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ECCE HOMO - sau chipurile comunicării 
(Rezumatul tezei) 

 Artiștii, prin excelență — și poate chiar și prin exclusivitate — sunt cei în care se regăsesc 

aceste două direcții într-o măsură cu totul omniprezentă, în acel sens de specială. Adică, ei sunt cei 

care nu doar prezintă, dar și reprezintă acel punct care se definește ca cel întreg. 

 În acest sens, teza prezentă își îndreaptă privirea nu în direcția teoreticienilor sau a istoricilor 

de artă, a căror vocație, sau cel puțin, a căror preocupare este aceea de a analiza formele artei — 

adică modurile de obiectivare ale subiectului, a autorului-artist, plasând astfel problematica ei într-o 

sferă exclusiv teoretică, cu alte cuvinte, într-o metastază — dar această teză se încredințează cu 

totul acelei chemări a autorilor prezentate, care răsună iar și iar, boltind peste secole și peste 

întreaga istorie a artei. Această asumare a poziției este necesară, întrucât pentru a înțelege cu 

adevărat un fenomen care se dezvoltă și se autosusține prin însăși practicabilitatea și practicitatea 

lui, este nevoie de un punct de vedere practic — adică de o bază practică. Ori, acest sol fertil se 

poate regăsi, prin excelență și cu siguranță în exclusivitate, tocmai la autorii obiectivărilor și 

aproape niciodată la cei care se bazează pe o analiză redusă la — și îngrămădită într-o — distanțare 

profesională. Adică, după cum ne sugerează și faimosul proverb englezesc: It takes one to know 

one. 

 Selecția artiștilor este importantă în a ilustra această recurență statornică, care prin ambiția ei 

pare să constituie seva acestui fenomen sublim, dar deloc subtil. Opțiunea prezentării lor în ordine 

cronologică subscrie de asemenea la această direcție cu totul unică, cu sensuri ermetice, dar care 

totuși fiecare la rândul ei asistă atât la ciclicitatea acestei revederi, cât și la inaintarea ei hermetice. 

 Pentru această culegere au fost aleși artiștii definitorii ai secolelor parcurse din istoria 

culturii europene. Prin prezența lor evocativă și astfel cu totul radicală, fiecare artist în domeniul în 

care și-a facut simțită prezența, pe parcursul activității personale în de-a lungul vieții, nu doar că a 

reușit — căci ambiția unei reale reușite, cred, a fost cât se poate de departe de intenția lor lăuntrică, 

dar a izbutit să redefinească și în multe cazuri să reinventeze ori să inaugureze noi domenii 

culturale, specii literare sau forme de reprezentare, care ulterior toate au ajuns să se înscrie și să 

descrie istorisirea omului, ca ființă estetică. 
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 Toți dintre artiștii enumerați au ajuns să formuleze nu doar modul în care această teză se 

reprezintă, dar și revelațiile subsemnatului asupra a ceea înseamnă descoperirea până la urmă atât 

de clară a autorului și în final, revendicarea lui din (în)gustările, fie a raționalizării istoriei artelor, 

fie a tiraniei imaginii într-o eră care și-a pierdut nu doar pașii, dar și urmele ei. 

 Încât acest cerc al celor adunați laolaltă se așterne pe o suprafață diacronică, extinsă pe mai 

multe secole, mulți dintre reprezentanții lor au ajuns până la mine într-o formă indirectă — 

folosindu-mă de această formulare, astfel, ca să mă închin temporar în fața unui discurs nu didactic, 

dar academic. Cu toate acestea, pe lângă grija tuturor celor care au trecut, întâmplarea a adus să am 

norocul extraordinar, nu doar de a fi contemporan cu unii, dar să fiu destinatarul îndrumării și 

prieteniei a doi dintre artiști — fapt care mă inundă cu recunoștință și bucurie lăsând loc doar unei 

reverențe tăcute față de această formă directă de realizare. 

