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ea care avea sã ajungã la notorietate în mediile intelectuale
sub numele Margareta Sterian vedea lumina zilei la Buzãu, în
16 martie 1897, ca fiicã a Aureliei ºi a lui Moise Weinberg. La o
vârstã fragedã rãmânea orfanã de mamã ºi, destul de repede, pierdea ºi
protecþia tatãlui (recãsãtorit), încât fiinþa ocrotitoare cea mai apropiatã
avea sã-i fie, pânã târziu, bunica maternã. Îi va dedica numeroase pagini
evocatoare, strãbãtute de cãldura recunoºtinþei pentru eficienþa rolului
ei tutelar. Iar când i-a venit sorocul sã treacã la cele veºnice (9 septembrie
1992), locul ales odihnei eterne fusese decis în apropierea bunicii, pe
aleea principalã a Cimitirului Filantropia.
A crescut în austeritate, pregãtitã astfel pentru o existenþã modestã,
mai ales în împrejurãrile prigoanei rasiale, dar ºi dupã aceea, ostracizatã
din cauza incompatibilitãþilor cu ºabloanele dogmatismului totalitar.
Strãdaniile bunicii de a-i asigura condiþiile unei educaþii superioare s-au
vãzut rãsplãtite odatã cu ivirea primelor semne ale unei spiritualitãþi
multiplu dotate. De tânãrã, a excelat mai întîi în domeniul artelor plastice
(graficã, picturã, ceramicã, tapiserie), apoi ºi în literaturã (poezie, prozã,
memorialisticã, traduceri). Instrucþia artisticã ºi-a desãvârºit-o la Paris.
Îºi va rafina privirea ºi capacitatea de percepþie în contact cu realitãþile
lumii moderne occidentale, inclusiv Statele Unite, unde ajungea dupã
cãsãtoria cu cel de-al doilea ei soþ, Paul Sterian (preþuit în elita intelectualã,
redutabil foiletonist – integrat în echipa lui Nae Ionescu de la „Cuvântul“
– pe teme economice, sociale, culturale, uneori chiar despre itinerariile
parcurse în compania Margaretei). Când nu se deplasa personal, lãsa
opera picturalã s-o reprezinte în expoziþii europene sau în galerii private,
obþinând aprecieri pânã la Tokio.
Deºi era firavã, de la naturã, pe deasupra marcatã de o afecþiune a
coloanei vertebrale contractatã în anii copilãriei, n-a pãrãsit atelierul,
ºevaletul ºi masa de scris nici ajunsã nonagenarã. S-a distins artistic în
mijlocul unei generaþii extrem de înzestrate, maturizatã în focul unor
dispute ºi confruntãri inovatoare, dupã vrednice ucenicii la universitãþi
reputate din strãinãtãþi. Îndatã dupã debut, s-a aflat deseori, pe simeze,
alãturi de protagoniºti ai avangardei, de talia lui Marcel Iancu
(fondator al miºcãrii Dada, la Zürich) sau Miliþa Petraºcu
(trecutã prin atelierul lui Brâncuºi) ºi a beneficiat de
apropierea lor spiritualã, fãrã ispita frivolã a imitaþiei ºocului
produs de mode intrate în atenþie pe moment. Margareta
Sterian a cãutat în arsenalul modernitãþii laturile rezistente,
poate mai puþin spectaculoase, dar de intense reverberaþii.
Primitã în echipa de investigaþii etnografice a lui Dimitrie
Gusti, a explorat cu tenacitate filoanele folclorului autohton,
straturile sale de arhaitate, interpretate ºi aduse la suprafaþã,
în atenþia contemporanilor, cu un suflu de originalitate
neostentativã, dar plinã de prospeþime. Frapant în desenele
ºi tablourile artistei este calmul lãuntric, nici un fel de
precipitare, desãvârºita spontaneitate a prospectãrii celor mai
tainice izvoare pânã la limita înfrãþirii cu sugestia oniricã,
impregnatã de transcendenþã ºi extindere a spaþiilor cãtre
structuri fantastice. Datoritã amploarei deschiderilor sale
cãtre lumi ignorate mai înainte, a cules sufragii ale criticii ºi
comentarii publice, de la întâile manifestãri personale. Încã
la începutul anilor ‘30, Eugen Ionescu lua act cu entuziasm
de noua sensibilitate intratã în competiþia valorilor plastice.
