Aprilie / Mai 2020

Daţi-i Cezarului pe cele ale Cezarului, iar lui
Dumnezeu pe cele ale lui Dumnezeu!”
Mt 22:15-22, Lc 20:20-26, Lc 23:2, In 19:12, Rm
13:7
Matei 27:46
Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare:

“Eli, Eli, Lama Sabactani?”

VIA DOLOROSA

adică: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,
pentru ce M-ai părăsit?”

Nimeni altcineva n-a exercitat, de-a lungul
istoriei lumii, o influienţă atât de mare asupra
sufletului omenesc, ca Iisus Cristos. şi, probabil,
mii şi mii de suflete se vor perinda pe faţa
pământului, până în veci, fără ca vreunul dintre
ele să se-n-trupeze într-o fiinţă superioară,
asemeni celei numite Iisus Cristos.
Ernest Renan- „Viaţa lui Iisus”

Pentru că Dumnezeu era în Hristos, împăcând
lumea cu Sine însuşi, nesocotindu-le greşelile
lor şi punând în noi cuvântul împăcării.
Sfântul Pavel în A doua epistolă către corintieni
a Sfântului Apostol Pavel,

Dar acum Hristos a înviat, fiind Începătură a
învierii celor adormiţi. Că dacă printr-un om a
venit moartea, tot printr-un Om şi învierea
morţilor, căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi
în Hristos toţi vor învia.
Sfântul Pavel în Epistola întâi către corinteni a
Sfântului Apostol Pavel
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„Tu eşti Cristosul,
Fiul Dumnezeului celui viu!“.
Matei 16:16, 17- Petru

„Îl urmez pe Iisus: Iisus este Dumnezeul meu,
soţul meu, viaţa mea, singura mea iubire, Iisus
este totul în tot. Din această cauză nu mă tem
niciodată”
Maica Tereza (1910-1997),
călugăriţă catolică, fondatoare a ordinului
Misionarii Carităţii şi laureată a
premiului Nobel pentru Pace

Doar cu Hristos
putem ajunge de la suferinţă la
biruinţă!
Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Apropiaţi-vă de El, piatra cea vie, de oameni într-adevăr
neluată în seamă, dar la Dumnezeu aleasă şi de preţ; şi voi
înşivă, ca pietre vii, zidiţi-vă drept casă duhovnicească,
preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe duhovniceşti, bineplăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos…. Iar voi sunteţi
seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor
agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui
ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată, voi
care odinioară nu eraţi popor, iar acum sunteţi poporul lui
Dumnezeu; voi care odinioară n-aveaţi parte de milă, iar
acum sunteţi miluiţi.” (1 Petru 2, 4-5; 9-10)

În Sfânta şi Marea Duminică a Paştilor prăznuim
Învierea cea dătătoare de viaţă a Domnului şi
Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Stihuri:
Hristos pogorând la luptă cu iadul, singur.
După ce a luat pradă multă de biruinţă, S-a
ridicat.
Numim sărbătoarea de azi Paşti, după
cuvântul care în vechiul grai evreiesc însemnează
trecere; fiindcă aceasta este ziua în care Dumnezeu a
adus, la început, lumea dintru nefiinţă întru fiinţă. În
această zi smulgând Dumnezeu pe poporul israelitean
din mâna Faraonului, l-a trecut prin Marea Roşie şi
tot în această zi, S-a pogorât din ceruri şi S-a sălăşluit
în pântecele Fecioarei. Iar acum, smulgând tot neamul
omenesc din legăturile iadului, S-a suit Ia cer şi l-a
adus iarăşi la vechea vrednicie a nemuririi.

