CURCUBEUL ARTELOR
Elena VULCÃNESCU

ÎNCORONAREA MUZEI,
UN PORTRET INEDIT
AL VERONICÃI MICLE
DE ªTEFAN IONESCU-VALBUDEA
entrul spiritual bucureºtean, de un
amplasament arhitectural amintind incinta dreptunghiularã galo-romanã, oferã
prerogativa de inimã, în sens iniþiatic, Palatului
Regal – Muzeul Naþional de Artã al României. Din
tripla in.cintã a sacerdoþiului druidic, eºalonatã în
prezicãtori, poeþi ºi druizi, templul românesc
pãstreazã, unicã, supremaþia Poetului Eminescu.
În grãdina Ateneului Român, Eminescu e singur
ºi gol, o goliciune trecînd din ritul legendarilor
rãzboinici celþi, prin antichitatea greco-romanã,
pînã în simbolismul modern al nudului, cu semnificaþia puritãþii fizice ºi spirituale, dar o goliciune
rectificatã de morala creºtinã prin brîul-chimir
lãsat pe ºolduri, din care se ghiceºte conturul
proeminent al cãrþii. Singura platoºã, din spate, o
mantie poate din arbori, latenþã a metamorfozelor
pe care artistul de geniu ºi le asumã.
Bronzul din 1963 al sculptorului Gheorghe D.
Anghel (1904-1966) îi prinde frumuseþea apolinicã, tinereþea confientã, dar mai ales verticalitatea
înaltã de coloanã în beneficiul ascendenþei celeste.
Statuia se sprijinã pe cubul adevãrului ºi al stabilitãþii de la baza tronurilor cãutîndu-i-se, în acelaºi
timp, aspectul spongitei aerisite, receptacul al semnelor lumii.
Dincolo de grãdinã, e omul ca un fulg, istoria cu
lungile-i ere... Podul Mogoºoaiei din veac, mereu
miºcãtor în silinþele lui de europenizare, Calea
doldora de cotloane mîzgoase ori de pure aºternuturi nupþiale, pipãindu-ºi zorii în flirtul rustic al
semnalelor tãrãgãnate ale mucarnicilor... Sunt ani
la mijloc ºi-ncã vor mai trece...
În curtea Palatului-Muzeu, o alee arcuitã
amintind plein-airul versaillez expune capodopere
ale începuturilor sculpturii româneºti ºi nu numai,
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din a doua jumãtate a sec. al XIX-lea ºi începutul
secolului urmãtor. Dinspre Biserica Creþulescu, te
întîmpinã, cu dezinvoltura celui pregãtit sã aºtepte,
Mercur, opera unui Anonim al ªcolii Europene a
sec. al XIX-lea, dinspre Ateneu, un Nud planturos,
de o senzualitate epatantã, semnat de Gheorghe D.
Anghel.
Într-o largã circumscriere, centrul arcului este
rezervat capodoperei secolului al XIX-lea, controversatei statui pe care ªtefan Ionescu-Valbudea
(1856-1918) o intituleazã Michael Nebunu (1885).
Cu Speriatul (1886) ºi Învingãtorul (1886),
Valbudea conjugã un dramatic avertisment lansat
de la o surprinzãtoare tribunã, pînã în bolþile puterii. Era moda busturilor omagiale ºi neoclasicismul blajin al lui Ion Georgescu (1856-1898) abia
prididea.
Cu Michael Nebunu, de un romantism fulminant, inedit prin alegoria nebuniei, Valbudea se
apropie atît de mult de arta marilor florentini, încît
pare cã a fost uitat acolo... Învingãtorul sau Cãlãul,
cu barda pe umãr ºi trofeul sub cãlcîi, amintindune rubensiana pînzã a decapitãrii infatuatului rege
persan Cyrus, în blidul de la picioarele frumoasei
amazoane Tomyris, pe mulþi trebuie sã fi supãrat,
de vreme ce juriul examinator al exponatelor sosite
din þarã la Paris în 1889 constatã cã avea o mînã
ruptã ºi un picior crãpat (A.N.M. Buc., Fond
Ateneul Român, D. 1/1889, f. 77).
În 1940, Ion Frunzetti regãseºte Învingãtorul,
umbrit pe de-a-ntregul de scara sub care se afla la
Ateneu, cu cîteva degete amputate, securea smulsã
ºi braþul stîng spart (monografia ªtefan IonescuValbudea, p. 21). Gipsurile fragile, expuse ºi premiate la Paris, au cãpãtat la Muzeul de Artã al
României trãinicia bronzului.
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Portretul
inedit
al
Veronicãi Micle, opera lui
Valbudea din 1888, un gips
restaurat, parvenit Muzeului
în 1953 sub numele de
Doamna Elena Cuza, ºi-a
redobîndit, din aceastã varã,
identitatea legitimã.
