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Aurel David

Timpul „tropotirii”

Tentaţia călătoriei (homo viator!) şi a zborului 
re pre zintă coordonate esenţiale ale scrisului 
lui Aurel David. Un neastâmpăr generat de 

nevoia de a descoperi oameni şi locuri, spectacolul unic 
al lumii în care trăim – îşi gă seş te împlinirea în pagina 
scrisă, care reprezintă o sursă a bucuriei de a trăi şi de 
a se raporta la realitate. Alt fel cum s-ar putea explica 
zelul cu care scoate cărţi (douăzeci şi cinci, cu vo lu mul 
de fa ţă) pen tru că nu e puţin lu cru să rămâi con sec vent 
şi dă ruit paginii. Re prezintă a ceastă pasiune şi expresia 
în ţe legerii şi asu mării sume ţi ei de a mar ca tim pul – 
atât cel al „marii treceri”, adică al trăirii, dar şi acela al 
peregrinării pe drumurile îndepărtate şi necunoscute ale 
lumii în care trăim – în paralel. Din această înţelegere 
se naşte şi plăcerea descoperirii spectacolului grandios al 
existenţei noastre. 
 Alternând între proza de ficţiune şi formula specială a 
literaturii de interferenţă ( jurnal de călătorie, memorii, 
evocări...), volumul „Tropotind prin Paris” realizează 
o schimbare de perspectivă, depăşind orizontul cris pat 
din unele volume anterioare „Un cancer de vân za  re”, 
„Luptător” ş.a. Călătorul este detaşat şi „tro po teşte” cu 
dezinvoltură şi plăcere printr-un Paris cu ce ri tor, aca-
parant, chiar „cotropitor” prin densitatea sem ni fi ca ţi ilor 
locurilor, întâmplărilor şi spiritualitate.
 Participarea la „spectacolul” parizian nu se poate 
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consuma în solitudine, nevoia confesiunii, a solidarităţii 
în emoţie, a jubilaţiei se cere împărtăşită. Cu alte cuvinte 
„Tropotirea prin Paris” este mai degrabă o „tropotire” 
a sufletului în căutarea unei lumi privite cu un ochi 
„semnificant”, capabil să îi decodeze semnele, o lume aflată 
ea însăși într-o nesfârşită „tropotire” (sugestiv şi inspirat 
cuvânt, avându-i în vedere originile interjecţionale). 
Aici, ca şi în celelalte volume, scriitura este marcată de 
reflexele jurnalistului, iar plăcerea de a descoperi lo curi, 
dar, mai ales, oameni, dă substanţă vie scriiturii. 
 Pa risul ni se dezvăluie, după itinerariul propriu al 
au to rului. Ordinea este dată de „drumul” zilei (cum 
ar spune So rescu - „drumul” este cel care decide şi nu 
drumeţul). 
 Cetate a luminii, Parisul se etalează prin locuri istorice, 
monumente, instituţii, dar mai ales prin personalităţi. 
Informaţia este riguroasă în toate planurile: cultural, 
istoric, artistic, instituţional, administrativ, geografic. 
Imaginea este conturată prin detalii şi semnificaţii, „că lă-
torul avizat” sesizează nuanţele plastice ale „peisajului”. 
 Cititorul comod, cufundat în fotoliul său, se lasă pur-
tat şi provocat, chiar hărţuit, de „tropotitul” fără tihnă 
printr-o lume ce te seduce şi care se lasă cu greu cucerită. 
 Monumentele istorice şi instituţiile culturale defilează 
cu noianul lor de detalii, de informaţii riguros „livrate”, 
în maniera unei enciclopedii cu ambiţia totalităţii. 
Turnul Eiffel – simbolul Parisului şi al Franţei, Domul 
Invalizilor, Opera, Catedrala Notre Dame, Muzeul 
Luvru, Palatul Regal, Arcul de Triumf, Sacre Coeur – 
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sunt tot atâtea po pa suri de reflecţie istorică şi artistică. 
Suntem alături de „călător”, fascinaţi de tablourile 
marilor pictori ai Franţei sau ale marilor artişti ai 
lumii care au poposit de-a lungul istoriei în „capitala 
artei”.  Muzeul Na ţional Picasso, Muzeul Rodin, 
Muzeul Fragonard... Des coperim aventurile prin care a 
trecut de-a lungul istoriei „Gioconda”(1503-1506) lui 
Leonardo da Vinci, precum şi recentele ei călătorii în 
„Lumea Nouă” - New York, Washington, D.C., Tokio şi 
Moscova.
 Ieşirile „la suprafaţă” din abundenţa detaliilor este 
mar cată interjecţional: „Ufff! Obositoare zi a fost!”, iar 
îna inte de tentația unei cine însoţite de vinul franţuzesc 
( francezii au o adevărată „cultură” a vinului!), Călătorul 
îşi sistematizează impresiile adunate cam în grabă şi în-
tr-un aşa de mare volum, cu teama de a nu pierde, cumva, 
ceva anume. Ceea ce, evident, pentru un căutător atât de 
avid de „spectacol”, ar fi de neiertat.
 Autorul nu ratează evocarea marilor scriitori francezi: 
Balzac, Stendhal, Molière, Zola, Alexandre Dumas. 
Un loc aparte este rezervat spiritelor româneşti care au 
„făcut” Franţa, cum se exprima sugestiv Philippe Etienne, 
ambasadorul Franţei la Bucureşti (într-o intervenţie fă-
cută la Aula Academiei Române în 10 iunie 2003): Cons-
tantin Brâncuşi, Nicolae Grigorescu, George Enescu, Eu-
gen Ionesco, Henri Coandă şi alţii. 
 Întâlnirea cu jurnaliştii de la Radio France 
International din strada President Kennedy, cu care a 
colaborat mai mulţi ani prin intermediul postului de 
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Radio Voces Campi – Călăraşi, îi oferă prilejul evocării 
unei alte generaţii de scriitori români din Franţa – 
Matei Vişniec, dramaturg de notorietate internaţională 
şi scriitorul Dinu Flămând. 
 Ochiului atent al Călătorului nu-i scapă nimic. De-
o potrivă este interesat de „Tratatul de la Trianon”, 
dar priveşte iscoditor spre bucătăria franceză („lumea 
brânzeturilor”), dar şi spre cea românească, vizitând un 
restaurant românesc. Trage cu urechea la bancurile zilei, 
dar ne prezintă şi ultima realizare a edililor Parisului 
– noua uzină de apă. Nemiloasă este, uneori, scrutătura 
atentă şi indiscretă spre condiţia omului abandonat 
străzii. 
 Se insinuează în spaţiul cărţii şi un reflex didactic – 
reflectat în sistematizarea şi organizarea însemnărilor, 
precum şi prin prezenţa unor mărci lingvistice: „re ca pi-
tu lând”, „deci” ... 
 Limbajul oscilează între un stil impersonal, obiectiv 
şi uşoare derapaje în familiar şi argotic. Alături de 
formulele consacrate în stilul publicistic, apar şi exprimări 
domestice: „ţârucă”, „sacoşele”, „şi slavă Domnului”, 
„nis caiva mâncărică”, sau cele de factură argotică „ştiu 
ce în seamnă să fii <<diluat>> în timp ce eşti la muncă”, 
„lingem nis caiva vin roşu franţuzesc, depunem la pântece 
şi oarece gustări uşoare”. 
 Aurel David nu este un călător obişnuit cu patima 
plăcerii de a descoperi lumea doar pentru sine. El 
porneşte în călătorie cu nevoia adâncă şi ascunsă de a 
împărtăşi bucuria pe care i-o provoacă lumea prin care 
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trece. El trăieşte permanent nostalgia unei noi „tropotiri” 
ce se va sedimenta prin în-semnarea, în filele de carte, 
a unei sărbători interioare înălţate în spaţiul comun 
al spiritului. Timpul lui Aurel David este, încă o dată, 
marcat de o „tropotire” de data asta prin Paris, şi odată 
împlinită cartea suntem deja, împreună cu el, pregătiţi 
pentru o nouă „tropotire”. 

Prof. Drd. Alecsandru Ştiucă,
Deputat în Parlamentul României

Slobozia, 2 ianuarie 2008

Prof. Drd.  Alecsandru Ştiucă - Deputat în Parlamentul României (dreapta)
la “taclale” cu autorul
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Aurel David

Auzi ce tropăim?
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 Am vizionat aseară, duminică, 28 octombrie 2007, 
filmul „Stewardeza”. Printre multe alte imagini care 
mi-au reţinut atenţia au fost şi cele ce înfăţişau Turnul 
Eiffel din Paris, filmat noaptea. Secvenţele văzute m-au 
cam trezit din amorţeala scrisului în care căzusem de la o 
vreme. După ce mi-a ieşit de sub tipar volumul „Voievozi” 
ai României, mai ales. Când mă şi gândisem să fac o pauză. 
Oricum, trei cărţi apărute în acest an mi se par destul de 
mult, cu toate că volumul de creaţie propriu-zisă vine mai 
din urmă. 
 Aşa că astăzi am încercat să-mi fac rânduială în note 
şi notiţe, în gândurile ce mă bântuie de oarece vreme, de 
a pune din nou pixul la treabă. Mai exact, voi încerca să 
aştern pe hârtie impresiile adunate în trecuta vară, între 
17 şi 23 iulie, când am revăzut, dar am şi străbătut Parisul 
împreună cu soţia, cu fiul cel mare, Cristian, stabilit în 
Florida, cu soţia acestuia şi fiica lor cea mică, Diana. 
 Adevărul este că „amorţeala” aceasta, de circa trei luni 
de zile, din august până la sfârşit de octombrie, s-a datorat 
şi faptului că am cam avut dileme în privinţa stabilirii 
titlului acestui volum de însemnări de călătorie. Singurul 
om cu care m-am consultat asupra „pălăriei” cărţii a 
fost profesorul de limbă şi literatură română, doctorand 
Alecsandru Ştiucă, actualmente deputat în Parlamentul 
României. Poate că nici acestuia nu i-aş fi împărtăşit 

Tropotind prin Paris
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nehotărârea mea dacă nu-l întâlneam întâmplător la 
ediţia din acest an a Salonului ialomiţean de carte de la 
Slobozia. La una din întrebările Dumisale apropo de „ce 
mai fac, ce mai scriu?”, i-am zis că după tropoteala prin 
Paris, mă bate gândul să comit încă un volum de proză.
 –Interesant! a apreciat amicul meu din Săveniul 
Ialomiţei. Cum se va numi cartea?

 –„Tropotind prin Paris”, i-am aruncat vorbele, fără a le 
„mesteca” prea mult în minte. 
 –Curios! a venit replica filologului. Chiar aţi tropăit 
prin Capitala Franţei?
 –Greşesc, cumva, folosind gerunziul verbului „a tropăi” 
în varianta „tropotire?”
 –Departe de mine acest gând. Este dreptul 
dumneavoastră să decideţi. 
 –Consultând „Noul Dicţionar Universal al Limbii 
Române”, scos la Editura „Litera International” în anul 

Hai sa-i dam un titlu
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2007, m-am gândit că aş putea fi... pe bune. Sigur că s-ar 
putea vorbi de oarece „forţare”. Dar nu cine ştie ce. Pentru 
că „a tropoti”, în limba română este un verb (pop. , intr.), 
care însemnă „a tropăi”. În destul de îndelungatele ore 
petrecute la Paris, ziua ca şi noaptea, am mai şi tropotit. 
Nu ne-am deplasat numai cu metroul, autobuzul ori 
autoturismul. 
 –Vă doresc spor la... comiterea acestei cărţi noi!
 De la acel dialog cu profesorul drd. Alecsandru Ştiucă 
au mai trecut nişte zile şi nopţi de frământări, de căutări, 
de adunare a materialului documentar, peste limitele celui 
avut înainte de plecare ori din carneţelele de reporter, din 
albumele procurate la faţa locului în timpul deplasării ori 
din diverse informaţii de pe internet. 
 Pentru mine, titlul unui articol sau al unei cărţi însemnă 
„osatura” pe care aştern impresiile, materialul adunat 
întru prelucrare. M-am gândit şi la alte variante, dar fără 
a-mi duce hotărârea până la capăt. În final am rămas la 
această TROPOTIND PRIN PARIS, renunţând la 
PARIS, PRIN PARIS, TAINIŢELE PARISULUI... 
 Ideea unui incurs la Paris i-a venit Denisei care, într-una 
din convorbirile noastre pe internet mi-a sugerat-o pe la 
sfârşit de iarnă, început de primăvară.
 Mai fusesem la Paris de câteva ori, în peregrinările mele 
prin astă lume, dar de fiecare dată am avut ţeluri precise: 
cândva, în drum spre şi dinspre Dakar, la plecare popsind 
mai bine de 20 de ore pentru a lua un avion spre capitala 
Senegalului, alteori spre New-York sau Miami. Însă 
niciodată n-am avut ocazia să-l iau „la bani mărunţi”, să 
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mă „încarc” cu mirificul, necunoscutul, neasemuitul „oraş 
al luminilor”. Într-o după-amiază de vineri din mijloc de 
iulie, Licuţa şi cu mine ne-am urcat la bordul Loganului 
şi-am purces către Bucureşti. Avionul pentru care ni se 
procurase bilete spre Franţa avea plecarea de pe Aeroportul 
Internaţional „Henri Coandă” a doua zi cam devreme. Am 
dormit, cu destule întreruperi, în casa lui Cezar situată 
undeva lângă „Biofarm”. La şapte fără un sfert ne aflam la 
bordul unui avion al companiei Air France. Întâmplarea a 
făcut să căpătăm locuri undeva chiar în coada-cozii, acolo 
unde, de obicei, scuturăturile atmosferice se resimt destul 
de neprietenoase. Cam două ore şi jumătate a durat zborul, 

reamintindu-mi 
de sele escapade 
pe care eu însumi 
le făcusem în 
tinereţe ca pilot-
comandant ins-
tructor de zbor. 
Numai că, în 
acea plăcută de-
pla sare aeriană 
aveam să survolez 
numeroase lanţuri 
muntoase, Alpii, 
mai ales, trecând 
destul de aproape 
de veşnicul în ză-
pezit Mont Blanc. 

Bucuroşi de revedere, la aeroport...
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Să te afli în plină vară, dar să treci peste zone pline ochi 
de neaua care în România se vede mai ales iarna, zău că 

te face să te simţi 
în... ceruri! Am 
sur volat ori i-am 
lăsat în stânga 
noas tră Alpii Di-
narici, Alpii Ape-
nini, Alpii Sa voiei, 
ori în dreapta 
Alpii Su deţi. 
Destul de multe 
înălţimi le-am 
văzut golaşe-go-

la şe ajutate şi de natură dar şi de mâna omului, pădurile 
rămânând destul de răruţe la înălţimile obişnuite. Mâna 
acaparatoare şi distrugătoare a omului le-a cam decimat, 
în anii din urmă existând strădanii din ce în ce mai 
insistente pentru a le reface. 
 La aterizare, cu ajutorul drăceştei invenţii care se 
cheamă telefon fără fir – mobilul – aveam să ne întâlnim 
cu americanii noş tri (Denisa, Cris ti an, Diana) în mai 
puţin de un sfert de oră.
 După stat la cozi interminabile în că utarea unui au-
toturism, am pă ră sit Aeroportul In ternaţional „Charles de 
Gaule” la bordul unui au tomobil destul de încăpător pilotat 
de o faţă galbenă, în care am încăput toţi cinci, precum 
şi mulţimea de bagaje: geamantanoaie, geamantane, 
geamantanuşe, sacoşe, sacoşele şi pentru care am plătit 60 

...cum spuneam
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de euroni. Luasem cu noi lucruri pentru luni de zile, nu 
pentru o săptămână, din care n-am folosit nici o treime. 
Iac-aşa, ne văzurăm nu numai transportaţi în „buricul” 
metropolei, ci şi instalaţi în câte-o cameră-chichineaţă la 
hotelul de trei stele „Etoile Trocadero”, situat pe strada 
Saint-Didier. 

 Ajunseserăm, aşadar, în Capitala Franţei, la Paris. 
Înainte de a face o trecere în revistă a oraşului, mă voi opri 
o ţârucă asupra ţării pe care românii au admirat-o de când 
se ştiu. 
 Franţa este un stat european situat între Belgia, 
Luxemburg, Germania, Elveţia, Italia, Spania, Marea 
Britanie (de care o desparte Canalul Mânecii), Marea 
Mediterană, Marea Nordului, Marea Mânecii, Oceanul 
Atlantic. 
 Are o suprafaţă de 550 000 km2, populaţia de 62 998 773 
fiind alcătuită din francezi, bretoni, alsacieni, loreni, 
basci, flamanzi, corsicani etc. Imigranţii reprezintă circa 

Podul Iena leagă Trocadero de Turnul Eiffel
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6,3 la sută din populaţia ţării, aceştia fiind portughezi, 
algerieni, spanioli, italieni, marocani, turci, senegalezi, 
malaiezieni, dar şi români. 
 Franţa este un stat centralizat. Este împărţit în 22 de 
regiuni, plus colectivitatea teritorială din Corsica. Are 96 
de departamente metropolitane, la care se adaugă alte patru 
peste mări: Guadalupe (cea mai mare insulă a Antilelor 
Franceze), Martinica (insulă care face parte din Antilele 
Mici), Reunion (veche insulă la est de Madagascar) şi 
Guyana (pe coasta de nord-est a Americii de Sud). 
 Cele 96 de departamente metropolitane interne 
sunt: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de Haute, Provence, 
Alpes-Maritimes, Ardeche, Ardennes, Ariege, Aube, 
Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-de-Rhone, Calvados, 
Cantal, Charente, Charente-Maritime (cu acest ultim 

departament amintit, judeţul Călăraşi s-a înfrăţit în 
primii ani de după Revoluţia din 1989, legăturile fiind 
continuate şi astăzi prin Institutul româno-francez 

Locuinţă plutitoare pe Sena, cu tot cu grădină de flori şi piscină



18

Aurel David

FORDOC), Cher, Correze, Corse-de-Sud, Cote-d’Or, 
Cotes-du-Nord, Creuse, Deux-Sevres, Dorogne, Doules, 
Drome, Essone, Eure, Eure-et-Loir, Finistere, Grad, Gers, 
Gironde, Hautes-Alpes, Haute-Corse, Haute-Garonne, 

Haute-Loire, Haute-
Mar ne, Hautes-Py-
re nees, Haute-Rhin, 
Haute-Saone, Haute-
Savoie, Haute-Vienne, 
Jura, Landes, Loire-
et-Cher, Loire, Loire-
Atlantique, Hauts-de-
Seine, Herault, Ille-et-
Vilaine, Indre, Indre-
et-Loire, Isere, Loiret, 
Lot, Lot-et-Garonne, 
Lozere, Maine-et-Loire, 
Manche, Morbihan, 
Moselle, Nievre, Nord, 
Oise, Orne, Orientales, 
Rhone, Saone-et-Loire, 
Sarthe, Savoie, Paris, 
Seine-Maritime, Seine-
et-Marne, Seine-Saint-

Denis, Somme, Tarn, Tar-er-Garonne, Territoire-de-
Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Vaucluse, Vendee, 
Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines. 
 Localităţi mai importante, în afară de Paris sunt 
Lyon, Marsilia, Bordeaux, Toulose, Lille, Strasbourg, 

La Muzeul Omului
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Rouen, Nice... Limba de stat este franceza (fără vreuna 
a naţionalităţilor conlocuitoare şi slavă Domnului că în 
Franţa sunt destule. . .) 
 Franţa este cea mai mare ţară din Europa Occidentală, 
având două feţe maritime: Oceanul Atlantic şi Marea 
Mediterană. Relieful ei este variat: Munţii Alpi, cu 
altitudinea maximă de 4810 metri (Mont Blanc), Munţii 
Pirinei, Jura..., văi adânci cu relief glaciar tipic (gheţari, 
lacuri, creste ascuţite), regiuni colinare şi podişuri, 
bazine şi culoare depresionare, precum cel al Parisului, al 
Acvitaniei, al Rhonului, Câmpia Alsaciei şi cele litorale. 
Cam jumătate din teritoriul ţării este câmpie. 
 Clima este temperat-oceanică, cu precipitaţii mai 
bogate în vest şi în munţii înalţi, precum şi mediteraneană. 
Aproximativ 20,5 la sută din teritoriul ţării este acoperit 
cu păduri. 

 Reţeaua hidrografică este destul de densă, existând 
un sistem de canale în lungime de 4 600 km. Acestea 

Sena văzută din Turnul Eiffel
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sunt orientate fie către Oceanul Atlantic – Sena, Loara, 
Garonne, Rhin – fie spre Marea Mediterană – Rhon. 
Are şi numeroase lacuri, între cele mai importante fiind 
Leman/Geneva cu o suprafaţă de 522 km2, situat la 
graniţa cu Elveţia, precum şi Bourget, d’Annecy.