Dar pogorându-Se la iad Domnul, nu a înviat
pe toţi câţi erau acolo, ci numai pe cei care au voit să
creadă în El; şi sufletele sfinţilor din veac, ţinute cu
sila de iad, le-a slobozit şi a dăruit tuturor putinţa să
se urce la ceruri.
Drept aceasta, bucurându-ne peste fire,
prăznuim, cu strălucire, învierea, închipuind bucuria
cu care s-a îmbogăţit firea noastră prin îndurarea
milostivirilor lui Dumnezeu. De asemenea, dându-ne
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unul altuia obişnuita sărutare de înviere, prăznuim şi
risipirea vrajbei, arătând prin aceasta unirea noastră
cu Dumnezeu şi cu îngerii Săi.
Iar învierea Domnului, aşa s-a petrecut: La
miezul nopţii pe când străjerii păzeau mormântul,
pământul s-a cutremurat şi un înger s-a pogorât şi a
răsturnat piatra de pe mormânt. Ostaşii văzând
aceasta, s-au înspăimântat şi au fugit; numai după
aceea s-a petrecut venirea femeilor la mormânt,
sâmbătă după miezul nopţii, aproape de revărsatul
zorilor. învierea a cunoscut-o întâi Maica lui
Dumnezeu, care, după cum grăieşte Evanghelia de la
Matei, şedea la mormânt împreună cu Maria
Magdalena.
Dar spre a nu se arunca îndoială asupra
învierii, din pricina dragostei de mamă pentru Fiul său,
de aceea zic Evangheliştii că Domnul S-a arătat mai
întâi Măriei Magdalena. Ea a văzut şi pe îngerul, ce
sta pe piatră, şi plecându-se, a văzut şi pe cei
dinăuntrul mormântului, care au vestit învierea
Domnului şi au grăit: „A înviat, nu este aici, iată
locul unde L-au pus pe Dânsul”.
Deci, auzind ea acestea, a alergat degrabă
la ucenicii cei mai înflăcăraţi, la Petru şi la Ioan, şi lea vestit lor învierea. Iar întorcându-se ea cu cealaltă
Mărie la mormânt, le-au întâmpinat pe ele Hristos,
zicându-le: „Bucuraţi-vă!” Drept era, ca seminţia
femeiască să audă ea, mai întâi, bucuria, ca una ce a
auzit mai întâi: „întru dureri să nască fii”.
Ele fiind biruite de dragoste, s-au apropiat şi
s-au atins de preacuratele Lui picioare, voind să-L
cunoască mai cu dinadinsul. Apostolii au venit Ia
groapă şi Petru numai plecându-se în mormânt, s-a
întors înapoi, iar Ioan a intrat înăuntru, a privit mai cu
de-amănuntul şi a pipăit giulgiul şi mahrama capului
(Luca 24, 12; Ioan 20, 3-8).
Magdalena, spre a se încredinţa mai cu
dinadinsul despre cele ce văzuse, a venit iarăşi
împreună cu celelalte femei la mormânt, cam pe la
revărsatul zorilor şi au stat afară şi plângeau. Dar
uitându-se ea în mormânt văzu doi îngeri strălucind
de lumină, care, certând-o oarecum, i-a grăit:
„Femeie de ce plângi? Pe cine cauţi? Pe Iisus
Nazarineanul cauţi? Pe Cel răstignit? S-a sculat,
nu este aici”. Şi îndată s-au ridicat cuprinşi de teamă,
văzând pe Domnul.
Iar aceea întorcându-se a văzut pe Hristos
stând şi părându-i-se că El este grădinarul (că
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mormântul era în grădină) I-a zis: „Doamne, dacă tu
l-ai luat pe El, spune unde L-ai pus; şi eu îl voi lua pe
Dânsul, şi căutând ea din nou către îngeri, Mântuitorul
a grăit Magdalenei: „Mărie!”; iar ea înţelegând
dulcele şi cunoscutul glas al lui Hristos, voia să se
atingă de El.
Dar El a zis: „Nu te atinge de Mine, că încă
nu M-am suit la Tatăl Meu; precum socoteşti, ţie
ţi se pare că Eu sunt încă om; ci mergi la fraţii
Mei şi spune-le, cele ce ai văzut şi auzit”; şi
Magdalena a făcut aşa. Luminându-se de ziuă, ea a
venit iarăşi la mormânt cu celelalte; iar cele ce erau
cu Ioana şi cu Salomeea au venit la răsăritul soarelui
şi, pe scurt grăind, femeile au venit la mormânt adesea
şi între ele era şi Născătoarea de Dumnezeu.
Că ea este aceea pe care Evanghelia o
numeşte Maria lui Iosie; Iosie era fiul lui Iosif. Nu se
ştie însă ceasul când a înviat Hristos. Unii zic că la
cântarea cea dintâi a cocoşilor; alţii când s-a întâmplat
cutremurul, iar alţii într-altă dată.
Deci aşa petrecându-se faptele, iată că unii
din cei ce păzeau mormântul au venit şi au spus
arhiereilor cele întâmplate; iar aceştia mituindu-i cu
bani, i-a înduplecat să spună că ucenicii lui Hristos au
venit în timpul nopţii şi L-au furat. în seara acelei zile
însă ucenicii fiind adunaţi laolaltă de frica iudeilor, şi
uşile fiind încuiate, a intrat Iisus la dânşii, că era cu
trup nestricăcios, şi ca de obicei le-a vestit lor: „Pace
vouă!” Ei, văzându-L, s-au bucurat peste măsură
de mult şi au primit prin suflare, mai desăvârşită
lucrarea Preasfântului Duh.
În ce priveşte însă, învierea Domnului în a
treia zi de la înmormântare, aşa să ştii: Joi seara şi
Vineri ziua, fac o zi (aşa socoteau evreii întinderea
unei zile); apoi Vineri noaptea şi Sâmbăta întreagă,
fac altă zi; - iată deci a doua zi. Altă zi o face noaptea
de Sâmbătă şi o parte din ziua de Duminică (fiindcă
după o parte a începutului se înţelege întregul), deci
altă întindere de zi. Iată dar şi ziua a treia. Sau alt fel:
Hristos S-a răstignit Vineri la ceasul al treilea; de la
ceasul al şaselea şi până la ceasul al nouălea s-a făcut
întuneric, aceea înţelegeţi-o o noapte; deci iată o
întindere de o zi de la ceasul al treilea până la al
nouălea. Apoi, după întuneric iată ziua şi noaptea de
Vineri; deci a doua întindere de zi. în sfârşit ziua
Sâmbetei şi noaptea ei fac, iată, a treia întindere de
zi. Că deşi Mântuitorul a făgăduit să ne facă bine în
trei zile, totuşi binefacerea a plinit-o El într-un răstimp
mai scurt.

