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În anul 1929, vedea lumina tiparului în pagina culturală a cotidianului
„Ultima Oră”, pusă sub îngrijirea lui Petru Comarnescu, un articol al său: „Cazul
Minulescu”, ţinând la revizuirea valorii autorului „Romanţele de mai târziu”, pe
care cu mulţi ani înainte îl admirase fără rezervă. Articolul începea astfel:
„Amintiri, Eram încă în liceu şi organizasem acasă la mine un festival intelectual,
cum îl numeam eu. Aurel Broşteanu vorbea despre Picasso. Doi tineri citeau
versuri de Minulescu şi «Adolescenţă» de Arghezi. Apoi mi-a venit rândul să
prezint printr-o conferinţă în care Wilde şi France abundau, piesa cu cei doi
pungaşi care sparg uşa cerului, «În faţa porţilor de aur», a lordului Dunsany,
interpretată apoi cu înţelegerea vârstei de colegii mei de liceu, actorul Brancomir şi
scriitorul Dianu”.
Am făcut acest citat, nu pentru vreo referire la Minulescu, ci spre a evoca,
oricât de sumar, ceea ce aş numi „Portretul lui Petru Comarnescu din tinereţe” –
ambianţa spirituala proprie colegianului de atunci, preocupările lui intelectuale,
deschiderea spre orizonturile vaste ale culturii –, dar, totodată, şi spre a marca
primul moment semnificativ al prieteniei dintre noi, bazată în întregime pe
comunitatea aspiraţiilor de înnobilare a vieţii prin cunoaştere şi îmbinare superioară
a idealurilor de bine şi frumos – acel „Kalokagathon”, care, mai târziu, în anii de
maturizare prin studii şi reflecţie, avea să dea o fundamentare teoretică a acestor
aspiraţii ale lui si să îi polarizeze forţele spiritului timp de decenii, de-a lungul
prodigioasei activităţi desfăşurate de el în câmpul culturii româneşti.
Ieşean de origine, beneficiar al marilor tradiţii spirituale transmise din
generaţie în generaţie de metropola culturii moldoveneşti, dar şi al celor din propria
familie, care – spre a mă limita la ultimele două secole – număra printre membrii ei
nume ilustre, ca acela al mitropolitului Veniamin Costache, al întemeietorului
chimiei româneşti, Potru Poni, ori al savantului biolog de la Universitatea ieşeană,
Grigore Popa, Petru Comarnescu înţelegea să continue aceste tradiţii,
transplantându-le în mediul cultural bucureştean, pentru a le valorifica la scară
naţională, într-un moment când, la ele acasă, ameninţau să se ofilească dintr-un
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Textul, inedit, ne-a fost pus la dispoziţie de către nepotul criticului Aurel Broşteanu,
dr. Mircea Drăgan, căruia îi mulţumim.
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hipertrofiat cult al lor tinzând spre epigonism în mândră izolare provincială, şi,
totodată, pentru a fertiliza mediul de elecţie – cel al Capitalei ţării – prin
confruntarea cu constanta unor valori spirituale de înaltă clasă. Se vădea în aceasta
prezenţa spiritului integrator de care era aninat Comarnescu încă de tânăr, vocaţia
lui irezistibilă spre sinteza spirituală.
Pentru a putea urmări realizarea ei, Petru Comarnescu era plasat în condiţiile
unei ambianţe familiare privilegiate – aceea a soţilor Netter – unchi şi mătuşă –,
care, devansând pe alţi membri ai familiei, creaseră un cap de pod ieşean, cu statut
de exteritorialitate, în chiar inima Bucureştiului. Avocat de stat, soţul, cu
preocupări muzicale de aleasă ţinută, organizator al unui cvartet de coarde format
din amatori instruiţi ce se întruneau cu punctuală regularitate spre a oficia la altarul
Euterpei; doctor în biologie din Germania, soţia, femeie de rară distincţie
intelectuală şi morală, „une grande dame”, în cea mai pozitivă accepţie a
cuvântului, ruda de sânge a lui Comarnescu – îl luaseră la el, din lipsă de
progenitură proprie, ca pe un copil minune, pe tânărul Titel – cum era numit el în
familie şi printre prieteni –, spre a veghea cu discretă solicitudine la formarea
personalităţii lui, rupându-1 astfel din cea mai trainică şi pură legătură de afecţiune,
aceea faţă de mama sa, rămasă mai departe în Iaşul natal, ca un stăruitor memento
al rădăcinilor, adresat fiului ei.