 Economia ţării este alcătuită din industria ato mo-
ener getică, siderurgică, a aluminiului, a construcţiilor 
de maşini, a construcţiilor de avioane, de locomotive, 
de vagoane, de nave, industria de armament, chimică, 
textilă, de confecţii, mineritul. Are importante porturi 
la Marsilia, Rouen, La Havre, Bordeaux, Nantes, St. 
Nazaire... 
 În anul 2001, Franţa era al cincilea constructor mondial 
de autovehicole. Regia Naţională Renault a realizat circa 

Spaţiile verzi abundă la Paris...
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30 la sută din producţia ţării, dispunând de linii de montaj 
pe toate continentele Terrei.
 Terenul arabil este cultivat cu grâu, orz, ovăz, orez, 
floarea-soarelui, cartofi, sfeclă de zahăr, legume, dealurile 
fiind ocupate cu livezi de pomi fructiferi, cu viţă-de-
vie. Producţia de vinuri a Franţei se situează printre 
primele locuri în lume cu renumitele licori de Bordeaux, 
Champagne, Burgundia etc.
 Creşterea animalelor reprezintă o altă ocupaţie a 
locuitorilor, Franţa devenind al doilea crescător european 
de bovine pentru carne, lapte, unt, brânzeturi, existând şi 
importante turme de ovine, precum şi ferme de păsăret. 
 O incursiune în istoria acestei ţări nu cred că ar fi lipsita 

de interes, mai ales că o mulţime dintre evenimentele 
petrecute în Paris şi-au lăsat amprenta pe faţa oraşului, sau 

...ca şi cafenelele de trotuar
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au primit comemorări ulterioare. În antichitate, actualul 
teritoriu al Franţei a fost populat de către triburi celtice, 
cărora romanii le ziceau gali. În secolul I î ch, Galia a 
devenit, sub Iuliu Cezar, provincie romană, pentru ca în 
secolele al V-lea şi al VI-lea să fie ocupată aproape întreaga 
Galie, punându-se bazele unui mare stat care a înflorit 
sub dinastia carolingienilor, mai ales pe timpul lui Carol 
cel Mare. Pe vremea domniei lui Ludovic al XI-lea s-au 
creat premisele înfiinţării statului naţional centralizat 
francez (1461-1483). În secolul al XVII-lea, Franţa a 

pus bazele imperiului său 
colonial, prin ocuparea 
de teritorii în America de 
Nord şi India pentru ca, 
între anii 1795-1799, să se 
instaureze dictatura militară 
a lui Napoleon Bonaparte 
a cărui campanie militară 
din 1806 este imortalizată 
pe monumentul din Pia-
ţa Vendôme, inspirat de 
columna lui Traian - cu 
acelaşi tip de baso re lief 
spiralat pentru evo carea 
evenimentelor. Monu-
men tul din Piaţa Bastiliei 
aminteşte numele celor 
800 de victime din rândul 
civililor din glorioasele 

În piaţa Vendôme, monumentul 
ce comemorează campania 

militară a lui Napoleon din 1806
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zile de 27, 28 şi 29 iulie 
1830. În urma emiterii de 
către Charles al X-lea a şase 
ordonanţe (dintre care prima 
suprima libertatea presei) 
mişcarea populară din iulie 
1830 a determinat abdicarea 
monarhului. În februarie 
1848 s-a produs instaurarea 
primei Republici Franceze, 
cea de a doua fiind între 
1848-1852 A treia republică 
franceză a fost între anii 
1870-1940. Merită amintit 
faptul că spre sfârşitul celui 
de al XIX-lea secol, Franţa 
devenise al doilea imperiu al 
lumii burgheze (situându-se 
după Anglia), când a cucerit Algeria, Tunisia şi Indochina. 
Între 1914-1918 Franţa a participat la primul război 
mondial, încheiat prin Pacea de la Versailles, pentru ca, 
între 1940-1944 să fie ocupată de Germania lui Hitler. La 
1 ianuarie 1947 a fost instaurată a patra republică franceză, 
pentru ca la 8 ianuarie1959, generalul Charles de Gaulle 
să devină preşedintele celei de a cincea republici. 
 Franţa este membru permanent al Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (din 1949) 
precum şi în Consiliul European, fiind fondatoare a 
Uniunii Europene. 

Monumentul din Piaţa Bastiliei
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 Capitala – Parisul – ca şi ţara are o istorie zbuciumată. 
Este situată în nordul Franţei, pe fluviul Sena care o 
străbate pe o lungime de circa 11 kilometri, până în 

apropierea de confluenţa cu Marna. Pe locul de astăzi al 
urbei, în secolul I î ch a existat o aşezare a tribului galic 
al parisilor, numită Luteţia. A fost cucerită de romani 
în anul 52 î Ch, devenind în timp un puternic centru 
comercial: Luteţia Parisierum, apoi Parisia. Din anul 508 
a ajuns reşedinţă a regilor franci, iar din secolul al X-lea 
capitala Regatului Franc. 
 Parisul a fost arena unor sângeroase lupte dintre 
catolici şi protestanţi, în 1572 având loc masacrul asupra 
hughenoţilor – Noaptea Sfântului Bartolomeu. În 1871, 
muncitorimea din Capitală a instaurat Comuna din 
Paris. 
 Din secolul al optsprezecilea, Parisul a devenit centru 

Împrejurimile Parisului atestă mai bine vechimea urbei
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mondial al culturii şi artei moderne, precum şi al unor 
importante acte diplomaticeşti. Amintesc, în această 
privinţă, încheierea Tratatului de pace din 1856, după 
Războiul Crimeii, semnat între Rusia (pe de o parte), de 
Franţa, Anglia, Austria, Prusia, Sardinia, Turcia (pe de 
alta). Cu acel prilej s-a instituit Protectoratul celor şapte 
puteri europene asupra Ţării Româneşti şi Moldovei. Doi 
ani mai târziu, tot la Paris, a fost creată Comisia Dunării. 
În 1919-1920 a avut loc o Conferinţă de Pace, în urma 
primului război mondial, finalizată prin Tratatul de 
Pace de la Versailles. Peste circa două decenii, în 1946, 
Versailles-ul a găzduit lucrările Conferinţei de Pace, ca 

urmare a încheierii celui de al doilea război mondial, 
când României i-a fost retrocedat teritoriul din Nordul 
Transilvaniei smuls abuziv prin Dictatul de la Viena. 
 Capitala Franţei se desăşoară pe o suprafaţă de 105 397 
km2 şi avea, în 1994, împreună cu suburbiile, 1 400 
km2 şi o populaţie de circa zece milioane de locuitori. 

De pe colina Montmartre oraşul se vede mai bine
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Localităţile subordonate acesteia sunt Versailles, St. 
Denis, Montreuil, Ivry, Vitry. Metropola dispune de 
două aeroporturi internaţionale, de 6 gări şi numeroase 

autogări. Parisul este al 75-lea 
departament metropolitan 
al Franţei, făcând parte din 
regiunea Ile-de-France. La 
rându-i este împărţit în 
20 de arondismente care 
sunt numerotate în spirală, 
întâiul fiind cel din centrul 
metropolei. 
 De secole Parisul 
este unul dintre cele mai 
importante şi atrăgătoare 
oraşe ale lumii. El este apreciat 
pentru posibilităţile oferite 
pentru afaceri, comerţ, studii, 
cultură, distracţii. Pictura, 
literatura, comunitatea sa 
intelectuală se bucură de o 
reputaţie demnă de invidiat. 
Renumele de Oraş al Lu-
minilor, câştigat în timpul Ilu -
minismului, rămâne potri-
vit, deoarece Parisul şi-a 
păstrat importanţa ca cen-
tru de educaţie şi progres in-

telectual. Amplasamentul Parisului la răscruce de rute 

Turnul Eiffel luminat, 
imortalizat în acuarelă, de 

autorul cărţii
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terestre, fluviale, aeriene a avut o permanentă influenţă 
asupra dezvoltării sale. 
 Cele trei părţi principale ale Parisului istoric sunt 
definite de Sena. La centru se află Ile de la Cite, fiind 
sediul autorităţii religioase. Malul stâng al Senei 
Rive Gauche a fost în mod tradiţional sediul vieţii 
intelectuale, iar malul drept Rive Droite conţine inima 
vieţii economice a oraşului. Metropola este împărţită 
în 20 de arondismente, districte municipale, fiecare cu 
propriul său primar, propria sa primărie, cu trăsăturile 

lor specifice. Numerotarea începe din inima Parisului şi 
continuă în spirală ca o cochilie de melc, terminându-se 
departe în est. Urbea este înconjurată de păduri de stejar 
şi de fag, care sunt denumite plămânii Parisului deoarece 

Arondismentele Parisului
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ajută la purificarea aerului.
 Există o mulţime de posibilităţi pentru a vizita Parisul, 
în cruciş şi-n curmeziş, cu metroul, cu autobuzul etajat, 
cu automobilul (dacă-ţi permite punga) sau... perpedes. 
Până una-alta, după cazare, am luat-o pe jos prin oraş. 
Când ni s-a făcut foame, am adăstat la un bistro de 
pe strada Ray mond Poincare, unde am plă tit 70 de 
euro pentru niscaiva mâncărică necesară tuturor ce lor 
cinci. De acolo, tot pe picioare, am plecat către cel mai 
reprezentativ obiectiv turistic al oraşului, Turnul Eiffel. 

Acesta a fost construit de Gustav Eiffel pentru Expoziţia 
internaţională din 1889, expoziţie organizată cu ocazia 
Centenarului Re vo lu ţiei Franceze. Proiectul lui Eiffel a 
fost ales din circa 700 de propuneri, deşi era contestat de 
o mulţime de personalităţi ale vremii, printre care Emile 
Zola, Alexandru Dumas, fiul, Guy de Maupassant, care îl 
considerau “instabil şi urât”.
 Turnul avea înălţimea de 300 metri (între timp a mai 
“crescut” cu oarece antene) şi cântărea 7 000 de tone. Nu a 

La “încărcarea bateriilor”
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mai fost demolat, fiind „salvat” 
de antena pentru transmisiile 
radiofonice. Din contră, i s-au 
adăugat trei platforme, de la 
înălţimea cărora turiştii pot 
admira panoramice imagini 
ale Parisului în zilele senine, 
până la distanţe de circa 70 
kilometri. În anul 1930, 
Turnul Eiffel era cea mai înaltă 
clădire din lume, devenind cu 
timpul unul dintre simbolurile 
Parisului. La poalele acestuia 
se desfăşoară un imens teren 
verde, „Câmpul lui Marte”, 
întinzându-se până la Şcoala 
Militară, care a fost construită 
între 1769-1772 şi continuă să 
fie folosită (clădirea) şi astăzi 
de către Colegiul de Război. 
Pe „Câmpul lui Marte” se 
desfăşurau, dintru început, 
parade ale şcolii.
 Turnul Eiffel reprezintă 
o apoteoză a creaţiilor arhi-
tecturale. El a fost vizitat în 
ultima sută de ani de peste 120 milioane de turişti, cele trei 
platforme fiind situate la înălţimile de 57, 115 şi 274 metri. 
Barurile şi restaurantele de pe două din platforme sunt 

“Instabil şi urât”
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tentante atracţii pentru turişti de a-şi uşura buzunarele, 
dar şi de a se ospăta în tr-un mediu ambiant deosebit. 
 Pentru cea de a doua zi hotărâsem să nu mai tropotim, 
ci să folosim autobuzele cu etaj, descoperite, de pe cele 
patru trasee destul de chemătoare. Am plătit fiecare câte 
29 de euroni pe un bilet valabil două zile şi ne-am avântat 
pe circuitul verde, cel mai lung din cele patru, oferindu-
ni-se prilejul de a putea vedea (şi chiar de a coborî pentru 
a vizita unele obiective): Opera, Palatul Regal, Comedia 
Franceză, Muzeul Luvru, catedrala Notre Dame, Champs 
Elysees, Centrul Charles de Gaulle, Turnul Eiffel, es pla-

nada Invalizilor, Arcul 
de Triumf... Din când 
în când mai şi coboram 
pentru a admira de-
aproape anumite obiec-
tive. Deranjantele cozi 
la care trebuia să stăm 
pentru a ajunge la bordul 
mijlocului de transport 
ne cam estompa inten-
ţiile. Oricum, pe stră zile 
comerciale ne-a în tâm-
pinat înghesuială mare, 
cam ca pe la Bucureşti, 
majoritatea oamenilor cu 
care ne încrucişam căile 
vorbind aproape toate 
limbile pământului. Va-La plimbare cu autobuzul cu etaj
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ră fiind, parizienii au cam părăsit urbea, făcându-ne loc 
nouă, invadatorii din alte ţări. 
 Către seară, am făcut un incurs, perpedes, pe malul 
Senei, pentru a vedea ce noutăţi-vechi se găseau la 
buticurile şi anticariatele din zonă. Ne-a venit destul de 
greu să ne dezlipim de ele, poposind acolo până când 
s-au tras obloanele la ultima tarabă. Popasul nostru s-a 
prealungit nu numai de zig-zagurile pe care le făceam 
pe la tarabe, ci şi de atractivele imagini oferite de intensa 
circulaţie a vaporaşelor pe albia Senei. 
 În aceeaşi zi, paşii ne-au purtat şi pe la Domul Invalizilor, 
edificiu înfiinţat de regele Ludovic al XIV-lea, cu scopul 
de a oferi adăpost pentru 7 000 veterani de război în 

vârstă ori pentru invalizi. Edificiul a fost construit între 
anii 1671-1676. Domul a fost placat cu aur. El se înalţă 
deasupra clădirilor spitalului şi aparţine bisericii Saint 
Louis. Concepţia îi aparţine lui Jules Hardouin-Mansart, 
care a utilizat un stil cunoscut iezuiţilor din Roma 
(construită în 1568). Este a doua clădire, ca înălţime 

“Hotelul” Invalizilor
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din Paris, după Turnul Eiffel. Imediat sub cupolă se 
află un sarcofag din porfir roşu finlandez, cu o bază din 
granit verde, care acoperă şase sicrie, unul în interiorul 

celuilalt, ce adăpostesc 
rămăşiţele pământeşti 
ale lui Napoleon (re-
aduse din Insula Sf. 
Elena în 1840 de către 
regele Louis Philippe). 
Ar mai fi de amintit 
faptul că uniformele, 
armele personale şi 
patul mortuar ale lui 
Napoleon Bonaparte 
sunt expuse în Muzeul 
Armelor (cel mai ma-
re muzeu militar din 
lume) din faţa Spitalului 
Invalizilor. Dacă tot 
a venit vorba despre 
Napoleon Bonaparte, 
cred că nu-i lipsit de 

interes să amintesc niscaiva date despre marele (mic la 
stat) dispărut.
 Napoleon Bonaparte a trăit între 15 august 1769-5 
mai 1821. A fost cel mai important om politic şi militar, 
după Revoluţia Franceză. Şi-a început cariera în rândurile 
armatei revoluţionare. Printr-o lovitură de stat a înlăturat 
Directoratul, fiind apoi ales prim-consul al Revoluţiei 

La Versailles, Napoleon este înfăţişat 
ca General Şef al Armatei Italiei 
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Franceze. S-a autoproclamat împărat al francezilor 
(1804-1814, 1815), în 1805 rege al Italiei, iar în 1806 
protector al Confederaţiei Rinului. A abdicat în 1814 şi 
după un scurt exil a revenit, pentru o sută de zile, la domnie, 
încheiate prin înfrângerea de la Waterloo. Ca militar s-a 
remarcat în campaniile din Italia, Egipt, Austria, Prusia, 
Rusia. Napoleon Bonaparte a revoluţionat sistemul legal, 
politic, economic din Franţa prin Codul Civil şi a pus 
bazele unei reforme economice. Este bine de reţinut că 
după ce a început Revoluţia Franceză a devenit locotenent 
colonel (1791) în Garda Naţională Corsicană. În 1793, 
când Corsica şi-a declarat independenţa, Bonaparte s-a 
alăturat Franţei cu întreaga-i familie. I s-a dat gradul de 
căpitan într-o armată care se lupta la Toulon unde o flotă 

engleză era în război cu Republica Franceză. Napoleon 
a înlocuit un general de artilerie rănit şi a dispus astfel 
tunurile încât flota engleză a fost învinsă, iar Toulonul 
a căzut. Ca rezultat, Napoleon a fost declarat general de 

În fundalul imagini, sticla ce poartă numele de Napoleon 
îi înveseleşte pe consumatori
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brigadă la vârsta de numai 24 de ani. Prima guvernare 
napoleoniană în Europa, în toate regatele create de 
Napoleon Bonaparte a impus Codul Napoleonian ca lege, 
iobăgia şi feudalismul au fost abolite, s-a impus libertatea 
religiei. S-a introdus votul universal al bărbaţilor, s-au 
creat şcoli publice gratuite.  Revenind la Esplanada Inva-
li zilor, aceasta este mărginită de copaci, coboară către 
Quai d’Orsay şi podul Alexandru al III-lea. Prima piatră 
a podului îl comemorează pe ţarul rus Alexandru al III-
lea, fiind pusă de fiul acestuia, Nicolae al II-lea, în 1897. 
Clădirile continuă să fie folosite şi astăzi, o parte ca 
spital militar, iar altele pentru spectacole anuale sau mari 
expoziţii de artă. În acelaşi complex de clădiri se află şi 

Muzeul Planoreliefurilor. 
 N-am reuşit în prima zi să străbatem nici jumătate din 

Cu autobuzul pe Champs Ellysees; pe trotoar se văd  
rămase tribunele de la defilarea din 14 iulie
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marele tur al Parisului, colorat pe hărţi în verde. Sperăm 
să ne rămână timp suficient şi pentru traseele portocaliu 
(Montparnasse – Saint-Germain), albastru (Bastille – 
Bercy), galben (Montmartre – Grands). 
 Am îndrăznit ca, schimbând linia de autobuze, 
să ajungem pe traseul galben, în apropiere de Colina 
Montmartre înaltă de 130 metri. Un splendid peisaj 
verde, trasat ingenios, 
cu sute de trepte până 
la basilica Sacre-Coeur 
(Inimă Sacră). Personal 
nu m-am încumetat să 
escaladez mulţimea de 
trepte lăsându-le pentru 
coborâre şi m-am pos-
tat la o coadă unde se 
aştepta, răbdător, pen-
tru a urca la bordul 
unei cabine-funicular 
cu capacitatea de 35 de 
persoane. 
 De pe terasa unde 
este amplasată biserica se desfăşoară un splendid, inedit 
peisaj al Parisului. Am avut curiozitatea să păşim şi peste 
pragul lăcaşului de rugăciune construit prin 1876, în 
onoarea celor 58 000 de militari francezi morţi în timpul 
războiului franco-prusac din1870-1871. Aceasta a fost 
înălţată în stil romano-bizantin. Interiorul este decorat 
cu mozaicuri, unul dintre ele reprezentându-l pe Iisus, 

Catedrala Sacre Coeur
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răstignit. Vitraliile originale, de o frumuseţe rară, au fost 
sparte în 1944, în timpul luptelor din cel de al doilea 
război mondial când se încerca recuperarea Parisului. Ele 
au fost refăcute ulterior. Privim şi ne minunăm de ce a 
fost în stare să realizeze mintea şi mâna omului. Basilica 
„Inimă Sacră” merită să fie admirată zeci de minute, nu 
numai în interior, ci şi pe afară, ziua ca şi după lăsarea 
întunericului. 