A Cărui slavă şi putere este în vecii vecilor.
Amin!

„Să iubeşti¸ nu e suficient, trebuie să ştii să
înveţi pe altul arta dragostei. Plăcerea o simte
şi plebea, chiar şi animalele. Omul adevărat,
însă, tocmai prin asta se deosebeşte de animale.
El transformă dragostea într-o artă nobilă şi,
bucurându-se de ea, e conştient de valoarea ei
divină. Astfel, nu-şi satisface trupul, ci şi
sufletul”.
Henryk Sienkiewicz
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DE LA MORMÂNTUL LUI LAZĂR LA
MORMÂNTUL DĂTĂTOR DE VIAŢĂ AL
DOMNULUI

26, 26-29; Marcu 14, 22-25; Luca 22, 15-20),
participăm şi prin icoană a emoţionantul şi înălţătorul
moment al pregătirii Sfintelor Patimi.
Etapa următoare, a trecerii prin „Patimile cele de
bunăvoie” şi urcarea pe „Altarul Crucii”, este fidel
actualizată de slujbele de vineri, numite chiar ale
Patimilor, de prezenţa Sfintei Cruci în mijlocul bisericii,
în faţa Sfântului Epitaf - icoană a punerii în mormânt
a Domnului - dar şi de Sfintele Evanghelii ce se citesc
(Matei 27, 39-50; Marcu 15, 29-37; Luca 23, 3546; Ioan 19, 25-30). În plus, a treia icoană, a
Răstignirii, în rândul amintit pe catapeteasmă,
reprezintă pe Domnul răstignit însoţit de-a dreapta şi
de-a stânga, de Maica Domnului şi de Sfântul Ioan,
traducând, astfel, momentul jertfei mântuitoare, dar
şi înfierea noastră de către Maica Domnului prin Ioan
(Ioan 19, 26).
În fine, ultimul popas îl facem în tăcere şi aşteptare,
cu cei ce „în mormânt au pus Viaţa”, aşa cum ne
sugerează icoana Sfântului Epitaf şi cum ne mărturisesc
Sfintele rânduieli şi slujbele bisericeşti din Sfânta şi
Marea Sâmbătă.