Aproape concomitent, Mihail Sebastian, fin degustãtor de
artã, aducea motivaþii suplimentare entuziasmului stârnit de
debutantã: „Pictorul [...] nu-þi oferã o adunare de tablouri
dulcege, nu-þi întristeazã dorul de plãsmuire nouã ºi de
meditaþie adevãratã cu o colecþie de cãrþi poºtale ºi flori
artificiale, ci, punându-þi sub ochi frânturi din materialul
vibrant ºi viu care te înconjoarã, îþi bucurã sufletul ºi privirea
cu o reprezentare viguroasã ...“. Ar fi de remarcat aici neaºteptata simetrie
de destin. Prin tatã, Mihail Sebastian avea ºi el rãdãcini la Buzãu, unde a
revenit ades. Probabil, n-a fost greu sã stabileascã anumite afinitãþi cu
Margareta Sterian, dovadã cã, în vremurile de restriºte ale urgiei rasiale,
o vizita, dupã cum atestã Jurnalul scriitorului. Se poate deduce cã n-a
fost la voia hazardului acel proiect, de la începuturile carierei lor, sã
alcãtuiascã împreunã o carte despre Paris.
Peste ani, la ora sintezei definitorii, un exponent al generaþiei tinere,
poetul Marin Sorescu, el însuºi îndrãgostit de uneltele picturii, trasa un
inspirat bilanþ: „Luciul de porþelan al picturilor Margaretei Sterian, dispuse
parcã pe suprafeþe rotunde, de vase ori obiecte ciudate, translucide, care
deformeazã uºor imaginile, alungindu-le ca sub vraja unei maree, conferã
acestor lucruri o aurã specialã, inconfundabilã în pictura noastrã de azi.
Ba chiar ºi de ieri, întrucât, aceastã pictoriþã exuberantã în senectute
vine din urmã cu veacul douãzeci, purtându-ºi cu candoare aluviunile de
prospeþime din primele decenii, decantate în imagini... E o lume în aceste
pânze, miraculoasã ºi realistã, ce te absoarbe ºi te fascineazã... Arta
Margaretei Sterian s-a specializat într-un fantastic carnavalesc, de bâlci,
ritual ºi ceremonie... Compoziþiile se adunã ca în desenele copiilor în
jurul temelor atracþioase, precum circul, Moºii. Dacã Theodor Aman picta,
cu savantã seriozitate, hore, modernismul Margaretei Sterian reþine
covrigul, ca sã zic aºa, al horei, transformat în arenã de circ ºi îl umple cu
lei ºi pantere, tigri ºi leoparzi, cai ºi elefanþi, fãcându-ºi numãrul lor tare.
Ceva din ironia lui Toulouse-Lautrec, ceva din decorativul circului pointilist
al lui Seurat... Ceva misterios se întâmplã între personaje. ªi „personajele“,
ce pot fi deopotrivã cocoºi, fluturi, îngeri, diavoli, îºi comunicã în
permanenþã ceva la ureche, þin o pisicã în braþe, smulg o panã din coada
cocoºului etc.“. (Margareta Sterian, Ed. „Meridiane“, 1985)
În 1988, se tipãrea o amplã culegere din opera poeticã (Ed. „Mihai
Eminescu“, cu o introducere de Eugen Simion), iar în 2004, un somptuos
album Poeme – Imagini – Proze, cu prefaþã de Dan Hãulicã, dupã
naraþiunile cu miez preponderent confesiv din volumul intitulat Castelul
de apã, editat cu prilejul expoziþiei organizate în cadrul Muzeului Naþional
de Artã la împlinirea a o sutã de ani de la naºterea prodigioasei creatoare.