 

După vizitarea basilicii „Inimă Sacră” ne-am abătut şi pe 
străduţele înguste încărcate de farmec din Montmartre, 
pline de cafenele, de terase cu istoric. Pe majoritatea 
pereţilor localurilor sunt plăci memoriale cu numele 
artiştilor care au fost clienţi fideli. În unul din birturi se 
află locul unde servea masa van Gogh, într-altul Suzanne 
Valadon. Tot aici se găseşte şi cel mai vechi cabaret din 
Paris, „Au Lapin Agile”. Numele provine de la Andre 
Gill, care a pictat firma restaurantului cu un iepure ce sare 
dintr-o cratiţă fierbinte. Numită iniţial “Le Lapin a Gill” 
(Iepurele lui Gill), ulterior a devenit “Au Lapin Agile” (La 
Iepurele Agil). Interiorul a fost pictat de Uvrillo. Cabaretul 

Vestul Parisului văzut din turlă de la Sacre Coeur
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a mai fost frecventat de Picasso, 
Renoir, de către poeţii Apollinaire, 
Paul Verlaine. La începutul secolului 
al XIX-lea, pe dealul Montmartre 
se cultiva viţă-de-vie. Cu trecerea 
timpului, viile au fost distruse, 
locul acestora fiind luate de clădiri. 
În apropiere de „Au Lapin Agile” a 
mai rămas, totuşi, o vie pe suprafaţa 
de 400 m2, unde se produce un vin 
foarte apreciat. Nu departe de locul cu via se află Moulin 
de la Gallete. Au existat în Paris aproximativ 30 mori de 
vânt care se foloseau la zdrobirea strugurilor, precum şi la 
măcinarea grâului pentru făină. Această moară de vânt 
este una dintre ultimele rămase. În timpul secolului al 
XIX-lea a devenit salon de dans, inspirându-i pe Renoir 
şi pe van Gogh în picturile lor. Nu departe se găseşte 
Muzeul Salvador Dali. Acesta începe cu o străduţă unde 
eşti întâmpinat de o lucrare a pictorului: un manechin 
îmbrăcat într-un costum pe care sunt lipite pahare. Dali 
ar fi vrut ca fiecare pahar să fie umplut cu lichior de mentă 
(pentru calităţile afrodisiace ale băuturii), costume ce 
urmau a fi purtate atunci când se pleca la „agăţat fufe”. 
Un covor roşu ghidează vizitatorul spre intrarea în 
muzeu. Apar nişte efecte de sunete şi lumini, auzindu-se 
şi vocea lui Dali. Muzeul Montmartre se află în casa cu 
cel mai frumos turn din cartier, cunoscută sub numele 
de „Conacul Trandafirului lui Rosimond”, după numele 
unui artist din secolul al XVII-lea care a fost proprietar 

La Iepurele Agil
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acolo. Din 1875 încoace, în casa respectivă au locuit mai 
mulţi artişti. Cu ajutorul unor desene, fotografii şi obiecte 
personale, muzeul prezintă istoria zonei Montmartre. În 
cartier se mai află „Muzeul Vieţii Romantice”, dedicat 
scriitoarei George Sand, ”Muzeul Gustave Moreau”, 
precum şi cel mai mic muzeu „Le Placard de Erik Satie” 
(placard însemnând dulap). Folosind acest termen, 
compozitorul ironiza dimensiunile reduse ale studioului 
său. 
 Ne-am desprins cu greu de asemenea minunăţii 
şi-am urcat în autobuzul etajat care ne-a purtat pe lângă 
renumitul local de noapte Moulin Rouge, Gara de Nord, 

Gara de Est. Pe locurile din faţa mea se aflau doi tineri, 
cam bronzaţi, fată şi băiat. Insul scotocea prin părul fetei 

Moara Roşie - devenită cabaret
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de unde scotea câte un păduche (i-am văzut) pe care nu-l 
omora, ci îl arunca fie în stradă, fie pe jos, în autobuz. 
M-am mutat repede de pe acel scaun. Am coborât şi din 
respectivul mijloc de transport şi-am urcat, pe rând, în 
autobuzele de pe linia Montparnasse – Saint-Germain, 
trecând în viteză pe lângă catedrala Notre-Dame, ca şi în 
cel de pe linia albastră Bastille – Bercy, care ne-a purtat pe 
lângă Cartierul Latin, pe la Bastilia, Operă, Gara Lyon, 
Gara Austerlitz, Biblioteca Naţională... 
 Voi poposi ceva mai îndelung asupra acestei instituţii 
care a fost, este şi va fi de cea mai mare importanţă în 
viaţa unei naţii: biblioteca. În Franţa, prima bibliotecă 
regală care a beneficiat de un inventar precis, în 1373, a 

fost cea a regelui Carol al V-lea, cel Înţelept (1364-1380), 
instalată în Palatul Luvru. Din păcate, celor 917 
manuscrise li s-a pierdut urma, chiar dacă legendele spun 
că ele ar reprezenta nucleul viitoarei biblioteci naţionale. 

Biblioteca Naţională Franceză
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Acest rol i-a revenit regelui Carol al VIII-lea (1483-1498), 
îmbogăţită substanţial cu manuscrisele greceşti, bizantine 
aduse ca pradă de război din Italia. Inventarele acesteia, 
legăturile din piele ornate cu motive aurite, ştampilele 
regale sau imperiale succesive indică datele de intrare ale 
pieselor din acest fond devenit intangibil. 

 Savanţi, diplomaţi francezi sau străini au început 
să-i treacă pragul încă din timpul domniei regelui 

Vitrină cu soldăţei de plumb, lângă vechea curte regală
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Ludovic al XII-lea (1498-1515). Deplasată de la Pădurea 
Fontainebleau, în timpul regelui Francisc I (1515-1547), 
biblioteca a cunoscut o perioadă prosperă, în 1537 fiind 
enunţat, pentru întâia oară, principiul Depozitului Legal 
potrivit căruia un exemplar din fiecare carte de o anumită 
importanţă, tipărit pe teritoriul regatului, trebuia depus 
la Biblioteca Regală. Ministrul regelui Ludovic al XIV-
lea, Jean-Baptiste Colbert, a instalat-o la Paris, pe strada 
Vivienne, angajându-i şi un personal competent, ales 
exclusiv din mediul academic. Transferul colecţiei de 
medalii aparţinând ducelui Gaston d’Orleans, a pus bazele 
Departamentului de monede şi medalii, iar achiziţionarea 
colecţiei de stampe a lui Michel de Marolles, în 1667, cu 
peste 123 000 de piese, a Departamentului de stampe. 
Ambasadorii, savanţii au primit misiunea de a căuta 
în străinătate cărţi, manuscrise, medalii. Patrimoniul 
acumulat avea, desigur, nevoie de organizare, motiv 
pentru care, între anii 1675-1683, Nicolas Clement a 
organizat cărţile imprimate – 35 000 de volume - în cinci 
clase: teologie, drept, istorie, ştiinţe şi artă, beletristică, 

Câmpul lui Marte şi Şcoala de Război
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subdivizate, la rându-le, în 23 de serii desemnate fiecare 
printr-o literă a alfabetului. O astfel de clasificare a durat 

trei sute de ani, până în 1996. În anul 1721 a luat calea 
fostului Palat al lui Mazarin, situat între străzile Richelieu 
şi Vivienne, local ce a cunoscut, de-a lungul timpului, 
numerose transformări. Acolo a rămas, în continuare, ca 
sediu al Bibliotecii Naţionale destinat numai colecţiilor 
speciale (manuscrise, stampe, hărţi, planuri, partituri 
muzicale). 
 Iniţiativa înălţării unei biblioteci enciclopedice, care 
să fie una din cele mai mari şi mai moderne din lume a 
avut-o preşedintele Francois Mitterrand, în 1988. În acest 
scop, municipalitatea a oferit şapte hectare de teren într-o 
fostă zonă industrializată, în estul Capitalei pariziene, pe 
malul Senei, între podurile Bercy şi Tolbiac. În 1989 s-a 

Daniel Swarovski şi Louis-Francois Cartier sunt vecini în Piaţa Quebec
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hotărât transferul întregului patrimoniu de carte tipărită 
şi a celui de înregistrări audiovizuale din strada Richelieu, 
pentru ca în 1998, noua bibliotecă „Francois Mitterrand” 
să fie pusă în întregime la dispoziţie cititorilor. Spaţiul 
destinat publicului este situat pe două niveluri. Culoarul 
cu pereţi din sticlă, din jurul grădinii centrale, este 
deschis la interior spre sălile de lectură. Zona Haut-de-
Jardin cuprinde două săli de expoziţii, două amfiteatre, 
zece săli de lectură cu o capacitate de 1 645 locuri, în care 
consultarea celor 270 000 de titluri se face prin acces liber 
la raft. Zona Rez-de-Jardin este rezervată cercetătorilor, 
ea conţinând 14 săli de lectură cu 1 900 de locuri. Şi 
aici se află cărţi în acces liber – 300 000 de volume – 
dar se pot aduce, la cerere, şi documente din depozitele 
ce conţin 11 milioane de titluri. Sălile de lectură sunt 

Spectacolul străzii Pariziene
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organizate tematic, gestiunea lor fiind asigurată de 
departamente corespunzătoare: Cercetare bibliografică, 
Filozofie, Istorie, Ştiinţe sociale, Drept, Economie, 
Politică, Ştiinţă şi tehnică, Literatură şi artă, Rezerva de 
cărţi rare şi preţioase, Audiovizual. În toate sălile este 
posibilă conectarea la internet, consultarea bazelor de date 
online, a CD-rom-urilor, a bibliotecii virtuale. Referinţa 
bibliografică, odată afişată pe ecran, îndeplineşte rolul 

de buletin de cerere printr-o simplă validare. Cererea 
ajunge aproape instantaneu în depozitul corespunzător, 
documentul fiind prelevat şi transportat automatizat pe 
masa cititorului care l-a solicitat. 
 Recapitulând, pe malul Senei, chiar în faţa Parcului 
Bercy se înalţă o construcţie aparte, dominată de cele 

Monumentul Apărării Naţionale al lor e un leu, ca monumentul 
geniştilor noştri
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patru turnuri în formă de „L”, plasate în cele patru colţuri 
ale unei vaste esplanade, asemenea unor cărţi deschise, 
străjuind grădina interioară cu mesteceni, brazi şi stejari. 
Un culoar cu pereţi din sticlă înconjoară grădina centrală 
pe două etaje accesibile cititorilor. Aici se găseşte noul 
ansamblu al Bibliotecii Naţionale a Franţei, deschis 

publicului în 1998. 
 Ufff! Obositoare zi a fost! Ne-am reîntors la Hotel 
Trocadero. Către miezul nopţii lingem niscaiva vin roşu 
franţuzesc, depunem la pântece şi oarece gustări uşoare, 
după care plecăm în Ţara lui Moş Ene. Nu înainte de a-mi 
sistematiza impresiile adunate cam în grabă şi într-un 
aşa de mare volum. Dar, ce pot face? Mâine s-ar putea să 
călcăm pragul Muzeului Luvru. Aşa că... la somn, copii!

Vaporaş utilitar pe malul Senei
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 În viaţa mea am avut ocazia să vizitez zeci de muzee din 
ţară şi din lume. Mi-au rămas, totuşi, neşterse impresiile 
produse de periplul făcut prin Ermitajul din Sankt 
Petersburg, de Prado din Madrid, de Muzeul Caleştilor 
din Lisabona. Sunt curios ce se va întâmpla cu Luvrul, 
pe care l-am tot ocolit, gândind că pentru a-l vedea, nu 
numai pe-afară, mi-ar trebui cel puţin câteva zile. Aşa 
ne şi planificasem în momentul aterizării în Franţa: să 

rezervăm Luvrului cât mai mult timp posibil. 
 Muzeul Luvru este situat în „inima” Parisului, pe malul 
drept al Senei, ocupând circa 40 de hectare. Vizitatorilor 
le stau în faţă vreo 60 000 metri pătraţi de expoziţii. 
Edificiul a fost construit, iniţial, ca o fortăreaţă cu rol 
de protecţie a oraşului împotriva atacurilor vikingilor, 

Luvru - coada de la intrare
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pe vremea regelui Philippe Auguste, în 1190. În secolele 
următoare s-au făcut o mulţime de adăugiri şi renovări, 
castelul, cu patru laturi, fiind transformat într-unul din 
cele mai mari palate ale lumii, sub numele de Cour Carree 
(Curtea Pătrată). A rămas Palat Regal timp de mai multe 
secole. Treptat a devenit şi muzeu pentru colecţiile de artă. 
Regele Henric al IV-lea a construit Grande Galerie, având 
lungimea de aproape o jumătate de kilometru, iar Ludovic 
al XIII-lea a terminat aripa Denon. Napoleon a adăugat 
o nouă anexă în jurul anului 1850. Arhitectura Luvrului 
este o îngemănare de stiluri ce stau mărturie a mai mult 
de 800 ani de istorie. Se poate aminti şi faptul că în anul 
1871, la numai 19 ani după terminarea construcţiei faţadei 
vestice, palatul Tuileries început din 1563, a fost distrus 
de către insurecţionarii Comunei. 
 În Muzeul Luvru de astăzi se găsesc piese antice 

Luvru - curtea interioara
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adunate din întreaga lume, lucrări ale unor maeştri intraţi 
în legendă, creaţii ale non-conformiştilor din secolul al 
XIX-lea, artă contemporană. Ele sunt expuse pe zeci de 
kilometri de galerii. 
 Cunoscătorii în materie afirmă că un tur detaliat al 
muzeului, pentru ca vizitatorul să poată vedea fiecare 
lucrare, ar lua săptămâni sau chiar luni de zile. Pe lângă 
muzeu este de admirat parcul de la intrarea în Luvru, 

grădinile Tuileries. 
 O voi lua cu începutul: după nici un minut de stat la 
coada de la intrare (cea mai scurtă de când am sosit la 
Paris), ajung la Piramida din mijlocul Luvrului, concepută 
de arhitectul american de origine chineză Ieoh Ming Pei, 
şi terminată în 1989, an în care s-a încheiat şi restaurarea 

Luvru - sub piramida de sticlă
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muzeului. Construcţia este 
amplasată în mijlocul curţii 
Napoleon, acoperind, 
dar şi decorând, intrarea 
principală subterană în 
muzeu. În piramidă se 
contopesc oţelul şi sticla, 
fiind înconjurată de şapte 
bazine triunghiulare din 
granit, care permit cerului 
să se reflecte în ele. Aceste 
şapte bazine corespund 
celor şapte ceruri şi 
celor şapte planete ale 
astrologiei tradiţionale, iar 
în faţa piramidei sunt aranjate şapte paralelipipede, toate 
având aceeaşi caracteristică: au gravat câte un cerc. Prin 
sticlă, lumina pătrunde şi luminează natural subteranul, 
mai ales piramida inversată construită sub pământ, care 
completează opera de la suprafaţă. Numărul şi dispunerea 
plăcilor de sticlă ne indică faptul că monumentul are 
semificaţii esoterice. Numărul de plăci ar fi de 666, acesta 
fiind numărul Bestiei, dar şi număr solar. Proporţiile 
Piramidei de la Muzeul Luvru respectă pe cele de la 
Giseh, cu unghiul de înclinaţie de 50 grade, şapte minute. 
Înălţimea ei este de 21,65 metri, baza edificiului având 
35,5 metri pe laturi. Piramida este flancată de alte trei 
piramiduţe înalte de câte cinci metri, cu latura de opt 
metri. 

Luvru - Diana & Diana
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 Gata cu prea multe amănunte! Am vrut Mu zeu Luvru, 
am avut parte de el. Cum, de unde s-o apuc? Pentru că în 
imensitatea, în diversitatea sa, Luvrul înseamnă artă antică, 

o ri entală, islamică, egip teană, greacă, etruscă, romană, 
pictură franceză, italiană, flamandă, olan deză, germană, 
spaniolă, engleză, artă grafică, sculptură, obiecte diverse 
de artă, artă africană, asiatică, oceanică, americană. De 
unde să încep? De fapt, toţi cinci am stabilit să „atacăm” 
pictura. După aceea, mai vedem...
 Chiar şi pictura, adică saloanele pline cu asemenea 
opere de artă ne îndeamnă să intrăm în atmosfera gazdelor. 
Adică, în pictura franceză. Dintru început ni se înfăţişează 

La Luvru, lângă Muze
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Jean Malouel cu a sa „Marea Pietă Rotundă” realizată 
prin anul 1400. Acest tablou 
religios provine dintr-un voleu 
de altar; Jean Fouquet are un 
”Portret al regelui Carol al VII-
lea”, într-o atitudine ţeapănă, 
cu o privire întrebătoare, parcă 
(1445-1450). Impresionant este 
tabloul cu „Iisus coborât de pe 
cruce” realizat de Enguerrand 
Quarton în 1455. Georges de la 
Tour ne propune „Vicleşugul” 
(la jocul de cărţi) prin 1635 
sau „Sfântul Iosif Dulgher”, în 
1640. Destul de real este tabloul fraţilor Louis şi Antoine 
Le Nain „Interiorul casei unei familii de ţărani”. Dacă 
faci o fotografie de pe tablou în alb-negru sau chiar color, 
nici nu zici că n-ar fi o imagine reală, chiar din mediul 
rural românesc al secolului al XVII-lea.
 Nicolas Poussin a compus tablouri de cabinet, în care 
desenul era stăpânul, iar culoarea o preasupusă slugă. 
Se pare că puţini pictori au fost aşa de intelectuali ca 
autodidactul Poussin. „Inspiraţia poetului” (1630) şi 
un „Autoportret” (1650) sunt alte două tablouri prin 
faţa cărora am trecut. El îşi găsea subiectele în cărţile de 
istorie romană sau biblice. Limbajul formelor era însoţit 
cu cel al gândirii. El mărturiseşte un sentiment juvenil al 
frumuseţii nude, precum în pictura „Răpirea Sabinelor” 
(1637-1638), pe care am admirat-o la Luvru.

Ceramică orientală
expusă la Luvru
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 Claude Gellee zis 
Lorrain a fost cofetar 
la Champagne. El 
picta porturi inundate 
de lumini, cu figuri 
minuscule. Arta lui 
Lorrain se sustrăgea 
controverselor timpului, 
aşa cum este de admirat 
în tabloul „Vedere dintr-
un port la mare” (1639). 
 Charles le Brun are 
tabloul „Cancelarul 
Seguier în cortegiul 
reginei Maria Tereza la 
intrarea ei în Paris” din 
1655-1657 pe o pânză de 
295x351 centimetri.
 Catalanul Hyacinthe 
Rigaud a fost un credincios 

al fastului din Marele Secol. Cu paleta sa caldă, rubensiană, 
prin ştiinţa glasiurilor şi a reflexelor, el a lăsat posterităţii 
un îngâmfat rege „Ludovic al XIV-lea în costumul de la 
încoronare” (1701).
 Peisajele imortalizate de pictori mi-au plăcut întot-
deauna, aşa că a trebuit să zăbovesc vreo câteva minute în 
faţa unui asemenea tablou realizat de Jean Antoine Watteau 
(1717). Artistul a trăit numai 37 de ani (1684-1721). A 
locuit o vreme în Palatul Luxembourg. Seara îşi preumbla 

Venus din Milo
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melancolia prin frumosul parc al palatului, ale cărui ad-
mirabile frunzişuri a veau să devină cadrul picturilor 
sale. La 28 de ani a intrat în Academia Franceză. El a 
lucrat mai ales după natură, dar a prins în tablourile sale 
toate atitudinile de destindere, dezinvoltură, nepăsare, 
frumoasa costu maţie a epocii, cutele ro chiilor roz, gri-
liliachiu sau galben stins, alungite sau şezând, precum în 
tabloul ”Îmbarcarea spre Citera”.  Avansăm al naibii de 
încet, deoarece fiecare tablou ne îmbie să poposim, precum 
„Natură moartă cu pipă” (1737) ori „Autoportretul” lui 
Jean-Baptiste Simeon Chardin (1771). El a fost pictorul 
la care criteriul valorii n-a mai stat în ierarhia subiectului, 
ci în calitatea ochiului care poruncea mâinii. El spunea: 
„Să ne slujim de culoare, dar să pictăm cu sentimentul”. 
Chardin a pictat interiorul bucătăriei: o masă, o 
sticlă, o căldare... , dar şi personaje surprinse în diverse 
îndeletniciri zilnice, cum ar fi „Femeia cu provizii” (1739) 
sau „Tânărul desenator” (1737). Francois Boucher a aşezat 
într-un tablou „Odihna Dianei după baie” (1742) precum 
şi „La scăldat” (1772-1775), el fiind pictorul preferat al 
doamnei de Pompadour. Boucher a rămas ca cel mai bun 
reprezentant al artei de curte. La Boucher toate femeile 

În subsolul muzeului
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goale, nimfe sau zeiţe, grăsuţe, bucălate seamănă între 
ele.
 Jean Honore Fragonard a decorat buduarul doamnei 
Guimard, care îi devenise amantă. Doamna du Barry i-a 
comandat cinci tablouri cuprinzând povestea unei iubiri, 
de la prima întâlnire până la despărţire. S-a însurat la vârsta 
de 40 de ani, devenind un pictor de familie, ambianţă din 
care va evada în timp. Am admirat mai multe lucrări ale 
acestuia, printre care „Femei la scăldat” (1778).
 ”Nimic nu mă îndeamnă mai mult la lucru decât vederea 
unui obiect frumos” avea să afirme pictorul Jacques 
Louis David, a cărei frumoasă lucrare „Încoronarea 
lui Napoleon” în 2 decembrie 1804, se desfăşoară pe o 
suprafaţă de 621x979 centimetri, cuprinzând tot fastul 
de la curtea regală, artistului fiindu-i expusă şi pictura 
„Sabinele” în care apare un soldat roman ce poartă un 
scut pe care este imortalizată lupoaica cu cei doi gemeni 

Sabinele lui Jaques Louis David
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sub care scrie „Roma”.
 „ M o a r t e a 
Sardanapalei” şi-a 
denumit Eugene 
Delacroix pictura realizată 
în 1827 şi „Femei din Alger 
în încăperea lor” pe cea 
din1834. Impresionantă 
pentru posteritate a rămas 
şi „Libertatea călăuzind 
poporul”, în 28 iulie 1830 
a aceluiaş autor. Eugene 
Delacroix spunea că cel 
mai mare merit al unei pânze este acela de a fi o „sărbătoare 
a ochilor”.
 „Marea Odaliscă” (femeie din haremul unui sultan) 
este înfăţişată în toată nuditatea ei, în culori ce redau 
realitatea, de către Jean Auguste Dominique Ingres 
(1814), ca şi „Baia turcească” 1862) a aceluiaşi autor. Prin 
portrete, prin nudurile realizate, Ingres a reuşit să se înalţe 
în rândul celor mai buni maeştri din toate timpurile. 
Mii de desene mărturisesc voluptatea pe care o încearcă 
evocând ritmurile singurului peisaj ce l-a emoţionat: 
peisajul feminin. La Ingres, fiecare portret apare ca o 
savantă compunere de ritmuri în care acest muzicant 
refulat sileşte liniile şi culorile să ia parte la o simfonie 
minunat orchestrată.
 Din opera lui Camille Corot am reţinut pictura 
„Doamna în albastru” (1874). Studierea valorilor, aceasta 