În apartamentul lor, larg şi luminos, de la cel de al doilea ori al treilea etaj, pe
colţ, din imobilul situat la intersecţia străzii Atena cu bulevardul, a avut loc şi
festivalul „intelectual” pe care l-am evocat în exordiul retrospecţiei de faţă. Ceea ce
m-a impresionat îndeosebi la tânărul Comarnescu cu prilejul acestui festival – care
trebuie să fi avut loc prin 1923, când el încă nu împlinise 18 ani ori abia îi împlinise –
este ascendentul de care se bucura printre colegii lui, toţi elevi ai liceului „Sf. Sava”,
membri ai unei societăţi cultural-literare, al cărei spiritus rector şi animator era el.
Fără vreun efort de a se impune, Comarnescu a ştiut să reprime prompt anumite
manifestări inofensive de impacienţă din rândurile tânărului auditor pe parcursul
expunerii mele, ce se voia doctă, despre o personalitate artistică despre care cei mai
mulţi vor fi aflat abia atunci – într-adevăr, la vremea aceea, Picasso avea doar 42 ani.
Argumentul – pe cât de simplu, pe atât de operant – ce însoţea mustrarea adresată de
junele lider chema în conştiinţe diferenţa de vârstă dintre conferenţiar şi si (eram,
vezi bine, cu vreo doi ani mai mare) şi de situaţie (student în anul I, nu licean imberb
ca ei). E cunoscut avantajul pe care îl prezintă în ochii adolescenţilor astfel de
diferenţe, fie chiar minime. Şi cu toate că, prin comparaţie cu ei – bucureşteni de
baştină –, eram, la rândul meu, handicapat de dezavantajul de a fi descins recent din
provincie – Ploieştiul ara considerat, cel mult, o suburbie a Capitalei, loc de popas
pentru amatorii de fripturi şi vinuri bune –, argumentul a prins pe dată şi restul
expunerii mele s-a bucurat de o atenţie fără rezervă.
Cred că nu mă înşel conjecturând că argumentul depăşea caracterul tactic de
circumstanţă şi că prezenta o pondere în însăşi conştiinţa lui Comarnescu.
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Beneficiar, cum mă aflam, al avantajelor de ordin psihologic pomenite, eram în
plus, beneficiar şi al unui subiect-şoc, căci a vorbi despre Picasso cu mai mult de
jumătate de secol în urmă nu părea un lucru chiar aşa de banal ca astăzi. Aceste
avantaje, repercutate de-a lungul vremii prin efectul forţei de inerţie a primelor
impresii, socotesc că explică într-o măsură creditul (ca să nu spun prestigiul) de
care m-am bucurat permanent din partea lui Comarnescu. Incredibila generozitate
care îl caracteriza şi sentimentul prieteniei, aşa da puternic ancorat în fiinţa sa,
explică, poate, restul. Dar nici una din acestea nu reuşea să dezarmeze spiritul
critic, veşnic treaz în el, atent la inspiraţiile incoruptibilei echităţi, gata oricând să
se exercite, faţă şi de cel mai bun prieten, şi chiar sub forma de aspre dojeniri,
temperamental colorate.