Explorãri succesive în universul artistei, abordat pe compartimente, a
întreprins muzeografa Mariana Vida: Opera Graficã (Ed.Tehnicã, 2002),
Între cer ºi pãmânt – Grãdinile de vis ale Margaretei Sterian (Casa de
editurã ºi comerþ „Scaiul – SRL“, 2004), iar în 2007, Opera pictatã
(Ed. „Alicat“). Tot la „Alicat“ se tipãrise, în 2005, altã selecþie din poeziile
Margaretei Sterian, de astã datã cu o prefaþã de Ana Blandiana. Aceeaºi
casã editorialã a patronat elegante reeditãri ale traducerilor efectuate de
Margareta Sterian din poezia modernã americanã (Aud cântând America)
ºi din poezia britanicã (Eternã bucurie-i frumuseþea). Lucrãri monografice
asupra realizãrilor sale plastice au semnat, pe rând, Olga Buºneag, Virgil
Mocanu, Vasile Florea. Se cuvin menþionate ºi filmele documentare
realizate de Marilena Rotaru, Sanda Viºan, Fr. Mrazs. Propulsarea în
posteritate a memoriei Margaretei Sterian datoreazã mult iniþiativelor ºi
perseverenþei legatarului ei testamentar, domnul Mircea Barzuca. (G.ª.)
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EVOCARE
Prozatorul Ovidiu Constantinescu
îºi invita adesea prietenii în casa
liniºtitã, cu camere vagon, cãrþi ºi
tablouri, de pe strada Uranus, dispãrutã
sub buldozerele ce au pustiit terenul ca
sã fie înãlþatã Casa Poporului. Veneau
acolo Doinaº ºi Irinel Liciu, Marcela
Cordescu ºi soþul ei, Vladimir Colin,
Negoiþescu ºi Crohmãlniceanu, Nina
Cassian, Ion Omescu, seara, la o cinã
frugalã. Acolo am fost prezentat
Margaretei Sterian, care m-a invitat la
expoziþia ei, recent deschisã la Dalles.
Era prima importantã expoziþie a artistei
dupã succesele ei notorii din anii ‘30.
Expoziþia mi-a tãiat respiraþia, un
univers nemaivãzut, o lume mirificã,
neaºteptatã... un Eden. Picturile expuse
la Dalles, în 1969, readuceau în discuþie,
ar fi trebuit sã provoace animate
schimburi de opinii, continuitatea
demersului artistei faþã de
începuturile carierei ei, sã
se evidenþieze faptul cã,
iatã, artista se afla încã în
avangarda „realismului
magic“, emblema teoreticã
sub care se manifestase
iniþial, caracterizându-i
contribuþia la miºcarea de
modernizare, având încã,
dupã patruzeci de ani de la
primele cristalizãri, mare
trecere.
Pentru restrânse elite,
îmi aduc aminte de vizita
lui Marin Preda, care
pãrea încântat de ce vede
ºi sãrutase ceremonios
mâna artistei, pentru cei
ce nu uitaserã prezenþa
pictoriþei în ambianþa interbelicã, expoziþia marca o
relansare. Numai cã unii
cronicari ai momentului,
tributari metehnelor criticii
din perioada 1947-1954, au
iscodit în opera artistei
penibile deficienþe, de
naturã a-i descalifica pe ei,
înainte de toate. În anii urmãtori, am
început sã pictez iar Margareta Sterian
m-a acceptat ca ucenic. Ea nu corecta
nici lucrãrile personale, iar, dacã era
nemulþumitã, le relua în întregime,
conform unui principiu preluat de la
Braque ºi anume: „este bine sau rãu,
atâta tot – mai lucreazã!“.
Gustul artistei – m-am convins în
varii ocazii – era infailibil. Prietenia pe
care Margareta Sterian mi-a acordat-o
a venit ca un dar imens, a fost o onoare
nesperatã , având ca rezultat o obligaþie
moralã, cãrora încerc din rãsputeri sã
le corespund. Pictoriþa era o fire
sensibilã, timidã, îºi iubea munca cu
tenacitate, fãrã emfazã, fãrã îndemnuri,
precum modesta albinã, harnicã ºi
disciplinatã. Ca în mitul lui Sisif, îºi
asumase destinul, nici cu amãrãciune,
nici cu exaltare, cu supunerea firului de
iarbã. Margareta Sterian nu îngãduia
accesul spre fiinþa ei intimã, nu fãcea
caz de greutãþile întâmpinate, nu-ºi
etala izbânzile, întâmplãrile bune sau
rele în care putea fi angrenatã, nici nu
dãdea sfaturi. Manifesta interes faþã de
evoluþia confraþilor, nu le cãuta nod în
papurã. Totdeauna, în expoziþii, gãsea
mai curând ceva de admirat. Iubea
pictura lui Andreescu ºi-l socotea
geniul picturii româneºti, vedea în
opera lui un fior deosebit, de
necondiþionatã modernitate. Era de
pãrere cã nimeni, pânã la el ºi dupã
aceea, nu simþise peisajul autohton cu
atâta acuitate.