Jeanne D’arc
pictată de Dominique Ingres
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a fost pentru Jean-Baptiste Corot, baza oricărui tablou. 
Abia după moartea lui s-a văzut că modestul artist în viaţă 
a fost un maestru universal, situându-l în rândul celor mai 
mari pictori din toate şcolile. „Femeia cu perlă”, „Toaleta”, 
„Femeia cu mandolina”, ca să dau numai trei exemple 

văzute. Voi pune 
punct picturii 
franceze (mă refer 
la ceea ce am avut 
bucurie să admir, 
parţial, în Muzeul 
Luvru). 
 Voi încerca, tot 
atât de fugitiv să 
descriu întâlnirea 
cu o parte din 
pictura italiană. 
Am să încep cu 
„În coronarea Fe-
cioarei Maria” a 
lui Guido di Pietro 
Fra Angelico 
(1430-1435) în 

care culoarea pre dominantă evi dentă este al bastrul. Paolo 
Doni, zis Uccello a fost un pictor descriptiv, fermecător, 
romanţios. La Muzeul Luvru i s-a expus „Bătălia de la 
San Romano” (1455-1456), în care descoperi un maestru 
original al penelului, care a căutat un farmec straniu produs 
de volume geometrice parcă ireale. Andrea Mantegna 

Victoria din Samotrache
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are un impresionant „San Sebastian” străpuns de săgeţi 
realizat în 1480. La Andrea Mantegna formele sunt 
netede ori tăioase, deseori crestate de zbârcituri; materia 
lor este totdeauna metalică, cristalină sau pietroasă, fiind 
scăldată în lumini stranii gri-albastre, uneori submarine.
 Deoarece am să intru pe 
tărâmul lui Leonardo da Vinci, 
mă voi opri ceva mai îndelung, 
nu numai pentru că am urcat 
în cerurile artei plastice, 
ci şi pentru că am văzut-o, 
în original, pe „Gioconda” 
(1503-1506), despre care am 
citit oarece „amănunte”. De 
exemplu, am aflat că Gioconda 
avea şi sprâncene, al căror pig-
ment s-a estompat probabil din 
cauza îmbătrânirii uleiului, un 
surâs mai pronunţat într-o etapă 
anterioară, rochia sa avea dantelă albă pe margine, la baza 
gâtului şi se sprijinea cu mâna pe ceva, iar pe genunchi avea 
o cuvertură. Pictura pe care am admirat-o îndelung, a fost 
realizată pe un suport de lemn de plop având 77x53 cm, iar 
tabloul original era ceva mai mare, fiind încadrat la stânga 
şi la dreapta de două coloane care, ulterior, au fost tăiate. 
Gioconda sau Mona Lisa reprezintă o femeie cu o expresie 
gânditoare şi un surâs abia schiţat. Este con siderată cea mai 
re numită operă din is toria picturii. Puţine al te tablouri au 
fost atât de mult reproduse ori discutate. Carac te ristica 

Luvru - Mona Lisa & Diana
sau

Mona Lisa - povestea continuă
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principală a portretului este su râ sul enigmatic. Sigmund 
Freud a interpretat acel surâs ca simbol al atracţiei erotice 
a lui Leonardo faţă de mama sa. Identitatea personajului 
portretizat nu este încă sigură, deşi cercetătorul Giuseppe 
Pallanti din Florenţa tinde să confirme afirmaţia lui 
Giorgio Vasari, după care ar fi vorba de Monna Lisa 
Gherardini, membră a micii nobilimi rurale din Toscana. 
Cercetări anterioare ajunseseră la concluzia că portretul 
ar reda figura unei înstărite doamne florentine, Madona 
Lisa del Giocondo, al cărei nume ar putea explica şi a doua 
denumire a tabloului. Pictura a fost restaurată în mai 
multe rânduri. Analizele cu raze Rontgen au relevat încă 
trei straturi de pictură sub cel vizibil. Istoria tabloului este 
plină de peripeţii. Leonardo da Vinci era foarte ataşat de 
el şi îl purta întotdeuna cu sine, în călătoriile pe care le 
făcea luându-l cu el. Când regele Francisc I l-a invitat, în 
1516, să se stabilească în Franţa, în castelul din Amboise, 
regele i-a cumpărat tabloul, care a fost expus mai întâi 

Luvru - curtea interioară
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la Palatul Fontainebleau, mai târziu la Versailles. După 
Revoluţia Franceză acesta a fost expus la Luvru. Napoleon 
Bonaparte l-a luat pentru propriul său dormitor, apoi a 
revenit la Luvru. În timpul războiului franco-prusian din 
1870-1871 a stat ascuns într-un loc necunoscut. În ziua de 
22 august 1911 s-a constatat dispariţia tabloului din muzeu. 
Poetul Guillaume 
Apollinaire era sus-
pectat de furt şi a 
ajuns în arest. În ziua 
de 7 septembrie a fost 
interogat şi Pablo 
Picasso, dar ambii au 
fost eliberaţi din lipsă 
de dovezi. În cele din 
urmă s-a descoperit 
că un angajat de la 
Muzeul Luvru, de 
origine italiană, Vin-
cenzo Perugia, con-
vins că tabloul ar 
fi aparţinut Italiei, 
l-a furat purtându-l 
sub manta la ieşirea 
din muzeu. A fost 
descoperit când a 
încercat să-l vândă 
unui negustor de 
opere de artă din 

Arcul de triumf de la Carousel
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Florenţa. După ce a fost expus 
în principalele oraşe ale Italiei, 
tabloul a revenit la Luvru în 
1913. În 1956, Gioconda a 
suferit daune serioase în partea 
superioară în urma unui atentat 
cu soluţie acidă, iar câteva luni 
mai târziu un vizitator a aruncat 
în el o piatră. În prezent se află 
protejat sub o sticlă incasabilă. 
În anul 1962, pictura a fost 
expusă în America, la New-York 
şi Washington DC, iar în anul 
1974 la Tokio şi Moscova. Noi 
l-am admirat la Luvru şi am fost 
încântaţi. Se poate afirma că 
întreaga artă a secolului al XV-lea 
florentin a fost rezumată şi dusă 
până la cea mai înaltă expresie 
a sa de către genialul Leonardo 
da Vinci. Expresia şi proporţia, 
compoziţia geometrică strictă, 
relieful figurilor şi integrarea lor 
în peisaj, toate aceste exigenţe 
contrarii au devenit la Leonardo 
da Vinci compatibile graţie clar-
obscurului. Lumina şi umbra 
creează spaţiul, învăluie formele, 
estompează depărtările, armo-

În piaţa Concordiei se 
strângeau tribunele după 

defilarea din 14 iulie
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ni zează culorile. Da Vinci a jucat 
un rol de aceeaşi importanţă în 
arhitectură şi în sculptură, rol 
pe care îl ghicim din schiţele 
acestuia; scrierile lui literare, 
ştiinţifice, teoretice ne dau cheia 
picturii, a întregii sale activităţi. 
Fiu de notar, născut în satul 
italian Vinci, Leonardo a fost dat 
de tatăl său, la vârsta de 17 ani, ca 
ucenic pe lângă Verrocchio; el a 
devenit independent în 1475. Da 
Vinci a părăsit Florenţa în 1481, 
intrând în slujba lui Ludovico 
Moro, ducele Milanului. Din 
această perioadă datează lucrarea 
„Bunavestire” a cărei execuţie 
strictă şi bogăţie ornamentală 
ţin de atelierul fostului său 
maestru, Verrocchio; peisaj vast, 
efecte de lumină, mişcări ale mulţimii şi mimică expresivă 
vor apărea în „Cina cea de taină” de la Milano. Leonardo 
da Vinci mai are la Luvru alte câteva picturi tot atât de 
reuşite ca Gioconda.
 Pictura italiană mai este reprezentată de alţi câţiva 
iluştri artişti, printre care Rafael cu „Fecioara şi pruncii” 
(1508), „Rafael împreună cu un prieten” (1519), „Portretul 
lui Baldassare Castiglione” (1514-1515). Geniul lui Rafael 
(Raffaello Sanzio - 1483-1520) a dat Renaşterii italiene 

Porumbel în postura de 
critic de artă
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centrul de greutate şi 
referinţa clasică. El a 
devenit mintea cea mai 
cultă a epo cii sale, fiind 
cel mai spontan din-
tre artişti, impri mând 
operei sale o naturaleţe 
desă vâr şită. S-a născut 
la Umbria, primul său 
maestru fiind Perugino. 
Ajuns la Roma a pri-
mit în sărcinarea să pic -
teze încăperile apar ta-
mentului în care locuia 

Papa Iuliu al II-lea. Rafael a lărgit orizontul picturii 
religioase în madonele pe care le-a creat: Madona cu 
scaunul, Madona Sixtină etc.
 Tiziano Vecellio – Tiţian a fost o altă personalitate 
marcantă a picturii italiene. S-a născut în satul Cadore. 
La începutul secolului a ajuns la Veneţia şi a lucrat pe 
lângă Belini şi Giorgione. A început să se remarce prin 
robusteţe; formele sale sunt pline, culorile puternice, 
echilibrate. În tablourile religioase de format mare, ca 
„Înălţarea Fecioarei” (1518) el atinge o monumentalitate 
impresionantă. În „Punerea în mormânt” (1525) adaugă 
surprinzătoarea poezie a luminii şi a peisajului. Mai târziu 
a început să confere portretelor realizate o nouă intensitate 
dramatică, ajungând la o seninătate ca şi descătuşată. La 
Muzeul Luvru am admirat îndelung „Concert câmpenesc” 

Don Baltassare Castiglione
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(1510).
 Am poposit şi în 
faţa tablorilor lui 
Paolo Caliari numit 
şi “Veronezul” ad-
mi rând, mai ales, 
„Nun ta de la Cana” 
(1562-1563).
 Antonio Allegri 
zis Correggio a 
pic tat pe cupola 
Bi sericii Sfântul 
Ioan Evanghelistul 
din Roma o extra-
ordinară „Înălţarea 
Fecioarei”: o cunu-
nă de apostoli ocu-
pă marginile, iar 
zbo rul lui Iisus 
Christos, centrul; norii sidefii, figurile mov cu gesturi 
pătimaşe, speranţa de libertate, totul creează o atmosferă 
aproape barocă. „Înăl ţarea Fe cioa rei” de pe cu pola 
catedralei (1526-1530) este o revărsare de lumină şi de 
culori în fuziune a unui cer care freamătă de îngeri şi 
nori. M-am mulţumit să văd „Căsătoria mistică a sfintei 
Ecaterina” (1526-1527) şi „Somnul Antiopei” (1525).
 Michelangelo Merisi Caravaggio are „Norocul 
Echadorei” (1594) sau „Moartea Fecioarei” (1605-1606). 
El şi-a consacrat aproape întreaga activitate picturii 

Copaci tunşi la Curtea Regală, lângă Luvru
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religioase. A murit tânăr, la numai 37 de ani, lăsând o 
operă relativ redusă, dar de o imensă forţă de sugestie.
 Francesco Guardi are o compoziţie atât de nouă, de 
îndrăzneaţă în extrema sa economie de mijloace, încât 
farmecul său ireal nu se poate explica prin nici o formulă. 
Măreţia pânzelor lui Guardi avea să aducă condamnarea 

definitivă a tot ceea ce făcuse 
farmecul Veneţiei, prin fericirea 
melancolică pe care a promovat-o 
pictorul, în tabloul „Plecarea 
Bucentaurului”.
 Giandomenico Giambattista 
Tiepolo trecea, la vârsta de numai 
19 ani, drept un maestru al picturii. 
Plin de vervă, de inventivitate şi-a 
găsit calea definitivă prin 1726, 
plafoanele sale în perspectivă, 
minuţios calculate fiind tot atâtea 
triumfuri: Biserica iezuiţilor, 
Biserica Pieta din Veneţia, Palatul 
clerical din Milano, Sala tronului 
din Escorial. Nici lumina rece şi 

argintată, nici strălucitoarea libertate a tuşei, nici lipsa 
de rigiditate a compoziţiei nu constituia un principiu de 
slăbiciune. La Tiepolo domneşte o lume vie într-un spaţiu 
infinit şi bine populat, un exemplu ilustrativ, convingător 
fiind tabloul „Scenă de carnaval”.
 Pictura flamandă îl are ca important reprezentant pe 
Peter Paul Rubens, care s-a născut la Siegen în Westfalia. 

Clown la joacă
la Curtea Regală
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A căpătat formaţia 
intelectuală la An-
vers. Prin 1600 
a plecat în Italia, 
aciuându-se pe lângă 
Tiţian, de la care a 
învăţat sârguincios. 
Reîntors în ţară s-a 
însurat, în 1609, du-
pă care a urmat o 
perioadă prolifică, 
Ru bens pictând într-
un ritm de necrezut 
tablouri religioase, 
scene de martiriu, 
scene mitologice, 
bă tă lii, partide de vânătoare, peisaje. În 1620 i s-au co-
mandat patruzeci de tablouri pentru biserica iezuiţilor 
din Anvers. „Viaţa Mariei de Medici” expusă în prezent la 
Luvru uimeşte prin rodnicia imaginaţiei artistului, prin 
uşurinţa sa de a îmbina mitologia cu istoria.
 Anton van Dyck are la Luvru „Portretul lui Rubens 
şi van Dyck”, precum şi al lui Carol I, regele Angliei, 
desăvârşit realizat prin coloritul său.
 Quentin Metsys era fiu de ţăran, născut la Loavain în 
1465. El a devenit un fin observator al realităţii, reuşind 
să redea, cu minuţiozitate, obiecte din jurul său. Dar a 
promovat şi nuanţa satirică în ale sale tablouri, precum în 
„Cămătarul şi soţia sa”.

Din ciclul “Viaţa Mariei de Medici“: 
“Sosirea Mariei de Medici” - Rubens
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 Pictura flamandă l-a avut în faţă şi pe Hans Memling, 
care a trăit vreo şaizeci şi ceva de ani, reuşind să „împingă” 
arta picturii pe un loc absolut original, incomparabil cu 
al oricărei şcoli a timpului, făcând-o deosebit de fecundă. 
Merită văzute la Muzeul Luvru „Tripticul Învierii” (1490) 
şi „Îngerul”.
 Despre Jan van Eyck se zice că ar fi introdus pictura 
în uleiuri eterice. Oricum, după cum aprecia Focillon, în 
atelierele flamande s-a născut procedeul care a permis să 

se obţină profunzimea, 
o luminozitate, o stră-
lu cire fără seamăn, 
care oferea un strat 
de culoare stabil şi 
inalterabil. Graţie 
acestei tehnici, tabloul 
de şevalet a putut de-
veni un fel de muzică 
de cameră a picturii. O 
confirmare, la Luvru, 
„Madona cancelarului 
Rolin” (1435). 

 Dintre pictorii olandezi ne-am delectat cu Hieronymus 
Bosch având „Corabia nebunilor” (1490-1500).
 Bosch a fost pictorul olandez care a pus pe pânză 
multe din visurile sale, dar pe culmi s-au aflat „Grădina 
desfătărilor”, „Carul cu fân”, „Ispitirea Sfântului Anton”. 
Pictorul şi-a îngrămădit personajele ca pe o scenă de teatru 
medieval. În „Grădina desfătărilor”, presărată cu fructe şi 

Madona Cancelarului Rolin
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ouă, unde bărbatul şi femeia 
sunt gata să facă dragoste 
într-o sferă de cristal, partea 
impresionantă este piscina 
în care se scaldă femei goale 
în jurul cărora se învârteşte 
o horă de personaje călare pe 
tot felul de animale, printre 
care şi porcul. Pe „Carul cu 
fân” şed doi îndrăgostiţi, 
imagine a iubirii curteneşti, 
alături aflându-se un mons -
tru obscen care îi acom-
paniază cu o arie muzicală. 
În „Grădina desfătărilor” 
voleurile prezintă un Infern 
şi un Paradis terestru. 
„Corabia nebunilor” 
(1490-1500) a fost pictura 
care m-a dat gata la Luvru. 
Ca şi Gerard ter Borch cu 
„Duetul: cântăreaţa şi instrumentistul” (1669).
 Frans Hals are „Bufonul cu lăuta” (1624). În portretele 
sale, Frans Hals a suprimat distanţa dintre pictor şi 
modelele pe care le-a folosit. Privitorul descoperă în opera 
sa o intimitate imediată, care nu depăşeşte camaraderia. 
Acest sangvin este mai aproape, temperamental vorbind, 
de archebuzier, de slujnică, de ţigancă, de bufon decât de 
filozof. Colorist de dragul luminii, al stofelor, al tuturor 

Acelaşi clown, la joacă
la curtea regală
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bogăţiilor exterioare ce-i răspund soarelui, acest pictor 
înnăscut a izbutit să creeze simpatie între toate amănuntele, 
între toate materiile, fără să cadă în aglomeraţie sau 
disonanţe. Cele opt vaste tablouri de grup ale sale, având 
între patru şi opt metri pătraţi fiecare, le cam eclipsează pe 

cele ale predecesorilor, 
prin promptitudinea 
şi uşurinţa cu care, 
într-o pastă când 
sub ţire când densă a 
pus în scenă zece sau 
douăzeci de persoane, 
le-a costumat, le-a lu-
minat, le-a unit în 
plăceri, aşa cum ne-

am convins şi noi văzând la Muzeul Luvru tablourile 
„Ţiganca”, „Pictorul ambulant”, „Boema”.
 Rembrandt Harmensz van Rijn a pictat sute de efigii, 
reprezentându-şi mama, tatăl, fratele, fiul, prietenii, 
prima şi cea de a doua soţie, pe sine însuşi. Multă vreme, 
opera sa a surprins dar a şi rănit publicul. El recomanda 
privitorilor să se distanţeze când îi văd tablourile, pentru 
a nu fi tulburaţi de ciudăţeniile unei execuţii vehemente. 
Pentru Rembrandt nici o temă nu a fost „secătuită” total. 
La artist, nu numai operele desenate, pictate ori gravate 
după teme biblice sau legendare îl poartă pe privitor într-
un climat de irealitate. Stofele, bijuteriile, armurile sunt 
nu atât podoabe, cât părtaşii unei anumite feerii lăuntrice. 
Am văzut la Luvru, cu alţi ochi, tabloul „Betsabeea în 

În faţa clădirii Parlamentului
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baie” (1654).
 Lui Pieter de Hooch i se prezintă tabloul „Băutorii” 
(1658).
 Douăzeci de chipuri de femei, câteva tablouri de 
conversaţie, o alegorie, două peisaje au avut darul să-l scoată 
din întunecimile uitării pe Johannes Vermeer, olandezul 
care a recreat lumina în operele sale, a transfigurat-o. 
Raporturile dintre obiecte, ritmurile, culorile sunt 
calculate cu atâta rigoare încât ar fi cu neputinţă să se 
introducă cea mai mică modificare în capodoperele create 
de Vermeer. Am văzut, cam în viteză, „Astronomul” 
(1668) şi „Dantelăreasa” (1670-1671).
 Am trecut cam repede 
prin faţa picturilor germane. 
Dintre toţi renascentiştii 
germani, cel pe care lumea îl 
recunoaşte drept cel mai mare, 
la egalitate cu italienii, a fost 
Albrecht Durer (1471-1528). 
La Luvru este expus tabloul 
„Autoportret” (1493). Ca să 
fiu sincer, eu i-am admirat 
cu mult înainte de a ajunge 
la Paris una din capodoperele 
sale – „Adam şi Eva” (1507) 
– la Muzeul Prado din Madrid. Probabil că, influenţat 
de acea desăvârşită operă, m-am lăsat purtat pe aripile 
fanteziei şi am ales cele două personaje ca ilustraţie la 
coperta romanului meu „Evadam” scos la Casa Editorială 

Durer - Autoportretul de la
22 de ani expus la Luvru
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Freamătul din Călăraşi. 
După două călătorii în 
Italia, Albrecht Du-
rer a creat unul din-
tre cele mai vestite ta-
blouri ale sale în ma-
nie ră strălucitoare: 
„Ado ra ţia Sfintei Tre-
imi”, tablou aflat la 
Viena. În continuare, 
artistul s-a consacrat, 
cu precădere, gravurii, 
tărâm pe care excelează 
cu „Melancolia şi Ca-
va lerul”, „Moartea şi 
Dia volul” (gravuri în 

cupru). După oarecare cădere, realizează monumentala 
compoziţie „Cei patru apostoli”, capodopera sa prin jocul 
draperiilor, simplitate şi măreţie, culminând cu desenul 
gotic, remarcabil şi el, clocotitor chiar din „Apocalipsa”.
 Lucas Cranach cel Bătrân a trăit 81 de ani. A fost un 
luteran convins. Dar şi un portretist genial de bărbaţi aspri 
şi femei cu fizionomii de o iritantă ascuţime. Pictorul şi-a 
însoţit stăpânul la diverse vânători pentru a se inspira 
după natură. Atelierul său şi-a continuat activitatea sub 
conducerea fiului – Lucas Cranach cel Tânăr. În mare 
grabă am admirat două din operele „bătrânului” Cranach 
„Portretul unei fetiţe”. Hans Holbein cel Tânăr a creat 
în 1528 un admirabil portret de familie, care a constituit 

