acelaşi timp, trup 
sentimenului de teroare sacră - horror sacrum - ce năpădeşte mintea prea avântată 
în plin Pericol (în sensul heideggerian al termenului): este starea ce înfrăţeşte pe 
Paciurea, din nou, cu Botta şi Poe, căci „ ... fantasticul găseşte o hrană extraordinar de 
îmbelşugată în obsesia morţii, - precum sugera Marcel Brian - în frica şi în groaza 
ce o însoţesc nedespărţit. " 29 

Fantasticul, ca dizidenţă faţă de simplificarea sărăcitoare a viziunii realităţii 
cotidiene desacralizate, vidate de misterului tulburător - neavenit în cadrele robuste 

fiinţe independente, ce-şi trăiesc propria lor viaţă autonomă? Să fie nişte coridoare ale senzaţiei şi ale 
sentimentului fiinţei ... ? Aici pătrundem în domeniul necunoscutului. Când Michaux spune că „există 
o fantomă interioară pe care ar trebui s-o pictăm", el se gândeşte la conjuraţia unor clipe misterioase 
ale subconştientului" ... (constatarea unui fenomen vizionar nu autorizează determinarea sursei ori a 
naturii viziunii)." „ ... Aceste forţe comunică artistului chinul lor şi sug din el aşijderi vampirilor din Evul 
Mediu, substanţa vitală pe care o transformă apoi în seva existenţei lor terestre." Idem, pp. 132-133. 
26. Prut Constantin, Fantasticul în arta populară românească, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972, p. 5. 
27. Auguste Rodin însuşi menţiona: „Lumea crede că noi nu trăim decât prin simţuri şi că lumea 
aparenţelor ne ajunge.( ... ) Suntem greşit înţeleşi. Liniile şi nuanţele nu sunt pentru noi decât semne 
ale realităţilor ascunse. Dincolo de suprafeţe, privirile noastre merg până la spirit şi când după aceea 
reproducem contururi, noi le îmbogăţim cu învelişul spiritual pe care-l ascund." în Arta - convorbiri 
reunite de Paul Gsell, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 82. „Misterul este de altfel întrucâtva 
atmosfera pe care o degajă operele de artă foarte frumoase. Ele exprimă într-adevăr tot ceea ce geniul 
simte în faţa Naturii. Ele o reprezintă cu toată claritatea, cu toată strălucirea.( ... ) Dar, în mod inevitabil, 
ele se lovesc de imensul incognoscibil care învăluie, de peste tot, foarte mica sferă a cunoscutului. Căci 
în cele din urmă, noi nu simţim şi nu concepem în lume decât această extremitate a lucrurilor prin care 
ele ni se înfăţişează( ... ) Dar tot restul este scufundat într-un nesfârşit întuneric." Idem, p.83. 
28. Idem, p.6 
29. Marcel Brion, op.cit., p.70. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ale societăţii claustrate în propriile ei convingeri şi reguli,- apare, surprinzător 
prin prospeţimea stilistică genuină, la un contemporan al lui Paciurea, Urmuz. 
Prin fantasticul lor, himerele lui Urmuz, însă, spre deosebire de cele paciuiriene, 
semnalează altă zonă de semnificaţii, mai apropiată de sâmburele de concreteţe al 
Cetăţii - aceea a Absurdului.3° Caracterul sarcastic, blazat şi prolix al creativităţii 
lui Urmuz plăsmuieşte figuri compozite despre care se poate afirma - parafrazând 
remarca lui Marcel Brion la adresa măştilor lui James Ensor31 

- că, (avani la lettre), 
„evocă neantul existenţialismului. "32 Gestul suicidar al celui ce ne-a adus în faţa 
ochilor pe lsmail şi Tumavitu, Emil Gayk, Algazy şi Grummer, Cotadi şi Dragomir 
- tot atâtea himere! - se răsfrânge asupra paginilor fantasmagorice sub pojghiţa 
de umor al cărora se cască genunea spaimelor în faţa condiţiei umane, peste care 