Deºi apropiat al artistei ani de zile,
în clipe faste ca ºi la ceas de rãscruce,
informaþiile pe care le deþin vin din
frânturi de conversaþie, asociate cu date
transmise de alþii, din unele cãrþi care
cuprind menþiuni despre activitatea ºi
existenþa artistei, conjugate cu
împrejurãri la care am fost martor.
Artista pãstra despre prima ei
copilãrie imaginea pe care ºi-o crease
atunci ºi care nu fusese alteratã de timp
sau de conjuncturi, imagine scumpã ei.
Era imaginea unei copilãrii aureolate de
dragostea bunicii, un personaj aproape
biblic, ce aducea cu Golda Meir, totul
scãldat în feeria unui decor de teatru.

În atelierul de broderie al bunicii, între
tinerele ucenice, printre mãtãsurile ºi
costumaþiile elegante pãstrate cu
sfinþenie, ale mamei ei timpuriu
decedate, în plinã tinereþe strãlucitoare,
apoi în pitoreºtile târguri româneºti
unde bunica ajungea în cãutarea de
clienþi pentru migãlitele broderii ºi unde
se întâmplau spectacole de circ în plinã
piaþã ori în dughene, ce adãposteau
reprezentaþii cu Moartea Cleopatrei ori
ªarpele boa cu cap de damã, Margareta
Sterian a intrat în contact cu o lume care
nu semãna cu cea realã, o lume parcã
de benzi desenate. Ambianþa aceasta,
imaginile culese atunci au rodit în
timpul creator al artistei, au reverberat
benefic ºi i-au dat imbold sã imagineze
un univers inconfundabil.
Viaþa nu i-a oferit de la început
certitudinea profesionalã. Cãsãtoria cu

un tânãr bancher din Ploieºti, descrisã
de artistã în Castelul de apã, a lãsat-o
fãrã zestrea substanþialã pregãtitã de
tatãl ei, negustorul Weinberg din Buzãu.
Sunt încredinþat, deºi artista a negat
permanent, cã urmãtoarea ei cãsãtorie
- femeie tânãrã, inteligentã, cultivatã,
splendidã, elegantã, îºi confecþiona
singurã rochiile – cu Paul Sterian, la fel
tânãr foarte inteligent, ambiþios, mai
puþin chipeº, dar cu talent literar –
Cãlinescu l-a înregistrat în Istoria
monumentalã cu formula „Paul Sterian,
evreu“, dar se înºela! – i-a deschis
accesul spre o altã societate ºi i-a
stimulat cariera. Sprijiniþi de tatãl lui
Paul Sterian, un medic faimos în epocã,
soþii au plecat la Paris, pentru studii.
Experienþã crucialã, cum vor
demonstra, la întoarcere, ecourile
stârnite de prima expoziþie a pictoriþei.
Martori la eveniment au mãrturisit cã
întregul „mic Paris“ intelectual era de
faþã la vernisaj iar ziarele s-au întrecut
în a vesti apariþia unei noi stele pe
firmamentul picturii bucureºtene. Alte
probe au confirmat cã artista se
instalase în primele rânduri ale
generaþiei ei. Ceea ce nu a pus-o la
adãpost de surprize ºi neajunsuri cu
duiumul.
Despãrþitã de Paul Sterian, ameninþãrile au survenit pe mãsurã ce s-a intensificat campania publicã antisemitã.