Coperta cărţii “Evadam“
cu ilustraţie din Durer
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culmea artei şi sensibilităţii acestuia: „Portretul soţiei şi 
al copiilor”. Dar Holbein a realizat şi numeroase portrete 
de la curtea Angliei, precum şi chipul unui amic de-al său 
„Erasmus” (1523).
 Domenico Theotocopulos, alias El Greco, este pictorul 
spaniol care îl prezintă pe „Christos pe cruce” (1580). El 
s-a numărat printre mulţii artişti străini ajunşi în Spania 
în perioada construirii Escorialului. Era un peregrin 
mediteranean care a colindat Veneţia şi Roma, cunoscând 
stiluri diverse; a fost un baroc purtător al unui îndepărtat 
mesaj oriental care, la capătul odiseiei sale, în Toledo, 
avea să-şi găsească înclinaţia ideală, devenind unul din 
cei mai profunzi interpreţi ai 
sufletului castilian. Portretele 
sale de bărbaţi relevă puterea 
de pătrundere psihologică 
a pictorului. Faţa oraşului 
Toledo în care a locuit, redusă 
la o schemă simbolică, a 
revenit în multe din lucrările 
lui El Greco. Prin opera sa, El 
Greco a fost geniul care a ajuns 
la cel mai înalt grad artistic. 
Este considerat singularitatea 
însăşi, singularul absolut: 
„Sfânta Familie”, „Cardinalul 
inchizitor don Fernando Nino 
de Guevara”, „Christos pe cruce”, ca să amintesc numai 
câteva din lucrările sale, ultima admirată şi de mine la 

Christos pe cruce,
în viziunea lui El Greco
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Muzeul Luvru.
 Şcoala sevilliană a exprimat şi ea, alături de cea 
valenciană, un sentiment curat spaniol, eliberat de toate 
influenţele străine. Un veritabil reprezentant a fost 
Bartolome Esteban Murillo (1618-1682). El a promovat 
un naturalim extrem de concret şi un idealism împins 
până la vis şi extaz. A fost un mare pictor al vremii care 
a posedat o virtuozitate pur andaluză. Personalitatea 
lui Murillo impresionează şi prin naturalismul său. La 
Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg am văzut „Băiatul 
cu câinele”, iar la Muzeul Luvru „Micul cerşetor” şi 
„Bucătăria îngerilor”.
 Jusepe de Ribera zis Lo Spagnoletto a fost unul dintre 
cei mai puternici maeştri hispanici, elocinţa sa, bazată pe 
contraste de umbră şi lumină excelează în preamărirea 
sfinţilor, a martirilor: „Sfântul Petru”, „Sfânta Agneta 
şi îngerul”, „Scălâmbul” sunt trei dintre tablourile sale 
reprezentative.
 Geniu complet, de o agilitate, de o curiozitate şi 
fecunditate „monstruoase”, Francisco de Goya a fost un 

Goya - Maja îmbrăcată
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mare portretist. El a pictat două „Maja”: una îmbrăcată, 
una nudă. Aceste două enigmatice portrete se întregesc 
pentru a ne oferi una dintre cele mai fascinante imagini 
despre atotputernicia femeii. Nici Moartea nu a lipsit din 
opera lui Goya: ea este întâmpinată cu sarcasmul atât 
de derutant al temperamentului spaniol. Goya a fost şi 
un moralist necruţător, zeflemist care, în „Capriciile” 
sale a înfăţişat aspectele cele mai burleşti, mai atroce ale 
comediei sociale. Pictorul a dat glas, însă, şi durerii, mâniei 
poporului spaniol în războiul său de independenţă prin 
tabloul „3 mai 1808”.
 În acel minunat periplu am avut răbdarea şi curiozitatea 
să admirăm şi câteva picturi engleze, printre care 
„Conversaţie în parc” şi „Doamna Alston” (1746-1747) 
ale lui Thomas Gainsboroungh. A şi scris la un moment 
dat: „Portretele mă îmbolnăvesc. Îmi vine să iau viola da 
gamba şi s-o şterg într-un cătun unde să pot picta peisaje şi 
să-mi petrec restul zilelor în tihnă şi linişte”. El nu studiase 
sistematic. Treptat a părăsit observaţia directă a naturii 
şi a pictat figuri pe fonduri teatrale de perdele drapate. 

Goya - Maja dezbrăcată
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„Băiatul în albastru”, „Portretul doamnei Siddons” oferă 
numai o parte din măestria artistului englez.
 „Vedere din Salisbury” (1820), „Peisaj panoramic” ale 

lui John Constable 
sunt picturi prin 
care artistul s-a stră-
duit să prindă na-
tu ra în mişcare, în 
fre mătarea evoluţiei 
neîntrerupte a aces-
teia, cu trecerea nori-
lor, neprevăzutul jo-

cu rilor de lumină ce însufleţesc câmpia. John Constable 
vroia să-şi vadă tablourile „scânteind de rouă ca arborii, 
tufişurile şi iarba din lumea reală scăldată în lumină” 
precum „Peisaj panoramic”, pe care l-am admirat la 
Muzeul Luvru. Originalitatea profundă a pânzelor sale a 
fost repede înţeleasă, dar în... Franţa, unde Constable a 
expus la Salon şi a obţinut o medalie de aur.
 Către finalul incursului prin sălile Muzeului Luvru am 
mai admirat şi „Peisaj cu un râu” (1840-1845) a englezului 
Joseph Mallord Turner.
 Ar mai fi de trecut în revistă sălile cu artă grafică, cele 
pline cu sculpuri, cu obiecte de artă (între acestea fiind nu 
numai medalioane diverse, cupe, sceptre, coroane regale, 
vaze, arme, piese de mobilă – între care scaune, tronuri, 
fotolii, comode, noptiere, mese, şifoniere, policandre, 
perdele, draperii), ci şi blide diverse. De amintit sarcofagele 
ori mormintele „plantate” în anumite locuri pe unde 

Vedere din Salisbury - John Constable
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gazdele au considerat că ar fi locul lor.
 Dar să nu uit statuia lui Venus din Milo, pe lângă care 
am poposit minute în şir.
 În una din dimineţi m-am hotărât să ajung şi pe la foştii 
mei colaboratori de la Radio France Internationale. De 
ce-i consider foşti colegi pe jurnaliştii de la secţia română 
a RFI? Pentru că mai bine de un deceniu i-am avut 
oaspeţi ai judeţului Călăraşi şi ai împrejurimilor sale prin 
intermediul Postului de Radio „Voces Campi” (Vocile 
Câmpiei) a cărei licenţă am deţinut-o vreo unsprezece ani 

de zile, unde-i preluam în emisiunile noastre, retransmise 
de la Paris zi de zi. Aşa că mi-am luat picioarele la spinare, 
însoţit de Cristian, şi-am purces către sediul RFI de pe 
strada President Kennedy. Mai fusesem acolo într-una 
din deplasările spre un Congres al Asociaţiei Mondiale 
a Radiourilor Comunitare ce se desfăşura la Dakar, în 
Africa. Atunci i-am cunoscut personal pe Ion Stănică 
(în locuinţa căruia am şi dormit câteva ore), precum şi pe 
actualul dramaturg Matei Vişniec. Acesta din urmă îmi 

Sediul Radio France Internationale
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şi luase un interviu transmis în direct la RFI; la rându-
mi, l-am intervievat imprimându-l pe bandă magnetică 
pe care am folosit-o la revenirea în ţară. La plecarea spre 
RFI în acea zi de iulie am luat-o mai direct, mergând de 
la hotel către Sena şi, pe malul ei, până aproape de Radio 
France. Am pătruns destul de repede în imensa clădire 
păzită inclusiv de către militari, legitimându-mă cu câteva 
din cărţile mele pe care urma să le ofer colegilor de breaslă, 
dar şi cu paşaportul. I-am găsit la lucru pe Ion Stănică, 
pe Viorel Răileanu, pe neastâmpăratul, prolificul Dinu 
Flămând. Nu era, încă, la serviciu, în acea dimineaţă 
Matei Vişniec. Le-am lăsat, tuturor, semne tipărite că nu-i 
uitasem. Iar cum oamenii erau în exerciţiul funcţiunii, am 
scurtat cât am putut de mult întrevederea cu ei, ştiind din 
propria-mi experienţă ce înseamnă să fii „diluat” în timp 

Spectacolul străzii - Cartierul Latin
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ce eşti la muncă şi trebuie să realizezi oarece emisiuni de 
radio.
 Voi zăbovi, totuşi, ceva mai îndelung în spaţiul... Matei 
Vişniec. Dramaturgul francez de origine română (este 
stabilit la Paris de circa două decenii) a scris o mulţime 
de piese de teatru, subiectele acestora tratând puternice 
drame umane, de la război la comunism. Aş aminti doar 
câteva titluri: „Richard al III-lea se interzice”, „Angajare de 
clovn”, „Mansarde la Paris cu vedere spre moarte”, „Femeia 
ca un câmp de luptă”, „Istoria comunismului povestită de 
bolnavii mintal”, „Voci în întuneric”. Am în biblioteca 
personală şi două volume cu piese de teatru „comise” de 
Matei Vişniec şi scoase la Editura „Cartea Românească” în 
anul 2007: Volumul „Groapa din tavan” conţine şase piese, 
iar „Păianjenul în 
ramă”, douăsprezece. 
Prefaţatorul celui 
de al doilea volum, 
Mircea Ghiţulescu, 
notează: „Matei 
Vişniec este astăzi 
una dintre vocile 
literare cele mai 
subtile pe care le 
auzi în Europa. Poet 
important, chiar 
lieder al generaţiei 
1980, Matei Vişniec 
a virat spre teatru 

Biserica St Germain - cea mai veche din Paris
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imediat ce a înţeles că poezia este artă mult prea discretă 
şi confidenţială, fiind unul dintre cei mai importanţi 
autori dramatici contemporani, scriind cu egală abilitate 
în franceză şi română. Noul nostru Eugene Ionesco a 
schimbat genul literar, dar nu a schimbat metoda: dacă 
poezia sa era foarte teatrală, teatrul va fi, în consecinţă, 
plin de poezie. Nu este vorba de poezii în sensul calofil 
al termenului, ci de o metafizică a textului care îl face 
inimitabil”.
 Întoarcerea către în tâl nirea nevestelor a fost pe câteva 
străzi şi stra dele întortocheate, cu urcatul a câtorva sute de 
trepte, dar şi cu mul ţumirea că aveam prilejul să cunosc o 
altă faţă a Parisului. Am fost pe la Centrul Naţional de 
Artă şi Cultură „Georges Pompidou”. Clădirea mo  dernă, 
„tehnicistă”, i-aş spune, este situată în vechiul cartier 
Beaubourg şi contrastează 
vizibil cu cele aflate în 
jurul ei. Design-ul a 
fost ales în urma unei 
competiţii în tre arhitecţi 
din 1970, pentru aflarea 
celui mai bun proiect, 
care să satisfacă dorinţa 
lui Georges Pompidou. 
Câştigătorii erau, practic, 
aproape cunoscuţi, foarte 
ingenioşi, cu viziune 
modernă. Ei se numesc 
Richard Rogers şi Renzo Faţada cu aspect “industrial” ale 

Centrului Pompidou
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Piano. Clădirea ce urma să adăpostească Muzeul de Artă 
Modernă şi Contemporană a avut parte de o mulţime 
de critici nefavorabile. Accesul, toate serviciile adiacente 
sunt amplasate în exterior, pentru a se putea folosi la 
maxim interiorul: expoziţii, spaţii de lectură etc. Scările 
rulante exterioare oferă o grozavă privelişte a Parisului. 
Construcţia clădirii a început în 1972 pe un teren 
care a costat 85 milioane de franci francezi în acel an. 
Clădirea principală şi toate echipamentele aferente ei au 
costat statul în jur de 750 milioane de franci, la care s-au 
adăugat costurile pentru Institutul de Acustică (o sută 
de milioane franci), Piaţa Stravinski (28 milioane) etc, 
în total 993 milioane de franci. Pe lângă acestea au mai 
intervenit costurile de renovare din perioada octombrie 
1996-ianuarie 2000, în total alte circa 556 milioane 
franci din subvenţii, sponsorizări, patronate. Construcţia 
a început în octombrie 1972, iar structura de metal a fost 
plasată în 1974. De fapt, 
în iulie 1972, şi Centrul 
de Creaţie Industrială a 
devenit parte intergantă 
a Centrului „George 
Pom pidou”. În 1974 s-a 
făcut propunerea de a 
se transfera colecţiile de 
la Muzeul de Artă Mo-
dernă în noua clă di re de 
pe strada President Wilson. După aproape cinci ani de 
construcţie, Centrul Naţional de Artă şi Cultură „George 

Una dintre ieşirile
din Centrul Pompidou
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Pompidou” a fost inaugurat 
de către preşedintele re-
pu blicii Valery Giscard 
d’Estaing, pe data de 31 
ianurie 1977. Deschiderea 
oficială pentru public 
s-a făcut pe 2 februarie 
1977. De atunci, această 
clădire a fost „călcată” de 
aproximativ 150 milioane 
de vizitatori. Sunt de 
remarcat, la acest edificiu, 
culorile folosite. Ele sunt, 
de fapt, coduri separate 
şi distincte pentru fiecare 
utilitate în parte: tuburile 
exterioare albastre sunt 

pentru ventilaţie, cele verzi pentru fluide, cele galbene 
pentru cablurile de electricitate, cele roşii pentru mişcare 
(scări, lifturi, sistemele de siguranţă, instinctoare de 
incendii). Structura din metal este constituită din 14 arce 
care susţin 13 traverse de 48 m lungime fiecare, distanţate 
la 12,8 metri. Cablurile imense din oţel lungi de 45 m 
ancorate în pământ preiau greutatea clădirii şi o fac mai 
flexibilă. Terenul de care dispune centrul are o suprafaţă 
de circa două hectare, suprafaţa totală construită fiind de 
103 305 mp. Materialele folosite au fost scheletul metalic 
cu o greutate totală de 15 000 tone, suprafeţele de sticlă 
de 11 000 mp, suprafeţele opace de 7 000 mp, betoanele 

Paris - spectacolul străzii - Rue de Seine
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armate de 50 000 mc, terasamentele de 300 000 metri 
cubi. Principala prioritate a clădirii a fost aceea de a 
asigura fluenţa traficului şi folosirea la maximum a 
spaţiului disponibil. Tocmai de aceea toate sistemele de 
acces se află în exterior. În prima parte a clădirii sunt 
amplasate trei niveluri de infrastructură (subsol, parter, 
etajul unu), care găzduiesc facilităţile tehnice şi zona 
serviciilor, fiind denumite şi Forum, de unde poţi urca la 
Bibliotecă de la etajele doi-trei, precum şi la bufetul expres 
al bibliotecii sau la muzeu, pe scările rulante sau fixe şi cu 
ajutorul lifturilor de sticlă; la parter se află centrul poştal, 
centrul de creaţie cu magazine şi Galeria Copiilor, iar la 
etajul I o cafenea şi Galeria de Sud; la subsol se află săli de 
spectacole. În cea de a doua parte a edificiului, din sticlă şi 
metal, cu şapte niveluri, include terasa şi mezaninul, unde-i 
concentrată întreaga activitate a Centrului, cu excepţia 
IRCAM (Institutul de Cercetare şi Coordonare Acustică 

Cafeneaua Le Mondrian



82

Aurel David

şi Muzicală) care se află în Piaţa Stravinski. În cele 33 de 
încăperi de la etajul al patrulea se află săli de audiţii, de 
video, Centrul Media, sculpturi în metal şi lemn, tablouri 
şi schiţe de Picasso, Matisse... Toate acestea fac parte din 

arta contemporană. 
La etajul cinci sunt 
expoziţii de sculptură 
şi tablouri aparţinând 
artei moderne; la 
etajul şase se orga-
ni  zează recepţii pri-
vate. Impunătorul 
edificiu mai găzduieşte 
magazine cu obiecte de 
artă (foarte pipărate 
la preţ). Am încercat 
să cumpăr un briceag 
cu nu cine ştie ce 
meşteşugăreală în 
el, dar am renunţat 

imediat pentru că ar fi trebuit să scot din portofel 350 
de euro! Un portofel de damă se vindea cu 30-250 de 
euro. M-am lăsat păgubaş. L-am aşteptat pe Cristian să-şi 
consulte pe internet, într-una din săli, poşta electronică, 
după care am coborât alături, în clădirea modernă ce 
adăposteşte atelierul lui Constantin Brâncuşi. 
 N-am rezistat tentaţiei de a-i trece pragul şi datorită 
faptului că-i vizitasem casa memorială, în care se născuse, 
de la Hobiţa Gorjului, prin 1988. Constantin Brâncuşi s-a 

La Curtea Regală, înainte de spectacol
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năcut la 19 februarie 1876. A decedat la Paris, în 16 martie 
1958. A fost sculptorul român cu contribuţii covârşitoare 
la înnoirea limbajului şi viziunii plastice în sculptura 
contemporană. A fost ales, post-mortem, membru al 
Academiei Române. Era al cincilea copil al lui Nicolae şi al 
Mariei Brâncuşi. Prima clasă primară a făcut-o la Peştişani, 
apoi a continuat la Brădiceni. Copilăria i-a fost marcată 
de desele plecări de acasă în anii de ucenicie în ateliere de 
boiangerie, prăvălii, cârciumi. După absolvirea cursurilor 
Şcolii de Arte şi Meserii din Craiova (1894-1898) a plecat 
la Bucureşti unde, în 1902 a terminat Şcoala de Belle-
Arte. În timpul studenţiei a obţinut câteva premii pentru 
lucrările sale. Între anii 1900-1902 a realizat studiul 
„Ecroşeu” care reprezenta corpul omenesc. Precizia 
detaliilor acestei lucrări a condus la folosirea ei în şcolile 

Aşteptând să deschidă muzeul Brâncuşi
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Păsări măiestre şi portrete
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româneşti de medicină. 
Marcel Duchamp a 
inclus fotografia după 
„Ecroşeu” în expoziţia 
organizată la sfârşitul 
anului 1933 la Galeria 
Brummer din New-York. 
De fapt, în anul 1903 a 
primit întâia comandă 
din viaţa sa: realizarea 
bustului generalului-
medic Carol Davila care 
a fost instalată la Spitalul 
Militar din Bucureşti, 
fiind singurul monument 
public al lui Constantin 
Brâncuşi din Capitala României. În 1904 a plecat să-
şi continue studiile la Munchen, dar după numai şase 
luni a pornit-o pe jos prin Bavaria, Elveţia, Laugres 
(Franţa) de unde a luat trenul până la Paris. A lucrat o 
vreme în atelierul lui Antoniu Mercie, apoi în ce al lui 
Auguste Rodin. Pe acesta din urmă l-a părăsit afirmând 
că „La umbra marilor copaci nu creşte nimic”. A expus 
pentru prima dată la Societe Nationale des Beaux-Arts 
şi la Salon d”Automne din Paris, în 1906. În anul 1907 
a creat prima versiune a „Sărutul”-ui, temă pe care a 
reluat-o până în 1940, culminând cu „Poarta sărutului” 
de la Tg. Jiu. În anul 1914 Constantin Brâncuşi a deschis 
prima sa expoziţie în S. U. A. , la New-York, provocând 

Verticale á la Brâncuşi
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o enormă senzaţie. Până în 1940, activitatea creatoare a 
lui Constantin Brâncuşi s-a desfăşurat în toată amploarea 
ei. Operele sale de seamă din ciclul „Pasărea în văzduh”, 
ciclul „Ovoidului”, precum şi sculpturile în lemn datează 
din această perioadă. În aceeaşi vreme a participat la cele 
mai importante expoziţii colective de sculptură din SUA, 
Franţa, Elveţia, Olanda, Anglia. În România, în aşa-
zisa epocă a realismului socilaist, Constantin Brâncuşi a 
fost contestat, ca unul din reprezentanţii formalismului 
burghez cosmopolit. Abia în decembrie 1956, la Muzeul 
de Artă al Republicii din Bucureşti, s-a deschis prima 
expoziţie personală Constantin Brâncuşi din Europa. 
Din 1963 până astăzi au apărut în lume peste 50 de cărţi 
şi monografii, mii de studii şi articole despre Constantin 
Brâncuşi, fiind considerat ca unul dintre „cei mai mari 

Unelte de lucru
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creatori ai tuturor timpurilor” (Jean Cassou). Cunoscutul 
sculp tor Henry Moore aprecia că „Brâncuşi a fost ace la care 
a dat epocii noastre conştiinţa for mei pure”. Se a pre ciază 
că Brâncuşi a eliberat sculptura de preponderenţa imi-
taţiei mecanice a naturii, a refuzat reprezentarea figura tivă 
a realităţii, a preconizat expri ma rea esenţei lucrurilor, a 
vitalităţii formei, a creat unitatea dintre sensibil şi spiritual. 
El a oglindit felul de a gândi lumea de către ţăranul român. 
Prin obârşia sa ţărănească şi-a aflat rădăcinile adânci ale 
operei sale în tradiţiile, miturile şi funcţia magică a artei 
populare ro mâ neşti. Brâncuşi a relevat lumii oc ci den tale 
dimensiunea sacră a realităii. Figură centrală în mişcarea 
artistică modernă, Constantin Brâncuşi este considerat 
unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea. 
Sculpturile sale se remarcă prin eleganţa formei şi utilizarea 