 În favoarea unei contextualizări istorice și culturale, pe lângă prezentarea succintă a datelor 

biografice ale autorilor, capitolele consacrate fiecărora în parte din teza prezentă, va ilustra atât 

lucrările definitorii și edificatorii în sensul acelui punct comun pe care cu toții îl împărtășesc, cât și 

o interpretare a acestor semne particulare a unui fenomen general. 

 Se pare că se mai află în plină vorbă și in zilele noastre, această eternă reîntoarcere așa cum 

răsuna în cartea Amurgul idolilor  a lui Friedrich Nietzsche, chiar și peste aproape un secol de când 1

acest volum al ultimului modern a fost publicat pentru prima dată, în 1889. 

 Această reîntoarcere eternă a aceluiași lucru își regăsește locul și se face auzit în vocea 

incomparabilă a primei doamne, Maria Callas — o voce, care străbate poate chiar mai răsunător 

drumul nu al maselor, dar al celor care se reîntorc mereu la această sursă, care a dat naștere nu 

numai glasului La Divinei, dar și maximelor sau poeziilor acestui mare gânditor, pe care chiar și 

după aproape două secole, istoria filosofiei încă îl mai numește cazul Nietzsche. Așa cum, după 

exact patruzeci de ani de la stingerea din viață a Mariei Callas, în data de 16 septembrie 1977, ea în 

continuare este și va rămâne un caz, o Prima Donna Assoluta, care încă dăinuie, și va continua să 

 Friedrich Nietzsche, Amurgul idolilor, Ediția a 3-a., Ed. Humanitas, București, 20051
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fie prezentă în toate producțiile personajelor pe care le-a însușit pentru foarte mult timp de acum 

încolo. 

Direcția acestei drumeții, care se pare că într-adevăr este una palindromică și își are sensul, atât în 

ea însăși, cât și în acele mii de popasuri pe care le atinge pe parcursul înaintării ei — și în care se 

preschimbă. 

 În acest fel se poate nu doar explica, dar și prezenta acel sentiment de o revedere continuă și 

frecventă, care s-a ivit de prea multe ori în prea multe domenii, ca el să mai poate fi ignorat. Acest 

sentiment s-a ales să fie baza prezentei cercetări doctorale, care are ambiția nu doar de a-l clarifica 

printr-o contextualizare culturală atât contemporană cât și istorică, dar și de a încerca să surprindă 

natura și dimensiunile lui. 

 Există un punct statornic, comun, care pare surprinzător de cuprinzător, a cărui regăsiri 

cuprind, se pare, mai multe secole și mai multe domenii de activitate culturală, cum este muzica, 

teatrul, artele plastice, filmul, literatura sau filosofia. Exact aceeași însușire, în aceeași formă de 

manifestare, dar în diferite mijloace de expresie. 

 Pe parcursul aniilor de formare profesională, atenția mea a fost atrasă de o particularitate pe 

care am regăsit-o în aproape toate lecturile mele vizuale, auditive sau literare. Fie că era vorba de 

opera La Traviata, de poeziile lui Friedrich Nietzsche, povestirea Tonio Kröger, autobiografia lui 

M.K.Ghandi, de jurnalul și scrisorile lui Franz Kafka, lucrările lui Hieronymus Bosch, Francisco 

Goya sau în lucrările și conversațiile mele cu artista și profesor doctor Suzana Fântânariu, ori 

dialogurile cu bunul meu prieten, Tamás Todor. În toate aceste alăturări de schimburi, ca un 

fenomen fizic, am rămas încărcat mereu cu aceeași fascinație interioară, că direcția acestor 

schimburi culturale au parcă acelaș sol de proveniență. Că ele singure oferă nu doar unul, ci unicul 

mediu pentru viață. Și că acest lucru trebuie să aibă nu doar o comunitate, dar și o continuitate 

indivizibilă — și de neoprit. Pornind de la această convingere am început să caut similitudinile 

dintre diverși autori, din domenii culturale variate și din epoci sau generații diferite, care la prima 

vedere par să nu aibă nici o legatură unele cu altele, dar care în ciuda diferențelor lor istorice, 

geografice sau temporale, păstreaza sensul unic al recunoașterii.
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