30. Conceptul absurdului „ne ajută a face mai inteligibil conceptul de fantastic." Al. Tănase, loc.cit., p.42 
„La nivelul ontic, absurdul presupune dezordine, negarea ordinei, dezorganizarea totală a sistemelor, 

haos, pe când fantasticul este altă ordine decât cea obişnuită, este o modalitate de organizare care iese 
din comun, care se deosebeşte de ceea ce este tipicitate. Fanasticul nu este o simplă abatere de la o 
medie statistică a însuşirilor unei clase de fenomene ci un fenomen de excepţie" ... ibidem. "Absurdul 
presupune neapărat prezenţa omului, dar nu în menirea sa firească( ... ), ca un factor de ordine ( ... ), ci 
ca un factor entropic, producător de dezordine( ... ) .... absurdul este întotdeauna social şi nu natural sau 
uman ... " ibidem. 

„ ... absurdul înseamnă( ... ) nu numai absenţa sensului în lumea reală obiectivă şi a scopului în lumea 
conştiinţei, dar şi o ruptură gravă, un iremediabil conflict înre raţiune şi realitate." idem, p.44. 

- absurdul „fenomen peren ce decurge din însăşi condiţia umană" idem, p.45 - "o stare de 
incomunicabilitate între raţiune şi realitate care generează absurdul este determinată totdeauna de cauze 
sociale, este un fenomen social-istoric şi nu un atribut de esenţă a condiţiei umane. Tensiunea dintre 
realitate şi raţiune, provocată de o inadecvare parţială, de contradicţia între absolutul aspiraţiilor omeneşti 
şi relativul izbânzilor sale concrete, tensiune care poate genera fantasticul, este cosubstanţială statutului 
existenţial al omului. Cu alte cuvinte, absurdul ca fenomen social şi spiritual este corespunzător unor 
situaţii istoriceşte determinate ale raportului eu-lume, societate-individ, este deci un fenomen morbid, 
nefiresc, trecător. Fantasticul este, dimpotrivă, un fenomen peren al condiţiei umane. Graniţele sale ar 
putea fi circumscrise astfel: la o limită, totul este cunoscut şi explicabil, nu rămâne nimic de descifrat, 
nici o enigmă - suntem dincoace de fantastic. La cealaltă limită, nimic nu este cunoscut şi nimic nu 
este cognoscibil pentru că nimic nu are sens şi nu este inteligibil - suntem dincolo defantastic, în sfera 
absurdului. Fantasticul nu poate ţâşni nici dintr-o lume a posibilităţilor nelimitate, dar nici într-una în 
care nu mai există nici o posibilitate." idem, pp. 45-46 
31. Despre măştile lui Ensor, Marcel Brion scria: „Acţiunile absurde, în care sunt amestecate aceste măşti, 
evocă neantul existenţialismului. Ele sunt locuitorii legitimi ai unei lumi în care logica a devenit ilogică, 
iar raţiunea şi-a pierdut raţiunea. ( ... ) Dacă în mască se manifestă umanitatea redusă la absurditate, la 
mârşăvie, la oroarea fizică şi morală, atunci asocierea frecventă a scheletelor şi a măştilor dovedeşte că 
şi uniele şi celelalte aparţin deopotrivă cortegiului Morţii, al cărei alai carnavalesc este o parafrază şi un 
presentiment." Marcel Brion, op.cit„ p.270."Acţiunea pernicioasă a fricii este independentă de formele 
pe care le îmbracă. Ea este, mai ales - şi Ensor o demonstrează - conţinută într-o anume calitate a 
grotescului, pe care măştile o reprezintă foarte exact." Idem, p.271. 
32. Idem, p.270. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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se arcuieşte, ca un curcubeu propiţiator, suveranul dispreţ, sinonim al detaşării 

contemplative şi auto-ironice, căci, în schiţele pline de vervă în care îşi construieşte 
eroii, în faţetele histrionice derutant de complexe, e greu de estimat ce pondere ocupă 
portretul Alterităţii şi cât este autoportret. 

Prezenţa himerelor în Cetate este indiciu de dereglare constitutivă, de carenţă 
- himerele sunt reparatorii, soterice; fără himere în Cetate recuperarea fiinţei re
umanizabile devine imposibilă. 