Nu-mi mai venea să plec...
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sensibilă a materialelor, combinând şi simplitatea artei 
populare româneşti cu rafinamentul avangardei pariziene. 
Verticalitatea, orizontalitatea, greutatea, densitatea, cât şi 
importanţa acordată luminii şi spaţiului sunt trăsăturile 
caracteristice ale creaţiei brâncuşiene. Opera sa a influenţat 
profund conceptul modern de formă în sculptură, în 
pictură, în desen. Constantin Brâncuşi spunea despre a sa 
operă: „Sunt imbecili cei care spun despre lucrările mele că 
ar fi abstracte; ceea ce ei numesc abstract este cel mai pur 
realism, deoarece realitatea nu este reprezentată de forma 
exterioară, ci de ideea din spatele ei, de esenţa lucrurilor”. 
Iar adevărurile acestea se pot descoperi pe viu şi în atelierul 
lui Constantin Brâncuşi situat în „coasta” centrului 
Naţional de Artă şi Cultură „George Pompidou” din 
Paris. Am văzut acolo multe lucrări de-ale sale, realizate 

“Formalismul burghez cosmopolit” la treabă
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în lemn, piatră, mar-
mură, metal. Ad-
mirându-i cu sfi i-
ciune mulţimea de 
scu le din atelier, di-
versele obiecte lu crate 
într-o viaţă de om, 
mi-am a min  tit că, 
prin anii 1966-1967, 
pi  lot- coma nd a nt 
ins tructor de zbor 
fi ind la Şcoala de 
Pilotaj din Preajba 
– Tg. Jiu, am stat 
de vorbă într-o zi cu 
madam Avram, vi-
cepreşedintă a Sfa-
tului popular oră-
şenesc. Aceasta îmi 
spunea că instituţia 
la care muncea a 
fost „călcată” de o 
delegaţie nord-a-
me ri cană ce se in-
te resa de opera lui 
Constantin Brân-
cuşi aflată la Târgu 
Jiu: „Coloana fă ră 
sfârşit”, în jurul că-

Ovoide şi vioară
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reia se legau cu funiile vitele aduse la târgul din localitate, 
„Poarta sărutului” şi „Masa tăcerii” (aflate în Parcul 
Central al oraşului) pe care nu de puţine ori am văzut 
excremente de om sau animale (pe scaune şi pe masa de 
lângă râul Jiu ce se scurge pe lângă parc). După acea curioasă 
vizită americănească, operelor lui Constantin Brâncuşi a 
început să li se acorde o altă atenţie. Se făcea curat pe lângă 
ele, târgul de vite a fost mutat în altă parte a urbei. Se zvonise 
că americanii ar fi vrut să cumpere acele inestimabile 
opere de artă. Din bogata „lucrătură” a gorjanului aş mai 
aminti, pe lângă cele trei aflate la Tg Jiu, „Pictorul N 
Dărăscu”, „Capete de copii”, „Pasărea măiastră” (1912), 

„Domnişoara Pogany” 
(1913), „Rugăciune”, 
„Cuminţenia pământului”, 
„Somnul”. Am şi eu acasă 
o „Coloană a infinitului”, 
relizată din plexiglas, 
căpătată chiar de la Tg. 
Jiu, de la un fost coleg de 
breaslă. Dar nu realizată de 
maestru... În anul 2007, la 
Paris au fost marcate Cinci 
decenii de la moartea lui 
Constantin Brâncuşi.
 Am trecut şi pe 

la Catedrala Notre Dame, în româneşte însemnând 
Doamna Noastră (Fecioara Maria), situată la capătul 
estic al pieţii, pe un loc pe care parizienii l-au rezervat 

99% transpiraţie şi 1% inspiraţie
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din străvechi timpuri 
pentru practicarea ri-
tu alurilor religioase. 
Lun traşii galo-romani 
şi-au ins talat în acel loc 
altarul pentru Jupiter 
(astăzi Muzeul Cluny). 
Răs pândirea creş tinis-
mu lui avea să aducă în 
zonă o biserică, pe lo-
cul templului. Întâiul 
episcop al Parisului, St 
Denis, a devenit sfântul 
său patron. Roşul din 
culorile Parisului se zice 
că ar reprezenta sângele 
acestui martir care, în 
legenda populară, du-
pă decapitare şi-a ri-
dicat capul şi a mers în picioare. Când Maurice de Sully 
a devenit episcop în 1159, el a hotărât să înlocuiască 
catedrala decăzută a lui Saint-Etienne cu o biserică în noul 
stil gotic. Înălţarea edificiului a du rat din 1163 pâ nă spre 
1245. Ar hitecţi au fost Jean şi Pierre de Chelles, Pierre de 
Montreuil şi Jean Ravy ur maţi de Jean le Bou teiller şi apoi 
de Raymond du Temple. Cate drala are 5 na ve basilicale. 
Du pă ce a fost dete riorată în tim pul Revoluţiei Fran ceze, 
biserica s-a vândut prin li ci taţie unui ne gustor de ma te riale 
de cons trucţii. Dar a ve nit la putere Napoleon Bona par te, 

Adina a “tropotit” prin faţa catedralei,
cu un an înaintea noastră



92

Aurel David

care a anu lat vânzarea şi a ordonat rede co rarea ei pentru a 
fi încoronat acolo ca împărat în 1804. Mai târziu, Louis-
Philippe a iniţiat restaurarea monumentului de cult. 
Arhitectul Eugene Violet-le-Duc a supravegheat lucrările 
de restaurare a catedralei între anii 1845-1864. Notre 
Dame este un inestimabil tezaur de artă. Are înălţimea de 
90 de metri, lungimea de 135 de metri şi lăţimea de 50 de 
metri. Ca şi celelalte catedrale din Franţa, aceasta a rămas 
în proprietatea statului, deşi funcţionează ca instituţie 
religioasă romano-catolică. În interior încap circa 9 000 
de persoane. Printr-o placă circulară de bronz aflată în 
faţa catedralei este marcat kilometrul zero al Parisului. 
Impresio nante sunt portalurile sculptate ale catedralei, 
care datează din se colul al XIII-lea: Por talul Fecioarei, 
Por talul Judecăţii de Apoi, Portalul Sf Ana, Portalul Sf 
Ştefan. În capelă există, sculptate în piatră, scene biblice 
printre care Cina cea de Taină, iar Fecioara şi Pruncul 
este situ ată în apropierea al ta rului. Deasupra por ta lului 

Diana alături de macheta catedralei
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central se află o 
rozetă cu diametrul 
de 13 metri repre-
zentând-o pe Sfânta 
Fecioară, iar faţada 
sudică adăposteşte 
un alt vitraliu sub 
formă de rozetă cu 
Iisus Christos. Între 
valoroasele obiecte 
din catedrală se 
află şi inelul sfintei 
coroane de spini a 
Mântuitorului. Ga-
le ria inferioară, a 
re gilor, prezintă sta-
tuile a 28 de regi 
iu daici. Ar mai fi 
de consemnat in-
formaţia că în apro-
piere de Notre Dame 
exis tă Memorialul 
Mar tirilor Francezi 
De portaţi în 1945. 
 Mărturiseam un-
deva că în deplasarea 
mea la Paris din 
vara lui 2007 n-am 
prea avut astâmpăr 

Vedere de ansamblu şi detaliu din faţadă
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nici ziua nici în 
unele nopţi. Aşa 
că nu pot să trec 
mai departe cu a 
mea scriere fără 
a purta cititorul 
şi prin alte lo-
curi ce merită 
a fi văzute. Aşa 

că am să fac o scurtă plimbare pe Podul Artelor care 
traversează Sena, de la Luvru pe malul stâng aflându-se 
cel mai încântător dintre toate podurile pariziene. A fost 
primul pod construit din fier în 1803, destinat trecerii 
pietonilor. El asigură o vedere mai „intimă” a Capitalei ca 
şi a Senei. În punctul în care Podul Artelor se întâlneşte cu 
malul stâng, se înalţă clădirea Institutului Francez, care a 
adăpostit, din 1806, academiile ţării: Academia Franceză, 
fondată de cardinalul de Richelieu în 1635, care a şi editat 
Dicţionarul francez oficial, ce atribuie premii literare şi 
cuprinde 40 de „nemuritori”; Academia Inscripţiilor 
şi Beletristicii, fondată în 1663 de către ministrul de 
finanţe al lui Ludovic al XIV-lea, Jean Baptiste Colbert; 
Academia de Arte Frumoase; Academia de Etică şi Ştiinţe 
Politice, creată de Convenţie (un organism de guvernare 
din timpul Revoluţiei Franceze) în 1795 pentru a se studia 
probleme de filozofie, ştiinţe economice, politice, drept şi 
istorie. 
 Monetăria se găseşte în apropiere. În respectiva clădire, 
destul de sobră, construită pe la sfârşitul secolului al 

Malul Senei - cel puţin la fel de interesant ca 
Splaiul Independeţei
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XVIII-lea, vizitatorii pot vedea cum se bat monezile şi 
pot face un tur al monezilor şi medaliilor. 
 Un alt pod, construit între 1578-1604, cel mai vechi 
dintre podurile pariziene (este drept că altele îl preced, 
dar au fost reconstruite) este Pont Neuf (Podul Nou). 
El se sprijină la mijloc pe vârfurile insulei Ile de la Cite. 
Din mijloc până pe malul stâng al fluviului Sena are cinci 
arce, iar până pe malul drept, şapte. Consolele parapeţilor 
sunt decorate cu circa 250 măşti groteşti diferite. Timp 
de două secole, acest pod a fost strada principală şi târgul 
Parisului. 

 Ile de la Cite, insula pe care se află catedrala Notre Dame 
şi Palatul Justiţiei este un adevărat parc, având alei de pietriş 
mărginite de boscheţi înfloriţi şi bănci rustice, sub arbori 
antici. Insula, în formă de navă, are o lungime de zece 
străzi şi o lăţime de cinci. Opt poduri o leagă de malurile 

Comerţ de stradă lângă Notre Dame
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fluviului. Aceasta este conectată cu o altă insuliţă, Saint-
Louis, ocupată cu case construite în secolele XVII-XVIII. 
Pe Ile de la Cite este, aşa cum spuneam, şi impunătorul 
Palat de Justiţie, care a fost iniţial sediul primului 
guvernator roman. A fost reconstruit pe acelaşi loc de către 
Ludovic al IX-lea, în cel de al XIII-lea secol al trecutului 
mileniu. După o sută de ani, el a fost mărit de Philippe al 
IV-lea cel Frumos, adăugându-i sumbra Conciergerie cu 
turle cenuşii şi camere gotice. Marea sală, care pe timpul 
regilor era locul de întrunire a parlamentarilor a fost 
cunoscută în Europa întreagă pentru frumuseţea ei.  În 
prezent este sală de aşteptare, pentru tribunalele Parisului. 

Incendiile din 
1618 şi 1875 au 
distrus mult din 
spaţiul original; 
restul palatului 
a fost devastat 
de flăcări în 
1776. Într-una 
din săli, în anul 
1793, Tribunalul 
Revoluţionar a 
condamnat un 
număr de 2 600 
de persoane la 
ghilotină. În 
curţile Palatului 
de Justiţie se află Străzile Parisului - spectacol de culoare

şi mişcare
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unul din marile monumente 
ale Franţei: Sainte Chapelle 
(Sfânta Capelă), ce datează 
din secolul al XIII-lea. A fost 
construită la indicaţia lui 
Ludovic al IX-ea, între anii 
1243-1248 (luând cunoştinţă 
despre rapiditatea cu care se 
înălţau edificii majestoase 
în Franţa, dar nu numai, 
prin secolele XIII-XVIII, cu 
mijloace rudimentare, (îmi 
venea să urlu de ciudă că ai mei conducători călărăşeni n-au 
reuşit să termine, cu mijloacele moderne de care dispun, 
sediul Palatului Culturii din centrul municipiului, clădire 
începută în urmă cu circa douăzeci de ani, în care şi-a vârât 
coada şi s-a instalat comod, într-o aripă, Consiliul Judeţean 
Călăraşi!). Sfânta Capelă este şi ea o capodoperă a stilului 
gotic. Plafoanele boltite ale edificiului s-au susţinut pe un 
cadru de coloane subţiri, zidurile fiind făcute din sticlă 
colorată. Capela a fost proiectată să adăpostească coroana 
cu spini, considerându-se a fi cea purtată de Iisus Christos 
la crucificarea Sa. 
 Bastilia, un alt loc din Paris, cu numele complet Bastille 
Saint-Antoine a fost o fortăreaţă construită pe locul unde 
în prezent se află Piaţa Bastiliei. Destinaţia iniţială era 
de apărare a porţii Saint-Antoine. A fost construită pe 
timpul lui Carol al V-lea cel Înţelept (1364-1380), după 
modelul curent în epocă, cu patru turnuri. Avea lungimea 

Sfânta Capelă
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de 66 m, lăţimea de 34 m, înălţimea de 24 metri la nivelul 
turnurilor. Era înconjurată de un şanţ adânc de 8 metri. 
Deoarece utilitatea militară s-a dovedit insuficientă, a 
fost construit un alt fort de apărare a Parisului, Bastilia 
folosindu-se, iniţial, pentru păstrarea tezaurului, apoi ca 
loc de primire de către Francisc I (1515-1547), cardinalul 
Richelieu transformând-o în închisoare de stat pentru 
opozanţii regimului, devenind un simbol al monarhiei 
absolutiste, al opresării existente în Franţa sfârşitului 
secolului al XVIII-lea. Căderea Bastiliei a reprezentat 
momentul de început al Revoluţiei Franceze când, pe 
14 iulie 1789 a fost cucerită de către revoluţionarii care 
căutau acolo praf de puşcă. O mulţime dezlănţuită, de 
peste 40 000 de oameni, a pătruns în fort şi a luat cele 
peste 30 000 de puşti şi 12 tunuri existente în interiorul 
fortului. Demolarea Bastiliei a început pe 16 iulie, sub 
supravegherea lui Pierre-François Palloy, care a vândut o 
parte din pietre ca suveniruri (după ce sculptase pe ele o 

Străzile Parisului sunt pline de verdeaţă vara
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miniatură a Bastiliei). Majoritatea pietrelor s-au folosit 
pentru construirea unui pod peste Sena: Le Pont de la 
Concorde.
 Ceea ce m-a mai impresionat la Paris sunt întinsele zone 
de verdeaţă. Între ele se află şi Grădinile Luxembourg, 
oază ce se des-
fă şoară pe o su-
prafaţă de 125 
ha. Presărată cu 
statui (peste două 
sute „punctează” 
pajiştile şi terasele 
Grădinilor Lux-
embourg, unele 
din ele fi ind 
adevărate sim-
boluri ale istoriei, 
artei şi literaturii 
franceze), cu fân-
tâni arteziene şi 
cu foarte mul-
te brazde de 
flori; grădinile 
au numeroase 
atracţii pentru 
co pii, pentru ti-
neri în general: 
carusele, ponei, 
teatru de pă- Prietenia Franco-Americană, mult mai puternică 

pe vremea lui LaFayette şi Washington
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puşi, spaţiu pentru şah, terenuri de te nis. În sud-es tul 
grădinilor se gă seş te o li vadă,  un de câ teva su  te de peri 
şi meri înfloresc primăvara şi dau rod toamna. În bazinul 
de aici se pot închiria bărci pentru li niş titoare pre um blări, 
fără tropăială. În apro pierea monumentului Delacroix se 
află orangeria, o elegantă seră care iniţial a fost folosită de 
către Muzeul Luxembourg ca loc pentru expoziţie. Din 
octombrie până-n mai, serele găzduiesc peste 180 tipuri 
de copaci, care sunt transplantaţi în grădini primăvara. 
 Palatul Luxembourg, situat în grădină, a fost construit 
în anul 1615, la solicitarea reginei Maria de Medicis, după 
modelul Palatului Pitti din oraşul său natal, Florenţa. 
Pereţii din partea de est a castelului au fost pictaţi de 
către Peter Paul Rubens. De-a lungul timpului, edificiul 
şi-a schimbat funcţionalitatea fiind închisoare (în timpul 
Revoluţiei Franceze) şi clădire de conferinţe în anul 
1946. Astăzi, acest minunat, impunător palat găzduieşte 
Senatul Francez. 
 Arcul de Triumf a fost comandat de către Napoleon 
Bonaparte în 1806. Construcţia acestuia s-a terminat în 
1836. Este situat în extremitatea estică a Bulervardului 
Champs-Elysee, având o înălţime de 150 metri. Are pa-
tru basoreliefuri, câ te unul pe fiecare stâlp, reprezentând: 
Triumful din 1810, Rezistenţa, Pacea, Marseillaise. Pe 
zidurile interioare se află încrustate numele a 558 de 
generali francezi, iar la picioarele acestuia mormântul 
Soldatului Necunoscut. Se zice că Arcul de Triumf a fost 
inspirat după arhitectura romană. Este cel mai mare din 
lume, având o lăţime de 44 metri. În 1840, rămăşiţele 
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pământeşti ale lui Napoleon, aduse din insula Sf Elena, au 
fost trecute pe sub Arcul de Triumf, în drum spre Domul 
Invalizilor. În timp a devenit locul de desfăşurare a 
ceremoniilor funarare de stat. În 1885, sicriul scriitorului 
francez Victor Hugo a fost depus sub Arcul de Triumf, 
pentru ca o ţară întreagă să-i poată aduce omagiul. 
 Este bine să se ştie că Arcul de Triumf din Bucureşti, 
copie fidelă a celui din Paris, a fost ridicat ca simbol al 
unificării teritoriilor româneşti, în 1921-1922, pe timpul 
domniei regelui Ferdinand I.
 Un alt Arc de Triumf – Carrousel – a fost construit de 
Napoleon I, între anii 1806-1808, pentru a celebra victoriile 
marii armate franceze. Este construit din marmură roz 
şi face parte din aşa-numitul Marele Ax al Parisului în 
care se înscriu: La Grande Arche de la Defense, Arcul 
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de Triumf, Champs-
Elysee, Obeliscul din 
Luxor (aflat în Piaţa 
Concordiei), Arcul 
de Triumf Carrousel, 
continuându-se până la 
Muzeul Luvru. 
 Piaţa Concordia, 
cea mai mare piaţă din 
Capitala franceză, este 
situată de-a lungul Senei, 
între Grădinile Tuileries 
şi Champs-Elysee. A 
fost amenajată între anii 
1754-1763. În această 
piaţă a fost instalată 
celebra ghilotină unde 
între 1793-1795 au 
fost decapitaţi, printre alţii, Louis al XVI-lea, Maria 
Antoaneta, Robespierre, Danton. În piaţă este instalat 
Obeliscul din Luxor primit de regele Louis Philippe de la 
guvernatorul Egiptului, Mahomed Ali. 
 Muzeul Naţional Picasso este situat în cartierul 
Marais, fost cartier regal prin secolul al XIV-lea. Muzeul 
este găzduit într-o clădire construită între 1656-1659 de 
arhitectul Jean de Bouiller. Edificiul a fost reorganizat 
pentru a servi ca muzeu, de Diego Giacometti, elementele 
decorative fiind create special pentru o asemenea des ti-
naţie. Colecţia conţine picturi, ceramică, desene, gravuri, 

Sal’tare onorabili cititori!