Perioada bucureºteanã a
Veronicãi Micle (sept. 1885iunie 1889) s-a dovedit mai
puþin confortabilã cercetãtorului ultimelor decenii, prin
lipsa documentelor, dar ºi din
pricina unor suspiciuni de
ordin moral, perpetuate deliberat cu intenþia disimulãrii
miezului vindicativ.
Corespondenþã ºi documente inedite adeveresc în
apropierea Veronicãi prezenþa
Smarei, a lui Iuliu I. Roºca ºi
a junimistului ªtefan Stamatiu zis Nei. De interes
ni se pare cã triada tocmai amintitã inter-relaþiona
dinaintea instalãrii familiei Micle la Bucureºti, cã
era deschisã mediului artistic ºi cã frecventa întîlnirile Societãþii Amicii Belelor Arte (1872).
Veronica avea recomandarea Societãþii Amicii
Artelor din Iaºi (1885), care se angajase în
susþinerea carierei muzicale a Valeriei Micle.
Cînd de curînd întemeiata Familie ªtefan ºi
Eufrosina Stamatiu zisã Nei închiria familiei
Micle, din aprilie 1886, parterul casei din str.
Dreaptã nr. 5 (devenitã Jules Michelet, în actuala
zonã a cinematografului Patria, informeazã Dl.
Em. Bãdescu), avea în vedere, în primul rînd, pe
fiicele regretatului prof. ªtefan Micle, Valeria, pe
care Nei o adora, studentã la Conservatorul din
Bucureºti, ºi Virginia, încã studentã la Iaºi.
Conform Actului de cãsãtorie, nr. 549 din
Registrul de Stare Civilã, Nr. 9, încheiat în 23 iunie
1885 (A. N. M. Buc., inedit), contractantul ªtefan
Stamatiu, de 54 de ani, nãscut în 17 sept. 1830 la
Iaºi, june, fiul lui Ion Stamatiu Culian ºi al
Esmeraldei, lua pe Eufrosina Andrian, nãscutã
Antoniu, din Botoºani, de 42 de ani, aflatã la a
treia cãsãtorie, dupã un divorþ ºi o vãduvie.
Frosa era de mult perechea lui Nei ºi locuiau în
str. Sculpturei, nr. 4, Suburbia Popa Tatu, Col.
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Verde, pe atunci o margine de
Bucureºti cu primejdioase
denivelãri.
Corespondenþa de familie
a lui ªtefan Stamatiu, în cea
mai mare parte ineditã, oferã
o schiþã genealogicã incompletã, dar esenþialã în stabilirea
rudeniei
cu
Zarifopolenii, prin sora
Elena, cu Gh. Nanu, soþul
surorii Maria ºi pãrinþii lui
Nicu Nanu, primul soþ al
Valeriei Micle, cu familiile
D. Anghel, S. Haret, G. Panu,
... dar înainte de toate, cu
Neculai Culianu, reputatul
profesor, al cãrui frate era.
Odatã cu naºterea nepotului
de la Valeria Micle ºi Nicu
Nanu, din 5 febr. 1889,
Veronica se încuscrea cu tot
neamul lui Nei.
Dupã moartea timpurie a tatãlui, ªtefan Nei,
fratele cel mare, îºi asumã grija familiei, încît
scrisorile clãdesc imaginea unui preþuitor al valorilor morale autentice, echilibrat, prevenitor ºi pe
deasupra atît de frumos, de tãcut ºi de timid, cã i se
zicea Cocuþa. În volumul de Mosaicuri al
Smarandei Gheorghiu, crochiul Bucureºti, se
dedicã Eufrosinei Nei, Ursoaicã amarnicã uneori,
Þaþa pentru toþi, oferind gãzduire tuturor celor
aduºi la Bucureºti de interese vitale... Casa lor e
locul de întîlnire al artiºtilor dezmoºteniþi,..
portretele li se pãstreazã între flori, iar versurile în
portofel... De o curãþenie exemplarã,.. nu iese din
casã decît cînd trebuie sã însoþeascã pe cîte o
copilã, cãreia i-e drag sã trãiascã... ºi aluziile la
gestul din urmã al Veronicãi continuã, rãutãcioase... Ursoaicei nu-i plac vizuinile întunecoase,
iubeºte florile ca ºi pe toþi iubitorii de luminã ºi de
muncã... (1897, p. 79-80). Schiþa La fereastra
bogatului, din acelaºi volum, este dedicatã Sorei
(mele) Elena Al. Stamatiu pe care genealogia
(ineditã) a Smarei (B. N. Colecþii Speciale, Fond
St.-Georges) o confirmã drept al ºaselea copil din
cei zece trãitori ai familiei lui Niþã Andronescu ºi
care sorã se mãritã cu nepotul lui Nei, Al.
Stamatiu, din Tîrgoviºte...
