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TEMELE LUPTEI, AUTORITĂŢII, PUTERII,
ÎN SCULPTURI DIN PATRIMONIUL MMB
dr. Liana lvan-Ghilia
Caracterul sinecdotic al artei impune sculpturii expresivitate sintetizată. O siluetă
de soldat trebuie să poarte, în volumetria sa ermetică, vaste situaţii epice, vâltorile
luptelor, jertfe, victorii, înfrângeri, glorie şi moarte, pentru redarea cărora scriitorul
are la dispoziţie succesiuni de cuvinte. Ceea ce Tolstoi sau Barbusse, de pildă, evocă în
sute de pagini, sculptorul sugerează prin singură tensiunea maselor de materie pe care
le pune în operă, spre a exprima epopei întregi, în puţinele secunde excepţionale, când
ochiul privitorului recepţionează, mai mult sau mai puţin complet, mesajul statuii.
Patrimoniul M.M.B. cuprinde câteva piese ilustrative pentru diversitatea
abordărilor unor teme înrudite - război, autoritate, putere, - fie că este vorba
despre varietatea stilistică a tratării, fie că se are în vedere atitudinea conştiinţei
realizatoare faţă de subiectul dat. Statice ori dinamice, hieratice sau patetice,
schematizate sau realiste, viziunile ce străbat din formele lucrărilor cuprind multiple
sensuri ale fenomenului luptei, în general.
Un prim grup este format din trei reproduceri (la scară redusă) a trei monumente
bine cunoscute, emblematice pentru locul lor de origine: „Rănitul", realizat de
sculptorul ceh Jan Stursa - monument amplasat în piaţa din Nove Mesto na Morave;
Syrenka (Melusine), sirena-simbol al oraşului Warşovia (aflată în piaţa centrului
vechi al Capitalei poloneze) şi statuia ecvestră a lui Yuriy Dolgorukiy, eroul fondator
al Moscovei (de pe Tverskaia Uliţa din Moscova). Lor li se alătură - conjunctural,
cu ingredientul aleatoriu-providenţial al juxtapunerilor şi înserierilor specifice
colecţiilor muzeale, unde obiecte-exponenţi din cine ştie ce spaţii şi timpuri se
înrudesc prin convenienţă, în agregate cultural-mnemonice a căror reprezentativitate
este evidenţiată de muzeograf, în demersul său recuperator - lucrări în bronz datorate
unor sculptori români, anonimi ori celebri: figuri de soldaţi, o efigie a regelui Carol
I, datorată lui Wladimir Hegel, un proiect de monument gândit de Dimitrie Paciurea,
statueta „Soldat şarjând" de Horia Miclescu.
Când nu ucide, suferinţa întăreşte, era de părere sculptorul Ion Jalea, cel ce a
cunoscut, direct de pe front, tragedia măcelurilor, mutilat, dar nu înfrânt. ,Jnter armae,
sileni musae", s-a spus. După ce glasul armelor s-a stins, însă, muzele pot reveni,
pentru ca muritorii, în graba lor de-a evita moartea, dar neputând-o eluda, fugind
de spectrul ei angoasant ce le li se tot iveşte în faţă, să înţeleagă mai profund cât de
absurd şi nedrept este recursul a crimă, la ceea ce, în termenii contemporaneităţii se
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numeşte, într-un mod mai direct şi curajos: „genocid" şi cât de memorabilă - prin
prisma cerinţelor constitutive, esenţiale ale Cetăţii - este valoarea sacrificială a acelui
„„.pro Patria mori", teoretizat de Antici.
Monumentul - se ştie - coagulează principii,
convingeri comune, „bunuri" doctrinare şi
ideologice de transmis urmaşilor. Evenimentele
istorice, sub semnul cărora s-au cristalizat
conglomerate de mentalităţi colective ale unor
locuri şi epoci date, marchează specificul imuabil
dar volatil, în jurul căruia s-au consolidat şi subzistă
chiar comunităţile respective. Artistul, „dăruit"
cu o putere de înţelegere cultivată prin eforturi
de percepţie rareori decelabile în opera finită şi
îndeobşte evitate pentru disconfortul existenţial
pe care-l incumbă, este în stare de performanţa
edificării
„aproapelui" prin forţa sugestiei,
prin recurs la cerebralitate sau la afect. Există
nenumărate reprezentări de luptători sau lideri figuri de obicei idealizate, menite să întruchipeze
atribute precum curajul, dârzenia, fermitatea,
rezistenţa fizică, mândria de a fi luptător pentru
cauze nobile. De la canon la şablon nu e decât un
„Rănit" de J.Stursa
pas. Hieratismul tipic repertoriului solemn legat
de valorile ecleziastice sau laice duce, în cazurile
nefericite, către opere exagerat pompoase, sau permite proliferarea unor stângăcii
manifestate prin rigiditate inexpresivă.
O alternativă urmată de sculptori importanţi este „spargerea" canonului, ignorarea convenienţelor, cu riscul asumat de a uimi, stârnind astfel, cu atât mai mult,
inters şi emoţie. Nudul1 cu alură de balerin, al lui Jan Stursa, spune, de fapt, povestea
impresionantă a luăptătorului rănit (în primul război mondial), prins într-o reţea de
sârmă ghimpată. Este imaginea sfăşietoare a fiinţei în agonie, victimă a cruzimii
des-individualizante, fără nume, pe care sculptorul2 o sugerează cu forţa paginilor