Era ca un copil care, în nevinovăţia conştiinţei, nu făcea – asemenea unui
cunoscut dicton latinesc – deosebirea dintre adevăr şi prietenia faţă de Plato, nici
măcar spre a da preferinţă primului termen, ci socotea cu toată sinceritatea că ele
sunt sinonime, că prietenia nu poate fi decât adevăr şi că, în consecinţă, a proclama
adevărul, oricare ar fi el, nu poate decât să o consolideze, să vorbească în numele şi
în interesul ei. Mă ispiteşte să pun în legătură această atitudine spirituală cu o alta,
trădând o similară ingenuitate a conştiinţei. „Pe atunci – mărturiseşte el undeva, în
«Chipurile şi priveliştile Americii», restituite nouă editorial prin grija plină de
dragoste a lui Traian Filip – nu uram pe nimeni şi credeam ca totul pe lume este
bun şi că, putând cunoaşte cu adevărat lumea, nu o poţi decât iubi.”
Dacă este aşa, frecventele sale atitudini de frondă din spaţiul cultural
românesc interbelic pot apărea într-o cu totul altă lumină decât aceea a banalităţii
imediate. Când, bunăoară, în anii studenţiei, la o şedinţă a Institutului pentru
literatură, patronată de Mihail Dragomirescu în aula Fundaţiei universitare, urca în
frac din sală, cu inegalabilă dezinvoltură, treptele podiumului, pentru a dezvolta de
la tribuna înţesată de clientela ştiinţifică a maestrului ai spre maxima ei derută,
apologia lui Marcel Proust, zâmbetul ce îi înflorea faţa bucălată şi roză şi se
ascuţea ştrengăreşte în privirea candidă, departe de a semnifica triumful meschin
asupra unui adversar demn de dispreţuit, trăda, poate, din contră, imensa simpatie
umană în care învăluia aprioric un prieten, ajutându-l să înţeleagă adevărul generos
că, dincolo de valorile omologate cu academică morgă prin prisma vestitului sistem
do literatură, mai pot subsista altele, creaţii ale noului, ale vieţii, deopotrivă
îndreptăţite a figura la loc de cinate în istoria literaturilor, chiar dacă neîncadrabile
în schemele prestabilite ale unei anumite dogme estetice.
La fel, când într-o expoziţie de la Ateneul Roman a pictorului Leon Biju se
străduia, în calitate de proaspăt critic plastic, să câştige din partea expozantului
asentimentul la observaţia că unul din tablourile lui ar păcătui din punctul de
vedere al construirii compoziţiei pe diagonală, o făcea cu bună credinţă – chiar
dacă, eventual, în mod eronat – şi din dorinţa sinceră de a contribui prieteneşte la
stabilirea unui adevăr, şi nu i-ar fi trecut prin minte că pictorul îi va replica
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ameninţîndu-l cu „diagonala” bastonului şi chiar încercând a-l lovi. Riscuri ale
meseriei, relativ frecvente, pare-se, între cele două războaie! Nu mărturiseşte, oare,
Oscar Walter Cisek, critic plastic de mare autoritate morală şi profesională, într-o
postumă „Lămurire”, publicată prima oară de Al. Oprea, cu doi ani în urmă, în
antologia de texte ale ilustrului critic, că asupra sa au planat, la un moment dat,
pericole asemănătoare? „Dar –continuă el – aveam în apropierea mea câţiva adepţi
convinşi şi amici iniţiaţi în tot ce susţineam cu atâta încăpăţânare. Printre ei se
găseau prietenii Lucian Blaga şi Tudor Vianu, Cezar Petrescu şi Ion Marin
Sadoveanu, Francisc Sirato si N.N. Tonitza, iar din generaţia tineretului de atunci
Petru Comarnescu şi Aurel Broşteanu.”
Dar nu numai artiştii se dovedeau susceptibili la critică, ci şi colecţionarii.