„Duhul neliniştii inspira pe Paciurea. Acela al liniştii şi al eternităţii constituie 
geniul lui Brâncuşi. Paciurea este un individualist, o natură concentrată şi singuratică, 
căruia lipsindu-i orice punct de sprijin în afară este veşnic ameninţat să se prăbuşească. 
Teroarea îl stăpâneşte mai tot timpul. ( ... ) Brâncuşi trăieşte într-o lume de certitudini 
solide.( ... ) Universul lui Brâncuşi se compune din structuri inalterabile ... "33 Dimpotrivă, 

operele lui Paciurea par să fie viziuni de-o clipă, gata să se destrame în văzduh, la o 
suflare; au consistenţa umbrelor34 

- „M-am săturat de substanţă vreau să mă prefac în 
umbră, tânjesc după starea de umbră", mărturisea liric Emil Botta35 

- surprinderea lor 
în Materie, mai mult decât modelajul „vibrat'', justifică atributul de „impresionism", 
pentru instantaneele polimorfe, meta-fizice paciuriene. Greu de surprins o idee; şi mai 
greu de redat... „Opera lui Paciurea reprezintă momentul pătrunderii impresionismului 
în sculptura românească. Modelajul lui se opreşte mai mult decât asupra volumelor 
sau a conturului general, asupra suprafeţei descompusă într-o mare multiplicitate de 
planuri pe care lumina joacă cu mii de răsfrângeri. Este cu toate acestea dificil a face 
din Paciurea omul unei şcoli sau al unui curent. Natură solitară şi profundă, acaparat 
de viaţa interioară, într-un chip destul de neobişnuit pentru un artist plastic, Paciurea 
era un om al drumurilor sale proprii. Încrucişarea paşilor săi cu aceia ai lui Rodin era 
efectul unei afinităţi elective. Acelaşi curent patetic de sensibilitate însufleţeşte pe 
ambii artişti.( ... ) Paciurea era( ... ) un taciturn. Navigator pe apele oceanului lăuntric, 
în aceeaşi măsură ca şi observator al formelor exterioare, meditaţia artistului sfârşea 
totdeauna în perplexitate. Din această pricină avem impresia că în operele lui 
rămâne totdeauna ceva neexprimat şi o atmosferă enigmatică le înfăşoară. Sculptura 
românească atinge cu D. Paciurea, căreia va trebui să-i alăturăm pe Brâncuşi, punctul 
cel mai înalt al evoluţiei ei. Contemporanii n-au avut însă totdeauna justul sentiment 
al măreţiei acestui maestru ... "36„ ... fantezia sculptorului închipuie acele ciudate figuri, 
cu cap de om şi cu trupul unor fabuloase speţe feline, în care arta lui Paciurea atinge 

33. Tudor Vianu, Fragmente moderne; Ed. Meridiane, 1972, p.243 
34. Impresonant cum, pentru vechii egipteni, umbra (Sheut) - era parte constitutivă a Fiinţei, alături de 
spirit (Ka), suflet (Ba), inimă (lb), conştiinţă (Akh) şi nume (Ren). 
35. Emil Botta, „Râsul tăcut", în volumul Trântorul, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1969, p. 69. 
36. Tudor Vianu, op.cit., p. 241. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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punctul extrem al enigmei sale. Artistul le numeşte Himere şi straniul lor înţeles 
ascuns ni se luminează în parte, numai când observăm că expresia lor aminteşte de 
a Zeului Războiului sau de a poetului Mihai Eminescu, în momentul nedesăvârşit 
despre care mărturiseşte numai fotografia publicată acum în urmă de un discipol 
al maestrului, sculptorul O. Han. Comuna lor expesie de groază şi uimire ne indică 
în bizarele Himere o cristalizare a aceleaişi anxietăţi profunde, care n-a încetat să-l 
urmărească pe artist. În fine, într-un alt grup de Himere sau în grupul intitulat Durere, 
amintirea oricărei forme reale şi a oricărei expresii psihologice dispare. Proiecţie 
directă a turmentului interior, fără mijlocirea vreunei reprezentări împrumutate lumii 
văzute, arta lui Paciurea atinge în acest punct tehnica expresionismului, pe care o 
găseşte fără concursul vreunei influenţe externe." 37 