103

Tropotind prin Paris

manuscrise aparţinând marelui pictor spaniol. Născut la 
Malaga, în sudul Spaniei, Picasso a fost fiul unui artist 
care preda desenul. Pregătirea lui Pablo Picasso a început 
la Academia de Artă din Barcelona. Din anul 1900, 
artistul şi-a petrecut luni întregi la Paris, unde s-a şi stabilit 
în 1904. El împărţea atelierul cu un prieten şi dormeau, 
cu rândul, în singurul pat existent în încăpere. Uneori 
erau nevoiţi să-şi ardă lucrări pentru a se încălzi. Picasso 
a avut o perioadă albastră, sărăcia şi disperarea fiind zu-
gră vite cu o uşoară tristeţe, în tonuri de albastru rece. A 
urmat o perioadă roz care a luat locul primei, lucrările 
lui vânzându-se din ce în ce mai bine. Artistul începe să 
prospere. Inspirându-se din lucrările lui Paul Cezanne şi 
din formele sculpturii africane, Picasso a explorat o altă 
formă, avangardistă, de artă. „Vârful” experimentelor 
sale a fost celebra pânză „Domnişoarele din Avignon” 
(1907). Tabloul reprezintă cinci personaje feminine dintr-
un bordel. Din anii 
1930 a început să 
realizeze lucrări de o 
expresivitate vio-
len tă, rod al du re rii 
personale de clan-
şa te prin des tră ma-
rea familiei şi din 
contactul cu su pra-
realiştii. Această pe-
rioadă a culminat cu 
opera „Guernica”, prin Domnişoarele din Avignon
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care artistul şi-a exprimat oroarea la aflarea veştii despre 
bombardarea şi distrugerea capitalei basce, Guernica, în 
timpul războiului civil spaniol. Pictorul a lucrat neobosit, 
timp de 84 de ani, până la moartea sa. Pânzele lui par a 
fi un „Jurnal personal”, dar a şi sculptat, a creat versuri. 
Influenţa lui Pablo Picasso asupra unei întregi generaţii 
de artişti este copleşitoare. 
 Muzeul Rodin a fost deschis în anul 1919 şi expune 
lucrări ale sculptorului francez Auguste Rodin. Este 
găzduit de conacul Biron construit între anii 1728-1730, 

edificiu care a aparţinut 
ducesei de Maine, apoi 
mareşalului Biron. 
Rodin a împodobit 
această proprietate cu 
operele sale. În Muzeul 
Rodin se găsesc circa 
6 600 de sculpturi în 

teracotă, ciment, bronz, marmură, ceară topită, ceramică. 
Aceste opere sunt atât la Hotel Biron din Paris, cât şi la 
Villa des Brillants din Meudon. Auguste Rodin s-a născut 
la Paris în 12 noiembrie 1840 şi a murit în 17 noiembrie 
1917. El a fost sculptor, grafician, pictor. Prin atelierul lui 
au trecut mulţi sculptori, printre aceştia fiind şi românul 
Constantin Brâncuşi. Auguste Rodin a studiat la Şcoala 
de Arte Decorative. A fost respins de trei ori în cursul 
acestor ani în încercarea de a fi admis la Ecole des Beaux-
Arts. A plecat la Bruxeles unde a decorat edificii publice 
printre care clădirea Bursei şi Palatul Academiei, dar şi 

Muzeul Auguste Rodin
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case particulare. A urmat o perioadă de călătorii în Italia, 
la Florenţa şi Roma şi la catedralele gotice din Franţa. Între 
timp a realizat opere valoroase, printre care „Burghezii 
din Calaise”, „Adam şi Eva”, „Gânditorul”, „Sărutul”. La 
Expoziţia Universală din 1900 s- a inaugurat „Pavilionul 
Rodin” din Paris, în care s-au expus 171 de lucrări ale 
artistului. În 1907, Rodin s-a instalat la Hotel Biron din 
Paris care, în 1916, a devenit „Muzeul Rodin”. 
 În apropierea staţiei de metrou Opera din Paris se 
află Muzeul Fragonard. Este un muzeu al parfumurilor, 
deschis în 1983, într-o casă în stil Napoleon al III-lea 
construită încă din 1860. Aici se află o interesantă colecţie 
de obiecte de parfumerie, care transportă vizitatorul în 
timp. 
 Sper că nu-i lipsit de interes să punctez în câteva rânduri 

Circulaţia de la ora 5
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o vorbire despre Sorbona. Instituţia de învăţământ este 
situată în cartierul Latin, în centrul istoric al Parisului. 
Poartă numele colegiului fondat în 1257 de către Robert 
de Sorbon, confident al regelui Ludovic al IX-lea. Între 
1635-1642 s-a construit capela Sorbonei în care se află 
mormântul cardinalului francez Richelieu (sub domnia 
lui Ludovic al XIII-lea). A avut o perioadă „umbrită”, 
dar a revenit în prim-plan după al doilea război mondial. 
Biblioteca Universităţii Sorbona a fost deschisă pu-
bli cului în anul 1770. Ea a devenit în zilele de astăzi 
interuniversitară. Deţine colecţii de rafturi pe circa 40 
kilometri. Aici se găsesc şi 2 300 de manuscrise medievale, 
moderne, contemporane, 650 de incunabule, un milion 
de volume tipărite înainte de anul 1800. Are 13 institute 
distincte, dar un singur rector (cancelar), 1 000 de cadre 
didactice, 23 000 de studenţi.
 Nu departe de Sorbona se află Pantheonul, respectiv, 
în Place de Pantheon. Biserica a devenit necropola 
oamenilor mari ai Franţei: Mirabeau, Voltaire, Rousseau, 

Studenţi in „practică“
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Hugo, Zola... Un principal element de atracţie a turiştilor 
este celebrul pendul al lui Foucault, cu care fizicianul 
şi-a susţinut teoria rotaţiei Pământului, folosind o sferă 
metalică grea de 28 kilograme atârnate de un fir lung de 
67 metri. 
 Turnul Montparnasse din Paris este situat pe Avenue 
du Maine. Acesta are 
înălţimea de 210 metri, 
terasa lui oferind o 
imagine panoramică 
asu pra Capitalei. Cu 
lif tul acesteia (se zice că 
ar fi cel mai rapid din 
Europa) se poate ajunge 
în numai 38 de secunde 
de la parter la etajul 
56 situat la înălţimea 
de 196 metri, unde se 
găseşte o primitoare 
(dar costisitoare) cafe-
nea. S-ar putea aprecia că de pe Turnul Montparnasse ai 
ocazia să admiri oraşul în toată splendoarea lui, ziua ca şi 
noaptea. 
 Cartierul Latin al Parisului are în incinta sa Bserica 
ortodoxă românească ce poartă hramul sfinţilor arhan-
gheli Mihail, Gavril şi Rafail. Acest lăcaş important de 
cult ortodox poate fi considerat o mare inimă ce a cu-
prins în ea multe generaţii de români emigranţi în care 
s-au rugat Celui de Sus atât, Constantin Brâncuşi cât şi 

Intrarea în Cartierul Latin
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Mircea Eliade ori Eugene Ionesco. La ora actuală, slujbele 
religioase sunt oficiate de preoţii Târziu şi Nestea. Această 
biserică este, în primul rând, un loc de închinăciune, dar 
şi de deschidere a sufletului, de mărturisire a necazurilor, 
ca şi a bucuriilor. Porţile sale sunt deschise permanent 
pentru eventualii disperaţi care, în miez de noapte, nu 
au unde să se ducă. Candelabrele, sfeşnicile mari aurite 
au fost restaurate nu de mult cu bani pe care i-au oferit 
românii din comunitatea aflată la Paris. În apropiere se 
află un monument important pentru românii ce vin la 
sfântul lăcaş de rugăciune: statuia lui Mihai Eminescu. 
 Dacă ieşi din cartierul Latin şi avansezi către sudul 
metropolei ajungi în Cimitirul Montparnasse unde 
odihnesc „elitele” franceze: Simon de Beauvoir, Jean-Paul 
Sartre, Raymond Aron, Jules Henri Poincare, Charles 
Baudelaire, Julio Cartazar, Frederic Bartholdi (sculptorul 
statuii Libertăţii din New-York), precum şi românii 
Eugene Ionesco, Tristan Tzara, Constantin Brâncuşi. 
 Un alt cimitir renumit este Pere Lachaise, al non con-

O maşină nemţească în faţa unui restaurant italian în centrul Parisului
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formismului, unde se află rămăşiţele pământeşti ale lui 
Honore de Balzac, Frederic Chopin, Moliere, La Fontaine, 
Marcel Proust, nemuritorul George Enescu. 
 De la Arcul de Triumf Carrousel, în curtea dintre 
braţele deschise ale Luvrului se desfăşoară una dintre 
remarcabilele perspective văzute în vreun oraş modern: 
Voie Triomphale (Calea Triumfală). Capătul dinspre 
fluviu a fost lăsat deschis, iar pe partea continentală sunt 
două clădiri. Nivelul inferior a fost construit cu arcade, iar 
faţada a fost adaptată cu strălucirea de la coloana Luvrului. 
Privite în sensul orar începând de la Ministerul Marinei, 
se pot vedea statuile Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, 
Bordeaux, Nantes, Brest, Rouen. Între clădirile gemene 
de pe partea de nord-est a pieţii, larga Rue Royale urcă 
spre biserica Sainte-Marie-Medeleine, sfinţită încă din 
1842. Biserica are o formă alungită, fiind împrejmuită 

Harta Parisului cu câteva dintre principalele obiective turistice
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de coloane înalte de 18 metri. Modelul său, presupus a fi 
al unui templu grec, este parcă mai apropiat de modelul 
roman. De-a lungul a 762 metri de pe Champs-Elysees, 
între piaţa Concordia şi Rond Point des Champs-Elysees 
calea este mărginită de castani în spatele cărora se află 
grădini de obicei pline cu copii aflaţi la joacă. Pavilioanele 
din grădini sunt folosite ca ceainării, restaurante, teatre. 
În partea de sus de pe Champs-Elysees este o piaţă cir-
culară (Place Charles de Gaulle), din care 12 bulevarde 
impozante radiază pentru a forma o stea. În centrul ei 

se află Arcul de Triumf. În anii 1970 concentrarea cea 
mai mare de clădiri din Europa se ridica la circa trei 
kilometri dincolo de arc, de partea îndepărtată a zonei 
de la le Neuilly. Locul denumit Quartier de la Defense 
era anterior doar un punct pe drumul adăugat de 
municipalităţile suburbane din Puteaux, Courbevoie, 
Nanterre. Astăzi, clădiri înalte pentru birouri reprezintă 
baza complexului. „Parterul” dintre clădiri este o 
platformă înălţată rezervată pietonilor, cu drumuri şi 

Peisaj fluvial parizian
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parcări subterane. Există magazine, restaurante, cafenele, 
un centru comercial, hoteluri, locuinţe. 
 Sainte Chapelle este un lăcaş de cult situat pe Bule-
vardul du Polois, fiind construit în numai 33 de luni. 
Sainte-Chapelle este considerată o altă capodoperă a artei 
gotice. Biserica datează din secolul al XIII-lea. Una din 
atracţiile acesteia sunt vitraliile, având suprafaţa de 600 
m2.
 Opera din Paris a fost construită de Charles Garnier 
între 1860-1875. Este considerată cel mai frumos 
monument din perioada celui de al doilea imperiu 
(1852-1870). Impresionează Marea Scară construită din 

Opera din Paris - în renovare
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marmură de diverse culori, precum şi sala de spectacole, 
al cărui plafon a fost pictat de Marc Chagall în 1964. 
 Amintind ceva mai-nainte de al doilea imperiu, m-am 
gândit că n-ar fi lipsit de interes să transport cititorul 
acestei cărţi în apusele vremuri ale istoriei. Al doilea 
Imperiu Francez a însemnat regimul bonapartist imperial 
al lui Napoleon al III-lea, fiinţînd din 1852 până în 1870 
(primul imperiu a fost între 1804-1814, sub conducerea 
lui Napoleon I) Deşi, oficial, era preşedinte al francezilor, 
Louis-Napoleon Bonaparte nu se bucura de sprijinul 
Adunării Parlamentare conservatoare, motiv pentru care 
a organizat lovitura de stat din 2 decembrie 1851, care i-a 

permis să impună 
o nouă Constituţie 
şi să proclame Im-
periul Francez, zis 
al doilea pentru 
a-l distinge de 
cel al unchiului 
său, Napoleon I. 
Prima jumătate 
a acestui imperiu 
este cunoscută în 
istorie ca „Imperiul 
autoritar”, iar 
cea de a doua 
„Imperiul liberal”. 
Războiul franco-
prusac din 1870, 

Turişti străini la intrarea în Cartierul Latin
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prost gestionat de partea franceză, a dus la înfrângerea 
militară în faţa Germaniei lui Bismark şi la sfârşitul 
celui de al doilea Imperiu Francez. În timpul celui de 
al doilea imperiu, Franţa a reuşit să tripleze posesiunile 
coloniale (Noua Caledonie în 1853, coasta Gabonului în 
1862, Madagascarul, o parte a Chinei (în 1860 a invadat 
Beijingul), Vietnamul (1863), protectoratul asupra 
Cambodgiei, Algeria în 1857. 
 Voi adăsta şi asupra Revoluţiei Franceze (1789-1799), 
chiar dacă, în timp, am să fac vreo câţiva paşi înapoi. 
Importanţa, semnificaţia Revoluţiei stau în răsturnarea 
vechii orânduiri care defavoriza masa populaţiei Franţei. 
Revoluţia Franceză a reprezentat impulsul care a propulsat 
această ţară în epoca modernă prin faptul că s-a păşit spre 
democraţie, prin adoptarea unor libertăţi cetăţeneşti. 
Anul 1789 a fost marcat de binecunoscuta cădere a 
Bastiliei, din 14 iulie. În acelaşi an, pe 26 august, Adunarea 
a publicat Declaraţia Drepturilor Omului, prin care se 
aminteau, măcar formal pentru o perioadă, principiile 
de EGALITATE, LIBERTATE, FRATERNITATE. 
Acesta era, aşadar, marele pas, marele câştig adus omenirii, 
nu nmai Franţei, de către Revoluţie. Deşi ideile promovate 

Îngheţata „la şosea“ are succes vara
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de aceasta fuseseră enunţate înainte, de către gânditorii 
iluminişti, a fost nevoie de acest episod al istoriei pentru 
a se pune în practică. Jean-Jacques Rousseau sintetizase 
idealurile umane în formularea care a inspirat gândirea 
revoluţionară: Liberte, Egalite, Fraternite. Evenimentul 
anului 1789 au condus la promulgarea unei Constituţii, în 
anul 1791, act fundamental ce punea accent pe egalitate şi 
pe merit, având sursa de inspiraţie în gândirea iluministă. 
Au existat şi unele prevederi care nu numai că nu aplicau 
principiile enunţate de Rousseau, ci erau chiar contrare 
Contractului social. De exemplu, cetăţenii erau împărţiţi 
în două categorii, pe criterii de avere: activi şi pasivi. 
Ordinea de până atunci a lucrurilor nu a putut fi schimbată 
total. S-au păstrat unele din discriminările bazate pe 
origine sau poziţie socială, dar s-au făcut şi paşi înainte. 
Revoluţia Franceză a constat, în principal, în răsturnarea 
stării de fapt a lucrurilor, în renunţarea la monarhie şi 
instituirea unei Comune în Paris, proclamarea unei alte 

Sărbătorind contractul social undeva, în suburbiile Parisului
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forme de guvernământ, în anul 1792, când Franţa a fost 
declarată Republică. Anul 1799 a pus punct Revoluţiei, 
prin lovitura de stat a lui Napoleon Bonaparte. Dar 
Revoluţia Franceză rămâne de mare importanţă pentru 
istoria universală deoarece s-au obţinut unele libertăţi, 
deşi prima tentativă avusese loc cu nişte secole înainte, 
în Anglia: în Magna Charta din anul 1215 elaborată de 
nobilii englezi şi de membrii clerului, împotriva abuzului 
de putere a regelui John I, au fost enumerate o serie de 
drepturi şi s-au pus bazele principiului egalităţii în faţa 
legii. Deşi acel act a avut ca scop subminarea puterii regale 
în favoarea nobilimii, a atras atenţia asupra posibilităţii 
stabilirii raporturilor de ega litate. Desigur, acesta este 
exem plul cel mai la îndemână şi cel mai cunoscut în istoria 
de până la secolul al XVIII-lea, când principiul egalităţii a 
fost consacrat de către Revoluţia Franceză. 
 Palatul Chaillot din Paris, care adăposteşte în prezent 
Muzeul Naval, Muzeul Mo nu mentelor Franceze, Muzeul 
Cinematografului, Muzeul O mu lui, datează ca edificiu 
din anul 1937. El a înlocuit Palatul Trocadero, o structură 
rămasă de la Expoziţia Internaţională din1878. Acesta 
este alcătuit din două pavilioane separate, fiecare din 
ele extinzând o aripă curbată. Sub terasa ce desparte cele 
două secţiuni se află Teatrul Naţional Chaillot şi o mică 
sală care serveşte pentru unul din cele două cinematografe 
ale Filmotecii Naţionale. Terasa este mărginită de 
statui, oferind o excelentă panoramă a Parisului. Panta 
descendentă către fluviul Sena a fost transformată în 
parc cu terase, al cărui centru este însufleţit de fântâni, 
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cascade, bazine şi nelipsiţii 
vânzători stradali. Acvariul 
Trocadero se găseşte într-o 
grotă situată la câţiva metri 
de parc. 
 Vechea gară Orsay, 
nefolosită, situată tot în 
apropierea fluviului, a fost 
renovată şi în anul 1986 s-a 
inaugurat Muzeul Artei 
şi Civilizaţiei secolului 
al XIX-lea. Pătrunzând 
în oarece detalii, Muzeul 
este situat pe Rue de 

Lille, cândva aleea centrală a grădinii reginei Margarita 
de Valois. După moartea reginei, proprietatea a fost 
vândută, pe locul fostei grădini construindu-se conace 
ce aparţineau aristrocraţiei vremii. În anl 1708, pe locul 
actualului muzeu s-a construit clădirea Ministerului de 
Externe Francez. În secolul al XIX-lea, pe aceeaşi locaţie 
s-a aflat palatul d’Orsay, în care au funcţionat Curtea de 
Conturi şi Consiliul de Stat. În 1900, guvernul a cedat 
proprietatea Căilor Ferate Orleans, pe locul palatului 
aflat în ruine s-a construit gara d’Orsay. Aceasta a avut 
o perioadă înfloritoare între anii 1900-1939, după care a 
început să decadă. Decizia transformării Gării d’Orsay în 
muzeu s-a luat în 1977. Muzeul s-a dedicat celei de a doua 
jumătăţi a secolului al XIX-lea (1848-1914), prezentând 
în cele 80 de galerii colecţii de pictură aparţinând 

Vedere de pe terasa Trocadero
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curentelor impresionism, simbolism, realism, romantism 
târziu, cu opere semnate de Courbet, Delacroix, Daumier, 
Manet, Monet, Cezanne, van Gogh, Renoir, Matisse, 
Degas, Gaugain, Corot. Merită a fi văzute şi fotografiile, 
obiectele de artă, mobilierul în stil Belle Epoque găzduite 
de muzeu. 
 La Podul Concordiei începe Cartierul Latin al Parisului, 
mai bine zis cu Bulevardul Saint Germain, formând 
o curbă către est pentru a se alătura din nou fluviului 
la Podul Sully. Aproape de jumătatea bulevardului se 
găseşte biserica pregotică Saint-Germain. Vechea biserică 
a aparţinut unei abaţii benedictine, fondată în secolul al 
VIII-lea. Ea a fost prădată în câteva rânduri de vikingi şi 
reconstruită în anii 909 şi 1201. Părţi ale actualei biserici 
datează de atunci. Zona este de multă vreme loc de 
adunare pentru practicienii artelor. Racine a murit acolo, 
în 1699; Delacroix şi-a avut atelierul în Piaţa Furstenberg, 
iar principalele cafenele din cartier au constituit în 

Comerţ de stradă la intrarea în cartierul latin
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permanenţă locuri de reuniuni pentru artişti, scriitori, 
editori. 
 Disneyland-ul Parisului a fost inaugurat în 1992, fiind 
un imens parc pentru copii. Este una dintre principalele 
atracţii turistice de astăzi. Anual vin aici peste 50 milioane 
de turişti. Parcul se află la vreo treizeci şi ceva de kilometri 
de centrul metropolei şi ocupă circa o cincime din suprafaţa 
Parisului. Conceput după acelaşi model ca şi cele din Los 
Angeles şi Orlando parcul de distracţie Disney are cinci 
tărâmuri: cel al Aventurii (Adventureland), unde copii pot 
pătrunde în lumea piraţilor din Caraibe, în cea a familiei 
Robinson sau a lui Indiana Jones, a lui Aladin; tărâmul 
Fanteziei (Fantasyland) este o adevărată ţară a poveştilor 
în care se află castelul prinţesei Adormite, Albă ca Zăpada 

şi cei şapte pitici, 
Pinocchio, Dum-
bo elefantul zbu-
rător, Alice în Ţara 
Minunilor; tărâmul 
Descoperirilor (Dis-
coveryland) în care 
copiii pot explora 
adâncimile ocea nu-
lui la bordul sub-
marinului Nautilus, 
pot călători cu na-
veta spaţială sau 
cu alte maşini zbu-
rătoare; tărâmul de Alternativa la Disneyland:

cramele din suburbii
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Frontieră (Frontierland), întâlniri cu eroi şi legende ale 
vestului sălbatic sau cele 999 de fantome din Conacul 
Fantomelor...; tărâmul Main-Street SUA ce creează at-
mos fera americană de la începutul secolului al XX-lea, 
întâlniri cu personajele însufleţite de Walt Disney. În 
sfârşit, satul Disney este echipat cu restaurante, magazine, 
cluburi, cinema, săli de concerte... 
 Palatul Fontainebleau, situat în pădurea cu acelaşi 
nume, la aproximativ 60 km de Paris, este o altă atracţie. 
Palatul a fost construit la indicaţia regelui Francois I, care 
a transformat căsuţa de vânătoare existentă în pădure 
în palat regal. Edificiul a fost ridicat în stilul Renaşterii 
Italiene. Din perioada imperială napoleoniană se păstrează 
Sala Tronului, birourile, dormitorul şi baia lui Napoleon. 
Castelul Fontainebleau este o bijuterie arhitecturală si tu-
ată într-un decor magnific. Puţine reşedinţe regale se pot 
lăuda cu opt secole de istorie şi nici un alt castel nu a dat 
Franţei aşa de mulţi suverani - 34 la număr - începând 
cu Ludovic al VII-lea din vremea căruia datează prima 

Balcoanele cu balustrade de fier forjat
le-au inspirat şi pe cele din New Orleans
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atestare a castelului, în 1137, şi până la Napoleon al III-
lea. Regine, împăraţi şi împărătese au fost îndrăgostiţi 
de acest loc şi toţi au încercat să-şi lase amprenta asupra 
majestosului domeniu. 
 O vizită la Fontainebleau ar putea echivala cu o 
incursiune în istoria şi în arta Franţei. Edificiul este 
plin de graţie şi de mister. Aici pot fi văzute Muzeul lui 
Napoleon ca şi Muzeul Chinezesc al împărătesei Eugenia. 
Interioarele regale au fost ornate de doi decoratori italieni 
celebri: Rosso, elevul lui Michelangelo, şi Primaticcio. Aşa 
s-a născut Şcoala de la Fontainebleau, moment de referinţă 
al artei franceze. Parterul castelului găzduia colecţiile 
suveranului: sculpturi, tapiţerii şi pietre scumpe, tablouri-
capodopere ale maeştrilor renascentişti Leonardo da 
Vinci, Raffaello şi alţii. Celebra Gioconda a lui Leonardo 
da Vinci a strălucit mai întâi pe pereţii de la Fontainebleau. 
Unii istorici afirmă că da Vinci a vizitat castelul, unde a şi 

Incursiunea în istoria Franţei nu e completă fără menţionarea uneltelor 
agricole: în imagine, o presă de struguri modernă
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adăstat câteva săptămâni. În timpul domniei lui Henric 
al IV-lea s-au realizat importante lucrări impresioniste, 
grădini fastuoase şi circa 1 200 metri de canale în care 
astăzi se poate pescui. În anii care au urmat au fost şi 

perioade dificile, mai ales în timpul Revoluţiei Franceze, 
când castelul a fost vandalizat. În 1920, într-una din 
aripile castelului s-a deschis Conservatorul American. 
Aici au concertat celebrităţi ale lumii precum Saint-
Saens, Ravel, Stravinski, Rubenstein, Menuhin, Leonard 
Bernstein. Pădurea Fontainebleau este una dintre cele mai 
frecventate destinaţii europene. Fontainebleau ocupă al 
treilea loc într-un clasament francez al vizitatorilor, după 
Catedrala Notre Dame şi Disneyland. Poetul Verhaeren 
spunea că unicitatea pădurii Fontainbleau constă în infi-

McDonald’s - mă omori (poza a fost făcută neintenţionat)
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nita ei varietate. „Ea rezumă toate pădurile, cele nobile 
şi seculare, cele tinere şi sălbatice, cele încântătoare, 
cele înspăimântătoare, pădurile nordului, cu brazii lor, 
pădurile din centru, cu mesteceni şi stejari, pădurile visului 

şi cele ale vieţii”. Călare, pe bicicletă sau pe jos, peste 13 
milioane de vizitatori trec în fiecare an prin „pădurea 
visului”. Încă din secolul al XIX-lea, burghezia pariziană 
luase obiceiul de a se plimba printre arbori. Hanurile din 
zonă erau mereu pline. Atraşi de natură, numeroşi pictori 
părăseau Capitala şi şcolile oficiale, instalându-se în satele 
de pe lizieră. Ei îşi scoteau şevaletul în mijlocul copacilor 
şi ciudatelor pietre dintre aceştia şi se apucau de pictură. 
 Una dintre localităţile unde s-a născut o remarcabilă 
şcoală de pictură a fost Barbizon, prima „rezervaţie” 
artistică din lume. Şcoala a durat aproape cinci decenii. 
Perioada cea mai intensă s-a derulat între anii 1840-1865. 