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Mirajul Centrului, de care Veronica pare cramponatã, nu înseamnã numai vecinãtatea Teatrului
Naþional, de pe cînd locuia în Calea Victoriei nr.
73, ºi în care fiica sa Valeria, studentã la
Conservator, debutase la 26 ian. 1886, în rolul
Zerlinei, partenera titularului Fra Diavolo. De
cealaltã parte a Teatrului, pe locul actualului Palat
al Telefoanelor, era Terasa Oteteliºanu, cafenea,
berãrie ºi grãdinã cu arbori seculari. Dintru
început, prima salã a Terasei fusese consacratã
poeþilor ºi actorilor, alãturi de care nu au întîrziat
sã se adune pictori, sculptori ºi ziariºti, pentru ca
verva sã dea în clocot ºi sinea s-o ia în direcþia zeului exaltat...
Cînd ieºea, splendida Muzã a Poetului în suferinþã era ea însãºi un centru magnetic... ªi pãrul
blond în caier ºi umeri de zãpadã –/ În negru,
gurã-dulce, frumos o sã-þi mai ºadã!...
Dupã bursa de la Paris, Florenþa ºi Roma, cu
premii la Paris care îi garantau recunoaºterea,
ªtefan Ionescu-Valbudea revenea acasã în iarna lui
1887. Cerebral ºi de o sensibilitate rafinatã, cu o
rarã tehnicã a fineþei, Valbudea însufleþeºte
fizionomii complex-afective, mizînd pe ponderea
elementului precumpãnitor esenþializat, în cazul
Veronicãi Micle, podoaba capilarã, într-o construcþie montantã, preferatã subiectului, la modã
atunci, dar transfiguratã în sensul simbolisticii elevat-hieratice a coroanei. Mulajul din 1888 reconfirmã perceperea imaginii Veronicãi Micle de cãtre
lumea artisticã bucureºteanã, aceea de poetã, dar
mai ales de Muzã îndumnezeitã a Poetului
emblematic aflat în dificultate.
Inspirat de Eminescu, Valbudea
modeleazã veneraþia poeticã a
pãrului de aur, o inefabilã revãrsare de frumuseþi pe care
mîngîierea sculptorului o adunã
cuminte în coroana pururi verginei
Marii... Cred cã Portretul trebuie
privit deodatã cu o nouã lecturã a
poemului Atît de fragedã...
Bustul poetei Veronica Micle, a
cãrei imagine a fost publicatã de
Augustin Z.N. Pop, marmura
comandatã de Smara ºi executatã
de Valbudea în 1890, donat
Ateneului ºi dispãrut prin 1937,
pãstreazã doar pieptãnãtura, restul
nu-i decît solemnitatea gravã a
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întunecoasei renunþãri.
Dupã plecarea Valeriei la Paris în 15 iulie 1887
ºi a Virginiei, profesoarã la Botoºani (din august
acelaºi an), Veronica este obligatã sã pãrãseascã
locuinþa familiei Nei. Secãtuitã financiar, rãmîne
pînã spre primãvara lui 1888, an pe care îl petrece
mai mult la Botoºani, unde locuieºte cu fiica sa. În
7 dec. 1888, domiciliatã în Botoºani, despãrþitura
II, petiþiona un paºaport pentru unsprezece luni.
Vînduse casa din Iaºi, ale cãrei formalitãþi se
încheie în 4 ian. 1889.
Ar fi plecat la Paris... Valeria trebuia sã nascã ºi
n-ar fi vrut sã piardã anul...
Dezaprobat de toþi ai sãi, prietenul ieºean de
toatã viaþa sprijinã, fãrã sincope, familia Micle atît
de greu încercatã.
Devastat, Nei se ocupã de succesiunea
Veronicãi (A.N.I.C. Buc., D. 1300/1889).
În 24 oct. 1904, martorul Stamatiu-Ney, de 74
de ani, însoþit de dr. Alexandru N. Culianu, de 34,
semnau, din partea miresei, Actul de cãsãtorie a
Valeriei Micle, fostã Nanu, cu Prinþul Dimitrie
Popovici-Sturdza de la Cristeºti-Boureni. Se
retrãsese la Cîrlige, Gara Galbeni, jud. Roman, la
Conacul Zarifopol, unde, în 23 nov. 1916, se
stingea încet, ca un apostol, bãtrînul cu nume de
mareºal, slujitor al lui Cuza, în funcþiile de secretar
general în Ministerul Justiþiei ºi de administrator al
Domeniilor Statului, apoi al lui Carol I, cu atribuþii
de consilier al Înaltei Curþi de Conturi ºi de Prim
Preºedinte al Curþii de Apel din Iaºi.
A dãruit cu discreþie, fãrã recompensã, ºi numai
sufletul lui ºtie cît o fi iubit...

La Ipoteºti
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