În timp ce prieteni din preajmã s-au
alãturat fostului soþ, ajuns demnitar în
urma ataºamentului pentru regimul de
mânã forte al regelui Carol II, artista va
fi radiatã din breasla artiºtilor în mod
abuziv, lãsatã fãrã adãpost prin aplicarea legiurilor rasiale. Fãrã mijloace
sigure de întreþinere, traumatizatã de
avalanºa mãsurilor segregaþioniste,
creatoarea se vedea obligatã sã trãiascã
de azi pe mâine, într-o locuinþã sordidã,
lipsitã de multe dintre bunurile
moºtenite de la bunicã. Îi rãmãsese însã
meºtesugul broderiei, învãþat de la ea
ºi perfecþionat la Paris, pe când
studiase ºi artele decorative. A cãutat,
aºadar, soluþie salvatoare în confecþionarea de pãlãrii. Mai executa portrete
pentru cei înstãriþi, destule pierdute cu
vremea, în parte ºi pentru cã maniera
ei modernã de tratare nu convenea
totdeauna modelelor. Concomitent, în
atelierul-magherniþã, artista a abordat
ciclul traducerilor din poezia englezã ºi
americanã, a tãlmãcit teatru, în parte
jucat, fãrã ca numele ei sã fie menþionat.
Au circulat ºi unele portrete nesemnate
ori inscripþionate cu pseudonime, pe
când firavele drepturi de autor erau
încasate ºi aduse de tânãrul Mihnea
Gheorghiu, care a ºi preluat asupra sa
rãzleþe lucrãri de graficã. Speranþe ivite
o datã cu încheierea cumplitului rãzboi,
oarece iluzii alimentate de victoria
asupra nazismului, s-au nãruit îndatã ce
comuniºtii au forþat abdicarea Regelui
Mihai.
La instalarea republicii populare, în
1948, se profila la orizont alt calvar, încã
mai greu de suportat, prin contrast cu
propaganda lozincardã. Cea dintâi
mãsurã represivã menitã s-o afecteze
pe Margareta Sterian a fost topirea
antologiei de poezie americanã, urmatã
de supunerea la anchete umilitoare în
beciurile Prefecturii, de unde a scãpat
numai graþie intervenþiei decise a lui
Mihail Sadoveanu, preþuitor fidel al
operei ei. Fusese integratã într-un lot
de intelectuali, consideraþi susþinãtori
ai cercurilor pro-americane. De aici,
înlãturarea încã o datã din rândurile
organizaþiei de artiºti, de astã datã
agrementatã ºi cu stupide ºedinþe de
îndoctrinare ºi demascare, adevãrate
rechizitorii sub învinuirea de cosmopolitism, decadenþã, pactizare cu
duºmanii poporului. N-a fost scutitã de
o nouã rechiziþionare a apartamentului,
pe care-l va redobândi abia peste
douãzeci de ani. La încercãrile artistei
de a-ºi proteja drepturile minime, i s-a
replicat cã „organele“ vor supraveghea
activitatea ei ºi vor aprecia în ce mãsurã
dã rezultate favorabile. I s-a confirmat
decizia, în scris, de cãtre sculptorul
Jalea. Vinovãþia presiunii ideologice
aparþinea autoritãþilor, dar era agravatã
ºi de comportamentul acelor colegi în
stare de orice, doar, doar vor dobândi
privilegii, influenþã, beneficii de tot felul.
O ameliorare cât de cât s-a produs,
dupã 1965, când însãºi puterea înþelesese cã e neproductiv sã se bazeze
exclusiv pe acei artiºti obedienþi, care
se înghesuiserã sã-i portretizeze pe
Doncea, pe Dej, pe Groza. Pe lista
numelor în circulaþie apar persoane
persecutate pânã mai ieri. Margareta
Sterian primea invitaþia de a expune cu
ocazia Colocviului Brâncuºi.
MIRCEA BARZUCA

Continuare în pag. VII

Norul
Te privesc norule ºi ºtiu cã sunt sora ta;
te-nfiripi, te destrami, arzi, te-ntuneci,
te avânþi, te risipeºti ºi iar te aduni din zdrenþele tale;
dezlegatã sunt ca urzeala ta cãlãtoare –
de ce nu plutesc tot atât de sus?
Te zbaþi, nu te joci – se vede de-aici;
cauþi ºi tu ceva, ca ºi mine;
niciodatã goana nu va înceta...
Rareori, ca mioarele, ne odihnim în zilele senine.