„Mie daţi-mi strada’ngustă“ - cum zicea Topârceanu
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Theodore Rousseau, fondatorul acestei mişcări, a insistat 
asupra unei abordări directe în natură şi a respins peisajul 
„clasic”. Alţi membrii ai Şcolii de la Barbizon, care au 
marcat pictura europeană, au fost Jean-Francois Millet, 
Jean-Baptiste Corot, Diaz de la Pena, Charles-Francois 
Daubigny. Fie că erau francezi, români, cehi sau unguri, 
artiştii care au popsit la Barbizon a veau în co mun 
dragostea pentru natură, încercarea de a ieşi de sub le gile 
aca demice ale picturii, eli berarea din lanţurile tra diţiei, 
nevoia de înnoire. Destinul picturii româneşti este strâns 
legat de această şcoală. Nicolae Grigorescu şi-a desăvârşit 
educaţia artistică la Barbizon. Prima dată a venit pentru 
doar câteva zile în august 1862. Un an mai târziu s-a 
întors la Barbizon, unde a rămas mai multe luni. Infuenţat 
de noul curent, Grigorescu a părăsit pictura de atelier, 
nu s-a mai dus la Şcoala de Belle-Arte şi a optat pentru 
pictura în „plain-air”. Pictura modernă românească 
începe cu Nicolae Grigorescu, care a adus prospeţimea 
„revoluţionară” a Barbizonului. În Pădurea Fontainebleau, 
Girgorescu s-a întâlnit cu marele Millet care, văzându-i 
lucrările, l-a încurajat să picteze. Pictorul Francis Sirato 
spunea: „Anii petrecuţi de Grigorescu la Barbizon şi 
Fontainebleau au fost cei mai fecunzi prin îndemnurile 
primite, prin investigaţiile la faţa naturii, prin riguroasa 
disciplină a meşteşugului pictoricesc. Toată seva picturală, 
bogată ca o revărsare florală de primăvară în dumbrava, 
şederii lui la Barbizon i se datoreşte”. Printre lucrările 
create aici se numără cunoscutele tablouri „Ferma de la 
Barbizon” şi „Intrarea în pădurea de la Fontainebleau”. 



124

Aurel David

Grigorescu a fost cel care i-a sugerat lui Andreescu să vină 
să lucreze la Barbizon. Cei doi şi-au alăturat şevaletele 
şi au pictat împreună, printre arborii seculari ai pădurii 
Fontainebleau. Începând din 1879 şi până în toamna lui 
1880, activitatea lui Andreescu la Barbizon a fost prolifică, 
intensă. Picturile lui au început să strălucească, creaţia se 
rafinează, tonurile câştigă în subtilitate şi transparenţă. 
„Iarna la Barbizon”, capodopera lui Andreescu, este unul 
dintre cele mai importante tablouri pictate vreodată de 

un român. 
Lu cra rea, re-
m a r  c a b i l ă , 
poa te sta în 
ori ce muzeu 
din lume. Bar-
bizon arată as-
tăzi, în mare 
măsură, ca în 
urmă cu un 
secol. Este o 
localitate mi-

că, plină de prospeţime. Departe de agitaţia haotică a 
oraşului, calmul locului îndeamnă la introspecţie şi visare. 
Căsuţele cochete, înghiţite de iederă şi flori agăţătoare 
se arată până la intrarea în pădure. Aici ai impresia că ai 
ajuns pe un tărâm al spiriduşilor, al piticilor făurari, ieşiţi 
din măruntaiele pământului, un spaţiu care te atrage şi 
te intrigă totodată. Formaţiuni misterioase, roci uriaşe 
apar printre copaci. Peisajul de aici a inspirat numeroşi 

Iarna la Barbizon - Ion Andreescu
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scriitori francezi, precum George Sand, Baudelaire, 
Hugo, Chateaubriand... Decorul natural a fost şi scena 
mai multor filme, printre care „Asterix şi Obelix”. Cu 
asemenea peisaj, nici nu este de mirare de ce atâţia artişti 
au fost „chemaţi” de acest loc. În anul 1998, pădurea 
Fontainebleau a fost clasificată drept rezervaţie mondială 
a biosferei şi a intrat în patrimoniul UNESCO. De la 
Barbizon până la Castelul Fontainebleau sunt doar câţiva 
kilometri. În drum spre acolo este de văzut localitatea 
Fleury-en-Biere, o aşezare veche şi încântătoare, în care 
toate casele sunt construite din ziduri groase de piatră şi 
grădini pline cu irişi şi trandafiri. 
 Pentru că tot am evadat din Paris, o să vă mai port o 
vreme, dragilor ai mei cititori, printr-o localitate situată 
la vreo 75 kilometri de Capitală. Giverny este un mic 
sătuc lângă Vernon, în Normandia. Este curăţel, verde. 
Pe una din străduţe apare o casă mai arătoasă. După 
nelipsita coadă la bilete, intri în curte unde eşti surprins 
de nonconformismul ce ţi se înfăţişează. Casa „ţipă” roz 

Vara la ţară, lângă Paris
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vişină putredă cu verde. În spatele ei, o grădină patrată 
îngrijită de un preot de ţară, pentru că aceasta este o 
casă parohială. Aleile drepte din grădină sunt străjuite 
de trandafiri, petunii, bujori. Casa este cea care în 1883 
a fost locuită de pictorul Monet împreună cu familia. 
Claude Monet nu a fost adeptul ordinii. Grădina lui nu 
era „disciplinată”. Ea tresălta, era vie, avea personalitate 
şi toane. Monet a intervenit asupra asocierii culorilor 
şi formelor, transformând spaţiul într-o uriaşă pânză. 
Misteriosul pod japonez care traversează iazul din 
apropierea casei se regăseşte în multe dintre compoziţiile 
sale. Împreună cu prietenii Clemenceau şi Caillebotte, 
pictorul s-a îndrăgostit de plante. N-a scăpat ocazia 
de a-i îmbogăţi colecţia cu noi specii şi varietăţi pentru 
care a plătit, uneori, preţuri uriaşe. Pasiunea lui pentru 
grădinărit avea rădăcini în trecut, de pe vremea când trăia 
în Argenteuil, o suburbie a Parisului. „Cum aş putea locui 
în Paris? Este un iad acolo, mărturisea Monet. Prefer să 
trăiesc alături de florile mele şi dealurile care mărginesc 

Masa în aer liber
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Sena. Mai mult decât orice am nevoie de flori, mereu, 
mereu... ” Din anul 1980, la 54 de ani de la moartea lui 
Claude Monet, grădina sa a fost deschisă publicului. 
 Aşa este la Giverny. Presimt că mă cam apropii de 
o altă minunăţie a Parisului. A uneia din suburbiile 
Capitalei. Nu m-aş încumeta s-o pornesc într-acolo, încă. 
În aceste momente ale deşertării sacului, nu sunt în stare 
să-mi aştern pe hârtie multele şi bogatele impresii stârnite 
de vizitarea Versailles-ului, căci despre acel colţ de rai al 
Franţei este vorba. Aşa că voi mai zăbovi o vreme prin alte 
ascunzişuri ale vieţii franceze, în general, ale Parisului, în 
special. 
 Franţa a dat, de-a lungul secolelor numeroşi oameni 
care au scris despre Paris. Tocmai de aceea m-am decis să 
„tropotesc”, mintal, printre scriitori şi operele lor care s-au 
încumetat să transforme oraşul într-o adevărată entitate 
vie, în care realitatea a fost modelată în funcţie de viziunea 

„Locuinţa mea de vară e la ţară“ (lângă Paris) - tot Topârceanu
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intimă a fiecărui autor, printre aceştia numărându-se 
Balzac, Hugo, Zola, Stendhal, Baudelaire, Maupassant... 
 Parisul a fost pentru scriitori, în timp, o sursă de 
inspiraţie importantă. În secolul al XVII-lea el îşi 

afirma privilegiul de lume 
deosebită ce rivaliza cu 
cea a Curţii Domneşti. 
Moliere în „Preţioasele 
ridicole” descria Parisul 
ca pe un birou enorm de 
minunăţii, un centru de 
bun gust, de spirit, de 
galanterie, de unde plecau 
noutăţile în lumea modei, 
imaginea rafinamentului 
ce contrasta cu provincia 
rustică. În secolul al XIX-
lea a săvârşit Revoluţia, 
deosebindu-se din ce în 
ce mai mult de restul 
Franţei. Între 1801-1845 

populaţia Parisului s-a dublat. Verticalitatea a început să-i 
caracterizeze din ce în ce mai mult arhitectura. Fascinaţia 
marelui oraş va fi astfel descrisă de Balzac în „Un diavol 
la Paris”: „Parisul, acolo este libertatea inteligenţei, acolo 
este viaţa. O viaţă stranie şi fecundă, o viaţă comunicativă, 
o viaţă caldă, o viaţă de şopârlă şi o viaţă de soare, o viaţă 
artistică şi o viaţă amuzantă, o viaţă în contraste”. Din 
aceste motive, Parisul atrage tineri provinciali precum 

Adina la Sacre Coeur
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Julien Sorel („Roşu şi negru” al lui Stendhal, Eugene 
Rastignac din „Moş Goriot” şi Lucien de Rubempre din 
„Iluzii pierdute” ale lui Balzac). Ei nu mai suportau ceea ce 
numeau mediocrtitatea şi prostia oraşelor lor de origine. 
De altfel, Honore de Balzac devine istoricul şi sociologul 
epocii Parisului. Mai multe romane ale „Comediei umane” 
formează ciclul de „scene din viaţa pariziană”: „Povestea 
celor treisprezece”, „Cezar Biroteau”, „Splendoarea şi 
mizeria curtezanelor”, „Micii burghezi”, „Cealaltă faţă a 
istoriei contemporane”, „Rudele sărace” etc. Îl vor imita 
şi alţi scriitori: Emile Zola în ciclul „Familia Rougon-
Macquaret”, Jules Romains în „Oameni de bunăvoinţă”. 
Parisul apare la Zola în tumultuoasa grandoare a 
instituţiilor create spre sfârşitul secolului al XIX-lea: 
halele în „Pântecele Parisului”, magazinul în „La paradisul 
femeilor”, bursa în „Banii”. Începutul şi sfârşitul secolului 
sunt marcate de două momente arhitecturale omogene: 
„Notre Dame de Paris” la Victor Hugo şi catedrala în 
„Visul” la Emile Zola. O simetrie asemănătoare se observă 
nu numai în proză, ci şi în poezie. Dacă la începutul 
secolului, Alfred de Vigny va face ca Parisul, marea capitală 
modernă, să intre în poezie, către sfârşit de secol XX, 
Baudelaire va descoperi în spectacolele insolite şi patetice 
ale străzii o sursă de inspiraţie fascinantă. Creşterea 
Capitalei se aseamănă din ce în ce mai mult cu Turnul 
Babel modern, în care se învecinează bogăţia şi mizeria, 
unde se produc drame extraordinare şi se resimte o viaţă 
de o intensitate deosebită. Ea poate fi urmărită în celebre 
pagini de literatură: la Balzac în „Comedia umană”, „Moş 
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Goriot”, „Iluzii pierdute”, la Eugene Sue în „Misterele 
Parisului”, la Baudelaire în „Tablouri pariziene”, „Florile 
răului”, „Mici poeme în proză”, la fraţii Goncoart în 

„Germainie Lacerteux”, la Victor Hugo în „Mizerabilii”, 
la Emile Zola în „La paradisul femeilor”, „Nana”, „Prada”, 
„Otrava”, la Villiers de l’Isle-Adam în „Poveşti atroce”, la 
Maupassant în „Poveşti şi nuvele”, „Bel-Ami”. Într-un 
celebru capitol din Notre Dame de Paris”, Victor Hugo 
compara arhitectura cu scriitura şi oraşele cu cărţile. El 
va construi în „Orientales” o operă comparabilă cu un 
oraş din Evul Mediu. „Notre Dame de Paris” plasează 
acest roman, cum prea bine se poate observa chiar din 
titlu, sub semnul spaţialităţii, subliniind importanţa 
personajului-obiect, dar şi ideea unei permanenţe istorice. 
Fiecare oraş vechi, cu fizionomia şi formele sale proprii, 
poate fi comparat cu o carte, cu scriitura sa particulară, 
cu limbajul sau cu stilul său. Parisul devine din ce în ce 
mai mult un loc al paradoxurilor, situat la intersecţia 

Colina Montmartre văzută din turnul Eiffel...
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multiplelor perspective. În preludiul la „La fille aux 
yeux d’or-1834”, Balzac oferă o speldidă demonstraţie 
a acestei idei. Viaţa pariziană supusă la două principii 
se repartizează în cinci cercuri ale Infernului sau cinci 
sfere, parcurse de mişcarea ascensională a banilor: cea a 
muncitorilor, a micilor burghezi, a oamenilor de afaceri, 
a lumii artiştilor, a aristrocraţiei. Fiecare din aceste sfere, 
distruse de pasiunile lor, antrenează urâţenia Capitalei, 
această mare „colivie de ipsos”, acest „stup” cu râuleţe 
negre. Decorul tuturor scenelor din viaţa Parisului este 
pictat sugestiv: „Trebuia, pentu a fi complet, de arătat 
această mocirlă morală a Parisului şi acesta produce efectul 
unei plăgi dezgustătoare” îi scria Balzac doamnei Hanska. 
A descrie Parisul înseamnă, la autorii mai importanţi, a 
prezenta o figură mitică. Fiecare din ei a lăsat imaginea 
inconfundabilă a oraşului. Diversele metode şi procedee 
creează diverse imagini ale Parisului, diferite de Parisul 
real şi constitue un oraş imaginar, fantastic, dotat cu o 

...şi invers (ceaţa e de la eşapamente şi alte „producţii“ umane) 
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viaţă proprie, artistul o alege pe cea pe care doreşte să o 
reprezinte. El subordonează conştiinţa artistică materiei. 
Baudelaire a fost un pictor al cartierelor periferice, al 
fabuloaselor lucrări şi demolări ale celui de al doilea 
Imperiu. În secolul al XIX-lea oraşul s-a schimbat vizibil. 
De la oraşul-lumină, al inteligenţei lui Hugo până la 
oraşul-infern al lui Zola. Spre deosebire de Balzac, Zola 
instituie supunerea fiinţelor faţă de lucruri. Parisul, cu 
mulţimea de instituţii, este unul dintre cele mai complexe 

ansambluri. În unele romane, cum ar fi „Notre Dame de 
Paris” de Victor Hugo, sau „Pot Bouille” de Emile Zola 
sunt conscrate unui singur imobil, care dispune de o 
individualitate proprie, devenind instrument de analiză 
şi reflexie. Arhitectura serveşte, astfel, la producerea 
povestirii. 
 Literatura a contribuit în mod decisiv la mistificarea 
Parisului. Operele lui Balzac şi Zola (mai ales), dar şi cele 
ale lui Stendhal şi Maupassant au construit acest mit. 
Seducţia malefică a Parisului i-a atras pe provincialii 

Acoperişuri pariziene (partea 1)
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debutanţi pe scena 
Capitalei plină de 
iluzii şi de voinţa de 
ascensiune socială. 
E roii sunt atraşi de 
mi rajele Gloriei, 
Pute rii, Dragostei, 
Ba nilor, Reuşitei. 
Des tinul, Pasiunea, 
Ener gia, Revolta, 
Via ţa sunt, în mare 
parte, componentele 
mitului Parisului. 
 Mi-am propus 
ca în continuare să 
relatez, câte ceva, 
despre activitatea a 
trei dintre scriitorii 
francezi, unul dintre ei fiind de origine română: Emile 
Zola, Alexandre Dumas, Eugene Ionesco. 
 Emile Zola a trăit în perioada 2 aprilie 1840 – 29 
septembrie 1902, la Paris. Era fiul unui inginer italian. 
A urmat cursurile liceale la Lycee Saint-Louis, după care 
a lucrat ca mărunt funcţionar. A început să scrie pentru 
coloana literară a unei publicaţii. În articolele sale, Zola 
nu şi-a ascuns dispreţul faţă de Napoleon Bonaparte, 
care s-a folosit de a doua Revoluţie Franceză ca de un 
vehicul pentru a deveni împărat. El şi-a riscat cariera 
şi chiar viaţa pe 13 ianuarie 1898 cand a publicat, pe 

Acoperişuri pariziene (partea 2-a)
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prima pagină a cotidianului parizian l’Aurore manifestul 
“J’acusse”, în care acuza guvernul francez de antisemitism 
şi de încarcerarea incorectă a lui Alfred Dreyfus. A fost 
judecat şi condamnat, iar pentru a nu fi încarcerat a fugit 
în Anglia. Cazul, cunoscut ca şi Afacerea Dreyfus, a 
divizat Franţa între armata reacţionară şi biserică, pe de 

o parte, şi societatea liberală pe de alta. Consecinţele s-au 
manifestat ani de zile, astfel încât, la a o suta aniversare 
a publicării articolului de către Emile Zola, cotidianul 
francez romano-catolic „La Croix” şi-a cerut scuze 
pentru antisemitismul manifestat în timpul afacerii 
Dreyfus (acesta era căpitan evreu). Mai mult de jumătate 
din romanele lui Emile Zola sunt parte dintr-un ciclu ce 
poartă numele de Les Rougon-Macquart. Având ca scenă 
cel de al doilea imperiu francez, se urmăreşte influenţa 
eredităţii asupra violenţei, alcoolismului, prostituţiei în 
două ramuri ale unei familii – Rougones şi Macquarts -, 

Acoperişuri pariziene (partea 3-a)
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timp de cinci generaţii. După propria mărturisire „Doream 
să ilustrez, la începutul unui secol de dreptate şi adevăr, o 
familie care nu se poate abţine în goana de a poseda toate 
bunurile pe care progresul le pune la dispoziţie şi care 
deviază din cauza propriului avânt; convulsia fatală ce 
însoţeşte naşterea unei noi boli”. Emile Zola a fost prieten 
cu pictorul Paul Cezanne încă din copilărie. Mai târziu, 
relaţia lor s-a răcit din cauza descrierii fictive de către Zola 
a lui Cezanne şi a vieţii pictorilor în romanul „Opera” 
din1886. Zola a murit la Paris în toamna lui 1902, din 
cauza unei intoxicaţii cu monoxid de carbon cauzat de 
un coş de fum blocat. Iniţial a fost îngropat în cimitirul 
Montmartre, dar în 4 iunie 1908, rămăşiţele pământeşti 
i-au fost mutate în Pantheon. Între cărţile publicate de 
Emile Zola amintesc: „La Fortune des Rougon”, „La 
Curee”, „Une Page d’amour”, „Germinal”, „Nana”, „La 
Terre”, „Le Docteur Pascal”, „Fecundite”, „Travail”, 
„Verite”... 
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