Modul cum sunt acceptate himerele în Cetate ridică problema artistului şi, 

prin extrapolare, problema creatorului de Cultură şi, implicit a intelectualului de tip 
creativ (complementar genului cumulativ, exegetului menit să înţeleagă şi să explice 
arta, cultura, contribuind la cultură, augmentând prin teorie valoarea produselor 
artistice). „La ce bun poeţii ... ?" se întreba, odinioară, retoric, Martin Heidegger; la 
ce bun intelectualii, în general? Sunt ei „duşmanii poporului"? Nu cumva ei înşişi au 
instituit valorile vitale ale societăţii? N-au inventat ei mijloacele vieţuirii posibile în 
cadrul frumos dar ostil şi prea puţin (fil)antropic al Naturii resimţite drept „barbară"? 
N-au inventat ei ... Gândirea, Cunoaşterea? 

„Metoda acumulării faptelor şi succesiunilor de fapte nu înseamnă cunoaştere. 
Nu în fapte este esenţa cunoaşterii, deşi descoperirea de fapte noi este o condiţie 
necesară, iar ştiinţa, deocamdată, nu stă decât în semnificaţia faptelor. Dar cunoaşterea 
semnificaţiilor cere o altă metodă decât colecţionarea de fapte, ca atare" - afirmaţia 

aceasta, surprinzătoare, aparţine unui creator care, deşi n-a plăsmuit himere, ci o 
adevărată oglindă a prezentului său, a resimţit dureros amărăciunea circumspecţiei 
unei societăţi făurite parcă din altă plămadă decât el însuşi, înstrăinat fiind în propria 
sa lume citadină pe care însă a analizat-o cu luciditate aparte: Camil Petrescu.38 

„Ceea ce ni se pare că trebuie deosebit anume, e că nu există o metodă ştiinţifică, în 
sensul raţionalist cartezian sau pozitivist (ceea ce e acelaşi lucru), care să ne facă să 
cunoaştem, din simpla virtute a aşezământului ştiinţific, realităţi noi. Ştiinţa este un 
itinerar parcurs, iar un itinerar pracurs nu dă nici o soluţie logică pentru itinerarul 
care urmează să fie parcurs, numai din faptul că acest itinerar este considerabil. 
Motivul progresului e altul decât simpla consecinţă logică. Materialul ştiinţific este 
prelucrat de specialişti, care sunt într-o ierarhie firească şi uşor de determinat, dar 
progresul nu vine niciodată aproape prin specialişti, ci prin geniul creator, care mai 

37. Idem, p. 243. 
38. Camil Pertrescu, op.cit., voi.I, p. 120. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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totdeauna este în conflict cu bagajul ştiinţific anterior lui."39 La rândul său, Camil 
Petrescu operează distincţia netă între iluzii şi intuiţii esenţiale.40 Intuiţia artistică, 

departe de a fi un instrument al purei fantazări, este o formă de cunoaştere deloc 
neglijabilă, deşi aparent în concurenţă cu formele raţionale de cunoaştere. Raţiune, 
realitate, reitate, materie, obiectivitate - iată concepte plasate (impuse) într-o greşită 
postură absolutizantă41 ; ele nu exclud ci completează facultăţile creativităţii idealiste 
cel puţin la fel de vitale societăţii. Un personaj din celebrul roman Demonii, de 
Feodor Pavlovici Dostoievski, punea tranşant problema: ce e mai util, Shakespeare, 
sau o pereche de cizme? Rafael sau un bidon cu gaz?42 Răspunsul la pseudo-dilema 
veacului XX poate fi dat mai ales în secolul XXI, odată cu depăşirea experienţelor 
şi experimentelor traumatizante ale materialismelor pozitiviste absolutizate, de toate 
sorturile şi sorginţile; veacul XXI poate, în sfârşit, să reconsidere virtuţile gândirii 
„speculative" - iar odată primită pozitiv aceasta, în Cetate, himerele vor fi la ele 
acasă printre oameni şi ideile lor mirifice (libere să înflorească fără oprimarea unor 
scrutături severe, care să cenzureze noul pentru lipsa lui de vechime şi originalitatea 
pentru lipsa antecedentelor probatoare). Singurul răspuns realmente util existenţei 
ar trebui să fie: Shakespeare şi perechea de cizme, Rafel şi bidonul cu gaz, căci 
cultura nu se face în detrimentul vieţii sociale, ci pentru fiinţarea omenească într-un 
cadru social optimizat până la nivel autentic omenesc. Recurenţa, în istoria artelor, 
a tendinţelor ce revendică dreptul la fantastic şi contrareacţiile lor la obstacolele 
exclusiviste raţionaliste- cu pretenţia de „realism" - constituie o pulsaţie permanentă, 
corectoare.43 Odată cu intuiţionismul revenit în vogă, în cultura europeană a veacului 