1. Varianta finală a monumentului datează din 1921.
2. Jan Stursa (n. mai 15, 1880 în Nove Mesto na Morave, Cehia - m. Praga, 2 mai, 1925) este unul
din fondatorii sculpturii cehe modeme. A studiat la Academia de Arte din Praga, cu sculptorul Josef
V.Myslbek. A lucrat în ipsos, ceară, bronz. A obţinut o bursă pentru o călătorie de studii la Milnchen,
ZGrich, Geneva, Paris, Londra şi Roma. Impresionat de Rodin. în loc să-şi împlinească visul de a
lucra în atelierul lui Bourdelle, pleacă pe front, în ciuda sănătăţii precare. Profesorul său îl recomandă
pentru postul de profesor de www.muzeulbucurestiului.ro
sculptură la Academia de Arte, salvându-l astfel din tranşee , cu doi ani
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din romanele unor Erich Maria Remarque
sau Curzio Malaparte. Modelajul, ca şi
volumetria sunt clasicizante; modernă este,
însă, mişcarea. Dramatică, postura eroului
(redat după un canon alungit, urmând un ax
imaginar instabil, serpentinat, ce sfidează
gravitaţia şi, în acelaşi timp - prin sugerarea
căderii - exprimă greutatea corpului-aproape- cadavru în curs de prăbuşire, agăţat doar
de firul nevăzut al sârmei ghimpate - ea
însăşi sursă de multiple conotaţii simbolice
- corp suspendat, parcă, în propria durere
ce iradiază, ca o aură, din masa musculară
contorsionată) atinge acea monumentalitate
indispensabilă unei lucrări destinate forului
public. Lucrarea - adevărat memento ce duce
cu gândul, prin caracterul percutant-afectiv,
la celebra Guernica - este amplasată în piaţa
centrală a localităţii natale a autorului, fiind
considerată una din cele mai reprezentative
sculpturi moderne din patria sa.
„Yuriy Dolgorukiy" de S.Orlov
Monumentalitate de colos, static,
impunător prin soliditatea - fermă ca un
postulat- a prezenţei sale masive, „stâncoase'', ineluctabile, prezintă (mai ales) statuia
ecvestră a lui Yuriy Dolgorukiy 3 , ce se ridică astăzi pe Tverskaia Uliţa din Moscova.
Operă a unui colectiv de sculptori supervizaţi de Serghei Mihailovici Orlov 5, statuia
înlocuia o lucrare mai veche a lui N.A.Andrerev- Obeliscul Constituţiei şi Libertăţii
(realizat în locul altei sculpturi „perimate" ideologic, dedicate unui erou al luptei
4

