Covoare fermecate
V-a§ spune o poveste frumoaså. Povestea covoarelor otomane påstrate în
regiunea Bra§ov-Sibiu §i povestea pasiunii lui Ãtefan Ionescu pentru aceastå
comoarå ignoratå, pe care a reu§it så o redea publicului, îngrijindu-se, cu mari
sacrificii, de apari†ia unei cår†i magnifice: Antichi tappeti ottomani in Transilvania,
Verduci Editore, Roma, 2005. Ãtefan Ionescu este inginer, tråie§te de mult timp
în Italia (alåturi de so†ia sa, Teresa, care a practicat arheologia în fosta Dacie
romanå, pe §antierele lui Daicoviciu) §i e fascinat de „covoristicå”. Eram
ambasador la Sfîntul Scaun cînd l-am cunoscut pe Ãtefan, de care m-am apropiat
gra†ie unui prieten comun: Horia Bernea. În casa lui romanå, ornatå cu
minunate tablouri române§ti, am în†eles pentru prima oarå valoarea unicå a
covoarelor anatoliene conservate în comunitå†ile såse§ti din Transilvania: le-a†i
våzut în copilårie, ca §i mine, cînd a†i vizitat, bunåoarå, Biserica Neagrå sau
muzeul Brukenthal, dar nu ati aflat, probabil, cå acele colec†ii, alcåtuite de
negustorii ce stråbåteau odinioarå drumurile comerciale central-europene,
cuprind piese rarissime, pe care numai o mînå de exper†i le ãtiu påstrate pe
teritoriul României. Fabuloasele †esåturi (create între secolele XV §i XVIII) s-au
salvat de distrugere prin azil bisericesc. Dacå negustorii transilvåneni n-ar fi
avut cosmopolitismul §i gustul estetic de a le prezerva, ca semne de opulen†å,
dar §i ca marcå a unui spirit deschis, aceste capodopere textile s-ar fi destråmat,
asemenea suratelor din fostul Imperiu otoman, în acidul vicisitudinilor.
M-am în†eles atunci cu Ãtefan Ionescu asupra unui proiect care a suferit
nenumårate ajuståri: så organizåm o expozi†ie cu 100 de piese, la Milano, în
capitala mondialå a covorului. Ãtefan citea påtima§ bibliografii inaccesibile, î§i
gåsise galeristul ideal, dar §i specialistul român în materie (Andrei Kertesz), iar
eu am dat drumul coresponden†ei oficiale pentru a pregåti evenimentul în
montura Marelui Jubileu. Ideea de fond era patrioticå: så aråtåm publicului
occidental ce poate descoperi în România. Så prezentåm, pe lîngå catalogul
§tiin†ific, o monografie despre Transilvania ca loc de intersec†ie a mai multor
culturi §i civiliza†ii. O Transilvanie româneascå, sediu al unor complexe
acultura†ii, matcå a unui dialog interetnic §i multiconfesional demn, ca exemplu
istoric, de Europa contemporanå... Nicåieri nu mai po†i admira textura misticå a
unei arte islamice etalate la adåpostul unor biserici protestante, dar amplasate în
plin spa†iu ortodox !
Ãtefan Ionescu se lovea curînd de realitate: nu erau bani, asigurårile
costau exorbitant. Custozii ecleziastici ai colec†iilor refuzau exportul lor
temporar. Galeristul din Milano se vedea ca protagonist al evenimentului,
ocultînd paternitatea „ionescianå” a expozi†iei. Ministerul român al Culturii
voia §i nu putea sau putea §i nu voia... Ãtefan Ionescu nu s-a descurajat. §i-a
fåcut un web site (www.transylvanianrugs.com). A cålåtorit la fa†a locului, unde

a parlamentat insistent cu gardienii tezaurului. A renun†at la Milano, în
favoarea Romei, unde cîteva covoare au ajuns, abia acum, §i nu la o galerie
specializatå, ci la discret-accesibila Accademia di Romania. Înså adevårata
performan†å a prietenului meu constå în apari†ia volumului semnalat la început.
E un catalog rezonat. O lucrare exhaustivå, publicatå la standardul indepasabil
al cår†ii de artå italiene. În ea, covoristica mondialå î§i fixeazå un nou reper.
Reproduceri perfecte, studiu istoric aplicat, fi§e individuale de o tehnicitate
impecabilå. Prezentarea e tipologicå, iar colec†iile reproduse acoperå aria
maximå (incluzînd Rupea, Sighi§oara, Media§, Sebe§ sau Cluj-Napoca, dar §i
fondul påstrat la Muzeul Na†ional de Artå din Bucure§ti sau exemplarele ajunse
în colec†ii particulare). Un volum cu o justificat de lungå tabula gratulatoria.
Dar care nu ne-ar fi ajuns în mîini – §i nici n-ar fi fost recenzat, spre exemplu,
în revistele de talia unei Hali – fårå abnega†ia „nebuneascå” a unui intelectual
român „necunoscut” §i expatriat... Bravo, Ãtefan Ionescu ! România î†i datoreazå
mai mult decît s-ar crede.
Teodor Baconsky
DILEMA VECHE, Anul II, nr. 69, 13-19 mai 2005