39. Idem, p.121. Confirmă această opinie gânditori în domeniul ştiinţelor exacte, precum Einstein, cel 
ce menţiona momentele de inspiraţie ce iniţiază marile descoperiri ştiinţifice; adesea, opere de artă au 
premers cuceririle ştiinţei. Fără să intru în detalii ce ar constitui ele însele tema unui alt articol, dau 
exemplul celebrei nuvele Prăbuşirea casei Usher, a lui E.A.Poe, care surprinde şi intuieşte fenomene 
de colaps psiholigic aduse în prim-plan ştiinţific abia prin investigaţiile lui Carl Gustav Jung. 
40. Camil Petrescu, op.cit., voi. 11, p. 62. 
41. „Critica mecanicismului, a raţionamentului fizicalist nu a fost făcută numai de curentele spiritualiste, 
ci şi de cele intuiţioniste ( ... ). Meritul intuiţionismului era sporit şi de faptul că el a avut curajul să 
intervină chiar în momentele de apogeu ale mecanicismului pretins pozitivist. Astfel, şi Bergson şi 
Husserl şi-au dedicat părţi din opera lor criticii metodelor fizicianismului raţional, propunând, în 
locul lor, metode inspirate din totalitatea filosofiilor lor, respectiv intuiţionismul pur şi intuiţionismul 
fenomenologic." Idem, voi. I, p. 124. „Iraţionalismul a încercat să se impuie, la începutul veacului al 
XX-iea." Idem, p.125. „ ... cunoaşterea deveniea la Bergson un mister." Idem, p. 127. 
42. Auguste Rodin: „ ... oamenii se înşeală de obicei asupra a ceea ce este util şi a ce nu este. ( ... )Ei 
numesc util tot ce ne aduce fericire. Or, nimic pe lume nu ne face mai fericiţi decât contemplarea şi visul 
( ... ).Arta arată oamenilor raţiunea lor de a fi. Le relevă sensul vieţii." -Auguste Rodin, op.cit., p.107. 
Prin plusul pe care-l aduc cunoaşterii, artiştii sunt, credea Rodin, „inventatori şi ghizi" - idem, p. l 09. 
43. „Baroc, Romantism, Simbolism, Suprarealilsm şi-au găsit în fantastic o manieră predilectă de 
expresie, reacţionând mai mult sau mai puţin explicit contra autorităţii unei raţiunii normatoare." -www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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douăzeci, „mesajul cognitiv şi-a pierdut liniaritatea scientistă."44 Constantin Prut 
discerne categoria fantasticului „deliberat, de evidentă factură intelectuală."45 Nevoia 
contemporană a depăşirii acelui La Realite c 'est moi, al materialismului restrictiv 
poate fi interpretată ca „Simptomul nepotolitei nevoi moderne de o raţionalitate 
superioară, mai adecvată şi mai suplă, mai autentic umană." 46 