înainte de încheierea Primului război mondial. Devine rectorul sus-menţionatei instituţii de învăţământ
artistic, la vârsta de patruzeci şi doi de ani. Marcat de experienţa războiului, îşi transpune impresiile în
monumente precum "Rănitul ", "Funeralii în Carpaţi ". Bolnav de sifilis, se sinucide în atelierul său din
Praga, în 1925 .
3. n.1099 - m. 15 mai 1157, considerat fondator la orşului Moscova, ctitor fiind al primei fortificaţii pe
acele meleaguri. Monumentul a fost realizat în 19437, de o echipă de sculptori: A.P. Antropov, N.L.
Shtamm, Serghei M . Orlov sub supervizarea acestuia din urmă . Patronul sacru al lui Dolgorukiy era
Sf'antul Gheorghe, sfânt prezent şi pe stema Moscovei.
4. Numită şi Uliţa Gorkovo, a lui Gorki, în perioadaă I 935-1990, este una din principalele străzi radiare
ale Moscovei . Monumentul lui Dolgorukiy se înalţă în faţa Primăriei moscovite.
5. (1911-1971) - pictor, ceramist, sculptor specializat în redarea de figuri istorice. În 1945 a primit
fondatorului legendar al Moscovei.
comanda pentru prima sa lucrare
de mari proporţii - monumentul
www.muzeulbucurestiului.ro
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„Syrenka" de K.Hegel
antiotomane, pentru eliberarea Bulgariei), distrusă în 1941. Impunătorul fondator
al primei fortificaţii moscovite pare bine fixat în istorie, în memoria colectivă, şi în
peisajul obştesc, graţie siluetei robuste, turnate în zale şi armură, a gesticii sugerând
putere şi autoritate calmă, amplificată de prezenţa elegantă, a calului. Genul statuarei
ecvestre a oferit o soluţie decorativă convingătoare, perfect adecvată subiectelor
istoriste. Bine constituit stilistic, în perioada Renaşterii italiene, genul a proliferat
în era naţionalismelor neo-clasicizante vest-europene, colportate înspre Europa
Răsăriteană odată cu migraţia artiştilor executanţi, în căutare de comanditari. Atent
realizată, statuia lui Dolgorukyi pune în operă alura personajului descins din zorii
medievalităţii şi ai civilizaţiei ruse.
Redată simbolic, prin evocare istorică sau prin alegorii, ideea de autoritate
străbate, de obicei, din moumentele urbane emblematice. Nu face excepţie nici
Syrenka, Melusine, apriga ocrotitoare a Warşoviei. Duh al Vistulei (căci finţele
fabuloase, înfăţişate jumătate femei jumătate peşti, sunt spirite ale apelor curgătore,
aşa cum rudele lor din mitologia antică greacă, păsările cu cap de femeie, erau genii
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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ale insulelor stâncoase răsărite din apele mării,
spre pierzania navigatorilor), Syrenka, venită
din Marea Baltică în compania iubitului său,
jumătate leu, jumătate vultur (fabulaţia heraldică
este evidentă) a preluat protecţia oraşului de
la grifonului ucis, conform legendei, în timp
ce apăra oraşul de suedezi, în secolul al XVIIiea. Melusina (iniţial încoronată, deposedată de
coroană în timpul comuniştilor copleşiţi, probabil,
de rangul prea înalt al sirenei) se află, din secolul
al XVII-iea, pe stema oraşului fondat, conform
unei alte legende, graţie ducelui Boleslaw II de
Masovia6 , la îndemnul dat de ea. În centrul vechi
al capitalei poloneze străjuieşte, cu scut şi spadă,
Syrenka, statuia numită de localnici „călătoare'',
a cărei aventură este ilustrativă pentru patima cu
care sunt percepute aceste prezenţe, între zidurile
Polis-urilor de origine. Distrusă de „cetăţeni"
inevoluaţi şi renovată de patru ori, Syrenka a
fost mutată dintr-un loc în altul (de lângă zidurile „Regele Carol I" de W.Hegel
oraşului vechi, lângă parcul Moklotowskie, în parcul Lazienki, în parcul Saski, în
faţa castelului regal, la barbacana7 cetăţii). Lucrarea este realizată de sculptorului
Konstanty Hegel 8, tatăl lui Wladimir Hegel (acesta din urmă fiind printre cei dintâi
sculptori afirmaţi, cu strălucire, în cadrul cultural al Bucureştilor). Statuia, de
romantism intrinsec (al subiectului) şi explicit (al formulei vizuale), atrage atenţia
prin sentimentul de impetuozitate graţioasă pe care-l degajă eroina lui Hegel.
Mulţumită abilităţii sugestive a sculptorului, invizibilul legendei capătă consistenţă
deplină.