Într-o carte poştală din Graz, Austria, datată 30 aprilie 1933, Zambaccian căuta să
îşi potolească faţă de mine focul unei discuţii cu Comarnescu, la care întâmplător
asistasem: „Nu voi uita – îmi scria el – hazul ce l-am făcut când ne-am întâlnit pe
Calea Victoriei cu Comarnescu; m-am reţinut din politeţe. – Dar mi-a făcut mare
plăcere, că eu cumpăr la întâmplare, că noi amatorii nu ne dăm seama de legile
estetice care dau naştere lucrărilor, că n-am stylul (sic!) lui Simu. Zău că-mi face
plăcere; gârbovit de laude şi complimente, savurez şi copilăriile acestea, eu
frenezie”. Când Zambaccian subliniază cuvintele „M-am reţinut din politeţe”,
înseamnă că observaţiile lui Comarnescu îl împinseseră până la limitele răbdării şi
că o picătură în plus ar fi revărsat paharul, prefigurând scena ce avea să se întâmple
12 ani mai târziu în anticamera lojii ce domina aula Fundaţiei universitare, la o
conferinţă despre Petraşcu din ciclul închinat de galeria „Căminul Artei” câtorva
mari personalităţi ale picturii româneşti – scenă care, de astă dată, punea faţă în faţă
pe Zambaccian şi pe Aurel Vladimir Diaconu, competitor al lui sub întreitul aspect
de colecţionar, critic de artă şi autor al unei monografii referitoare la Petraşcu.
Vacarmul altercaţiei iscate între cei doi din confruntarea tendinţelor concurente de
a institui monopolul critic asupra operei marelui artist răzbătea până în aulă şi puţin
a lipsit sa nu se treacă la elucidarea conflictului prin căi de fapt.
Aşa se întâmplă când pasiunea pentru artă, în loc să se îndrepte exclusiv spre
asimilarea sensurilor creaţiei, alunecă în dispute mărunte alimentate de şarpele
ambiţiei. Din fericire, există şi clipe senine pentru receptarea artei, ba chiar şi clipe
cu adevărat privilegiate. Ne era hărăzit, mie şi lui Comarnescu, în vara anului 1928,
să gustăm, în afara oricăror obligaţii profesionale, astfel de clipe, luând legătura la
Braşov cu câţiva eminenţi slujitori ai artei: plasticieni, ca Hans Eder, Fritz Kimm,
Nagy Imre şi alţii, ori muzicieni, ca marele organist de la Biserica Neagră, Viktor
Bickerich, şi soprana Aennie Bickerich, soţia sa. Devoţiunea cu care şi unii şi alţii
oficiau cultul artei, fără preocupări lăturalnice care să-l tulbure, ne-a impus
amândurora ca o revelaţie neaşteptată, căreia i-am închinat: eu, ciclul de „Scrisori
din Braşov”, subintitulat: „Zece capitole de artă contemporană”, publicat în toamna
aceluiaşi an în coloanele săptămânalului „Propăşirea” de la Ploieşti, iar Comarnescu,
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un mic studiu asupra pictorilor saşi, în cadrul cronicii plastice pe care o deţinea, ca
succesor al meu, la „Viaţa Românească”. Preocuparea lui Comarnescu pentru
cultura naţiunilor conlocuitoare dovedea încă o dată vocaţia spiritului său integrator
spre sinteza spirituală, vocaţie căreia, în curând, călătoria de studii în America avea
să îi deschidă vaste orizonturi.
Între timp, publicistica îl prinsese în ruajul ei absorbant. Întreprinzător şi plin
de iniţiative, punea la cale tot felul de proiecte, pe care, o dată realizate, le abandona.