Cu acuitate acidă, de scriitor, sociolog, critic şi jurnalist, sculptorul Oscar Han 
indica, prin „cazul" Paciurea, o situaţie nevralgică a epocii sale, lansând o nobilă 
provocare: „Cercetătorul de mai tîrziu va studia poate şi va găsi adevăratele cauze 
ale unui tragism al celor de pe aceste plaiuri, destine în care se zbat talentele noastre 
ce mor prematur ca Eminescu, Andreeescu, Luchian creatori ce au dus în altă lume 
partea ce mai mare poate din puterea lor de creaţie. ( ... ) Cercetătorul de mâine va 
avea perspectiva necesară să studieze arta şi societatea în care aceşti artişti nu s-au 
putut realiza în măsura talentului lor. Ajungem la această constatare după ce am 
făcut'o pe aceea că mediocrităţile s'au putut realiza până la maximum. Avem la 
îndemână multiple exemple de cum în arhitectură, pictură şi scuptură, mediocrităţile 
şi'au putut realiza toată platitudinea sentimentului lor plastic în lucrări ce vor 
dăinui în timp ca semne durabile ale unor vremi de abject politicianism şi de totală 
ignoranţă a oficilităţii pentru problemele de artă."47 Din acest punct de vedere, spaţiul 
românesc este bine integrat în acela european, generator, dealtfel, alt mitului geniului 
neînţeles, într-atât încetăţenit, încât s-a considerat, în mod aberant, martirajul social 
al artistului drept cauză şi condiţie indispensabilă a creativităţii sale. Valabilitatea 
perenă a observaţiilor lui O. Han denotă ingredientul unor constante, în amalgamul 
factorilor obstructivi ai creativităţii personalizate greu asimilabile. Faţă de erele 
trecute, contemporaneitatea aduce, pe lângă experienţa civilizatoare îmbogăţită, 
două deziderate specifice esenţiale: disponibilitatea pentru comunicare şi toleranţa. 

Marcel Brion, op.cit„ p.60.; "„.barocul regăsea gustul pentru acea confuzie a regnurilor naturii proprie 
Evului Mediu (.„). Voluptatea resimţită în faţa teratologicului este caracteristică epocilor de tranziţie, 
când încrucişarea civilizaţiilor creează răsturnări prielnice naşterii monştrilor, cel puţin în artă."lbidem. 
44. Constantin Prut, op.cit„ pp. 7-8. 
45. Idem, p. 8. „Revenim la ideea noastră că fantasticul e un teren ipotetic al cunoaşterii sau poate 
al aventurii cunoaşterii. Aşadar, nu evaziuni, ci traducţii plauzibile, controlabile ale unui spirit avid 
de penetraţie şi posesiunea răului." Idem, p.11. „Fantasticul care apare nu mai este unul venit din 
cunoaştera imcompletă, ci din extrapolările unor operaţiuni asupra realului („.) este o cunoaştere 
complicată intenţionat, obsesiv, cu o plăcere nedisimulată." - M.Brion, op.cit„ p.37. 
46. Radu Sommer, „Poezie şi realitate", în volumul Conceptul de realitate în artă, ed.Meridiane, 
Bucureşti, 1972, p. 121. ''. .. problema nu se pune de a izgoni realul ci de a propune noi şi noi modele 
ale acestuia, construite pe temeiul unei anumite concepţii filosofice, în lumina unei anume conştiinţe 
artistice, trecute prin filtrul unor anumite sensibilităţi." Al. Tănase, loc.cit„ p.35. 
47. O. Han, Paciurea, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol IT", 1935, pp. 14-15. www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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Graţie lor, personaje precum artistul, omul de cultură, intelectualul pot fi recunoscute 
ca trudind cu depturi depline, pentru binele comun. 
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SUMMARY 
As „ marginals ", as the society tends to classify them - be it by laziness, 

indijference, rudeness or ignorance - Artists have always manifested themselves as 
special; artists are not only nonadjustable to a given social leve/ing mould stating a 
minimized common denominator, but they impose and claim a special corifiguration 
of human inter-relations, by their quest of the spiritual, recuperating subjectivity 
which may cover a large specter going /rom „ cosa mentale" to the irrational, /rom 
the lucid genius to the pseudo-madness of the wisest, overtaking the „ common" 
sense, recuperating sensitiveness and cognitive intuition and the ostentatious need 
of individuation as a fundamental quality of the human condition. 

From the point of view of their importance within the quest for the Absolute, 
the chimeras - those created by sculptor Dimitrie Paciurea, or by writer Urmuz -
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prove to he vital hreaks within the rigidframes of the banal anthropic surrounding 
that Andre Breton..fi>r instance, has considered insufficient for the power of thinking. 
The reali~y <f the chimeras consist.\' noi only ,4· their formal perfection, of their 
consistenc:v. h111 main~v <f th<' nece.\',\'ary protest they assert against all limitation of 
the human i11tdli~1·n1·1• ohstm1·tl'd in ii.\' vital exercise of exploring a Rea/ity more 
complex than flii' .\'lll'ial 1·11111•1•11ti111111I l'lll'iosures <fa given place or epoch. 
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