6. (1262-1313). Sub influenţa Melusinei, ducele ar fi poposit, prin 1294, într-o aşezare de pescari, unde
ar fi fondat oraşul Warşovia.
7. Construită în 1540, de italianul Gianbattista Veneziano.
8. Konstanty Hegel (născut în Warşovia, pe 18 fe bruarie 1799, mort la Warşovia, pe 20 iulie 1876).
Sculptor şi profesor de sculptură. Fiu de sculptor şi nepot de sculptor. Familia sa provenea din Austria,
stabilită fiind în Polonia, la jumătatea secolului al optsprezecelea. A studiat la Facultatea de Arte Frumoae
din cadrul Universitătii din Warşovia, între 1819-1823, cu Paul Malinski, Antoni Brodowski şi Anthon
Blanche. Şi-a continuat studiile la Academia di San Luca, din Roma (1823) şi la Academia de Belle Arte
din Paris, între 1823-1827 şi 1829-1830. Între 1844-1862 a activat ca profesor de sculptură la Şcoala de
Arte Frumoase din Warşovia. A orbit în 1868, retrăgându-se din activitatea socială. I se datorează, între
altele, sculpturile de la Teatrul Mare din Warşovia. Fiul său, Wladimir C.Hegel s-a afirmat în Bucureşti, ca
sculptor şi profesor de sculptură
(profesor, între altii, al lui /D.Paciurea
şi C . Brâncuşi) .
www.muzeulbucurestiului.ro
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Legende, simboluri, basme, idealuri - toate prind volum în monument, prin materia „însufleţită" de sculptor. Bucureşti, oraşul nostru european ce încă îşi caută - în
umbra faimosului fost-Mic-Paris (legendar şi el, în mare măsură), dar mai ales în
lumina modelelor de utlimă oră (mai mult sau mai puţin adecvate coordonatelor
sale stilistice devenite din ce în ce mai vagi, mai greu definibile, diluate, sărăcite
fiind în multitudinea de adăugiri păgubitoare)
- identitatea urbană, are, la ora actuală, mai
multe monumente decât i-ar fi necesare: uRele
vechi, supravieţuitoare ale ostilităţilor trecute,
câteodată recuperate, reconstituite; altele noi.
Între marile şanse pentru estetica urbei ar fi
valorificrea monumentului proiectat de inegalabilul Dimitrie Paciurea, pentru celebrarea
Unirii Principatelor (lucrarea în ipsos şi o
variantă turnată în bronz se află deţinute de
Muzeul Municipiului Bucureşti). Purtător evident al valorii generate de un artist inspirat, a
cărui forţă şi autenticitate îl situează în zonele
superlativelor artei univerale, monumentul lui
Paciurea onorează subiectul ales, el întruchipând aievea un nucleu inefabil, vitalizant, de
istorie românească. Prin modeleul caracteristic lui Paciurea - procedeu favorit de expresie,
coincident cu impresionismul, dar surclasând
orice curent impus de vreo modă, adecvat mai
ales himerelor („plămada din care sunt făcute
„Soldat". Autor anonim
visele'', ar fi spus geniul de la Stratford-uponAvon), Zimbrul şi Vulturul - emblemele
Provinciilor româneşti - devin Tenacitate, Încleştare, Izbândă. Monumentul ar merita amplasat undeva, prin centrul Capitalei. Contrariant prin îndrăzneala formulei
plastice (prin care se afirmă geniul proiectantului său), monumentul lui Paciurea a
fost recepţionat cu circumspecţie, fiind, din pricina singularităţii demersului creativ,
atipic pentru alura glorificatoare reclamată de un public novice în înţelegerea marii
arte de factură occidentală şi de critici nu îndeajuns de emancipaţi faţă de obişnuitele
canoanele limitatoare ale academismelor cuviincioase.
Redarea unui personaj, oricât de realistă, poate fi încărcată de „atitudine". Iar atitudinea
artistului nu este întotdeauna conformă cu expectativele şi exigenţele comanditarilor.
Wladimir C.Hegel îşi pune în lucru abilităţile spre a înfăţişa, cum se cuvine, pe regele
Carol I în toată majestuoasa
Domniei-sale grandoare. Demnitatea solemnă pe care o
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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degajă statueta semnată de W.Hegel, sobrietatea detaliilor semnificative dar nu abundente,