La scurt timp după întemeierea, de către el şi Camil Baltazar, a revistei „Tiparniţa
literară”, la care am colaborat cu cronici plastice, i se încredinţează spre sfârşitul
anului 1928 conducerea paginii a doua a cotidianului „Ultima Oră”, atunci înfiinţat,
la care de asemenea am fost atras să colaborez. Comarnescu avea atunci 23 ani şi,
plin de încredere în sine şi în colegii de generaţie, îşi lua prin „Programul paginii
culturale”, în numele său şi al lor, angajamente de felul acesta: „Pagina culturală a
«Ultimii Ore», pusă sub îngrijirea mea, va avea în toate aspectele sub care se va
înfăţişa un fir conducător care îi va da coeziune şi unitate. Vom încerca să realizăm o
revistă vie, adică vom adânci realitatea, dinamizând problemele... Poziţiunea noastră
va fi cea criticistă. În numele spiritului şi al valorilor, vom lua atitudine faţă de toate
manifestările culturii... Vom şti să denunţăm inconformităţile spirituale, falsele
poziţii, pseudoapostolatul, nevaloarea strecurată drept valoare, obrăznicia şi prostia
cu pretenţii...”. Un astfel de program, căruia, după cum se vede, nu îi lipsea o notă
oarecare de teribilism juvenil, a suscitat în presa vremii luări de poziţii potrivnice –
inclusiv din partea lui G. Călinescu, .care îl prezenta pe Comarnescu drept: „un tânăr
inteligent şi simpatic, dar organizator al celei mai detestabile insurecţii de colegieni”.
Tuturor le-a răspuns cel vizat, printr-un articol fulminant „Revolta celor fără de
atitudini”, purtând subtitlul „Între diletantism şi rea credinţă”.
Dar, la mai puţin de un an după angajarea în acest capitol frământat al
publicisticii sale, Comarnescu avea să părăsească pentru doi ani ţara, ca beneficiar
al unei burse de studii în America. „Eram încrezut şi mândru plecând în America –
scrie el –. Mai târziu şi în alte circumstanţe am priceput şi reciproca actului meu de
atunci... Ce uşor e să pleci tu, ce suferinţă e să-ţi plece altul... Cel ce pleacă fură
celor pe care îi lasă reazemul unui vis. Pe când el, călătorul, capătă visuri mereu
noi, păstrându-le şi pe cele vechi”.
Suferinda, celor ce rămân este o experienţă pe care Comarnescu, aşa cum
mărturiseşte, avea să o facă mai târziu şi în alte circumstanţe. Prietenii lui, caro
fuseseră atraşi de el în vârtejul atâtor acţiuni fără astâmpăr, au făcut această
experienţă o dată chiar cu plecarea lui. Lipsiţi de impulsul entuziasmului său
mobilizator, de liantul personalităţii sale puternice, ei s-au dispersat care încotro,
stânjeniţi parca şi în relaţiile lor personale. Este ceea ce îmi destăinuia printr-o
misivă din 29 martie 1931 Constantin Noica, anticipând cu nostalgie asupra
înapoierii prietenului comun: „Mă gândesc că peste puţin timp sa va întoarce Titel,
omul care ştie atât de bine să lege interese diverse, cum sunt ale noastre. Absenţa
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lui mi-a fost grea şi din acest punct de vedere. Graţie lui mă puteam apropia de o
serie de oameni pe care, singur, n-am curajul şi nici mijloacele să-i apropii”.
Filosoful care şi-a dorit – şi, desigur, îşi doreşte şi astăzi – să stăpânească arta
maieuticii de tip socratic, spre a-şi ajuta discipolii „să devină ceea ce sunt”, îşi
mărturiseşte de astă dată, prin rândurile citate, preţuirea pentru o maieutică de tip
diferit, care ne cere „să devenim alţii, prin alţii şi pentru alţii” – „prin cât mai mulţi
alţii şi pentru cât mai mulţi alţii”. Este maieutica pe care Petru Comaraescu o
stăpânea prin irecuzabilă determinare nativă. Cheie a tinereţii proprii, în
consonanţă cu aceea a timpului şi a lumii noastre, ea l-a ţinut necontenit tânăr.
Astfel că tentativa mea de a vă prezenta „portretul lui Comarnescu din tinereţe”,
adică până la experienţa americană, se dovedeşte lipsit de sens. Căci portretul său
din tinereţe este portretul întregii sale vieţi.
Comunicare în cadrul evocării lui Petru Comarnescu
la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România,
în ziua de marţi, 27 aprilie 1976