postura distinsă, ţinuta militară fără cusur, expresia de severitate cumpătată a figurii precis
definite - toate construiesc o efigie echilibrată, convingătoare: sculptor şi model impun,
ambii, admiraţie, pentru triumful lor bine gestionat.
O imagine contrastantă oferă statueta unui soldat. Realismul „cazului" sculptural

„Soldat şarjând" de Horia Miclescu
poartă marca unui „ochi" ca de jurnalist al autorului (anonim) interesat să surprindă
oboseala, dezamăgirea, lipsa oricărei străluciri sau ostentaţii. Neorânduiala ţinutei
sugerează o întreagă lume din care provine militarul probabil ţăran (aşa cum erau
mulţi din luptătorii sacrificaţi pe fronturile subzistenţei istorice naţionale), om al
pământului, purtând în priviri dezolarea şi nostalgia ogorului cândva proaspăt tăiat
doar de cuţitul paşnic al plugului, ajuns chinuit, sfârtecat de obuze şi tranşee.
Dimpotrivă, Horia Miclescu oferă ipostaza complementară, aceea a vervei
ofensive exemplare. „Soldat şarjând" prezintă o variantă ecvestră a luptătorului ce
concentrează, în postura sa avântată, în tensiunea ansamblului cal-călăreţ, mobilitate
şi determinare, resorturile şi energiile ce însufleţesc, la modul ideal, pe învingători.
Compoziţia lui Miclescu este organizată pe o axă orizontală dinamică, a înaintării, a
vitezei, cu o cinetică redată persuasiv, susţinută de claritatea fără echivoc a volumelor
precis cizelate.
Faţete ale unei tematici înrudite, sculpturile prezentate conţin un germene
de grandoare, fie că au şi fost materializate drept monumente, fie că au rămas la
stadiul unor statuete. Ilustrând un spectru stilistic larg, mergând de la realism la
fantastic, alegoric sau simbolic, lucrările înregistrează (şi redau) maniere de abordare
conforme cu epoci diverse, cu mentalităţi colective dar şi cu filosofiile de viaţă ale
realizatorilor lor care au,www.muzeulbucurestiului.ro
fiecare, unghiul propriu
de perspectivă, mesajul particular,
/ www.cimec.ro

130

MUZEUL MUNICIPIULUI

BUCUREŞTI

- XXVIII

maniera de tratare definitorie. Faptul că unele s-au „împlinit" ca monumente denotă,
mai întâi, gradul lor de acceptabilitate în societate - respectivele elemente de for
public fiind asimilate unor adevărate simboluri ale locurilor în care sunt amplasate
- şi, nu în ultimul rând, forţa lor mobilizatoare şi pedagogică, altfel spus, importanţa
lor estetică, moralizatoare, comemorativă. Dacă stilurile evoluează, se transformă,
mOdele făcând ca vechi formule să pară, al un moment dat, desuete, nevoia de a
evoca figuri istorice importante, sau de a personifica virtuţi, rămâne actuală, potrivită
viziunilor contemporane şi totodată, influenţând concepţii, educând gusturi, adaptând
semnificaţii perene unor forme în veşnică devenire.
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SUMMARY
The themes ofpower, authority, fight are represented by sculptors woldwide, and
they can be decoded in some of the items reunited within the sculpture collection of
the Museum of Bucharest. Varied in style, most of them are sma/1-sized images of
well known monuments.
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