Iconografia noastră ortodoxă reaminteşte, ca la o
lecţie de cateheză, momentele sfinte ale ultimei etape
a vieţii Mântuitorului în Ierusalimul pământesc, în drum
spre cel ceresc, de unde a venit. Pregătirea începe
prin slujba din Sâmbăta lui Lazăr. Liturghia aminteşte
de prezenţa Domnului la mormântul unde, de patru
zile, zăcea cel pe care l-a chemat zicându-i: „Lazăre,
vino afară!” (Ioan 11, 43). Învierea lui Lazăr este o
prefaţă la Învierea Domnului şi a noastră: „Învierea
cea de obşte mai înainte de Patima Ta
încredinţând-o, pe Lazăr din morţi L-ai sculat”
A doua zi, „Intrarea Domnului în Ierusalim”, Duminica
Floriilor, este, de asemenea, evidenţiată în ciclul
iconografic. La amănuntele Sfintelor Evanghelii (Matei
21, 1-2; Marcu 11, 1-10; Ioan 12, 12-19) şi al slujbei,
începând cu vecernia, utrenia şi, îndeosebi, Sfânta
Liturghie, credincioşii au în faţă momentl redat cu
fidelitate de iconograf şi în culoare, adresându-se şi
ochiului şi, prin el, inimii. Joi seara, la Denii celor 12
Evanghelii, pe lângă participarea cu Iisus la ultima
Cină, când ne-a lăsat mângâiere, prezenţă continuă,
însuşi Sfântul Său Trup şi Sfântul Său Sânge (Matei
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Urmează întâlnirea cu cel mai mare eveniment din viaţa
creştină, cu Viaţa însăşi care, de această dată,
străluceşte nu la suprafaţa pământului, cum ne-au
demonstrat icoanele şi evenimetele amintite, ci în
adâncul suferinţelor iadului, de unde Domnul anunţă
biruinţa asupra morţii, acolo unde ea domnea.
Ritualul însuşi al Slujbei Învierii este strâns legat de
acest eveniment. La miezul nopţii, preotul, luând
lumină de la singura candelă rămasă aprinsă la Sfânta
Masă, care este „Sfântul Mormânt” actualizat,
permanentizat într-o biserică ortodoxă, iese cu
credincioşii, cu icoana Învierii, cu lumânări aprinse,
în imnul biruinţei Învierii, afară, spre a vesti de acolo
bucuria cea mare. Se ocoleşte apoi Biserica şi se face
intrarea cu un ritual al uşilor închise, trăindu-se
momentul sfărmării „porţilor celor vechi” şi al intrării
„Împăratului măririi”, în spaţiul Învierii. Acum, Biserica,
prin perspectiva ce ne-o dă icoana Învierii şi prin
participarea la slujba Învierii, este cerul pe Pământ.
A patra icoană de pe catapeteasmă a coborât deja în
spaţiu şi timp oferind celor prezenţi, dincolo de ea,
ambianţa unei prezenţe. Este prezenţa „Biruitorului
morţii” şi „începătărolui vieţii” care
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„cu moartea pre moarte călcând şi celor din morminte
viaţă dăruindu-le”, ni se dezvăluie aievea. Dincolo de
a rămâne o icoană ca oricare, icoana Învierii este o
transpunere în viaţa fiecărui credincios a comuniunii
cu toţi semenii, dar în mod cu totul special cu cei ce
nu se mai află printre noi. De aceea, în iconografia
ortodoxă s-a reţinut ca model autentic al sărbatoririi
Paştilor, ca icoană a Paştilor, tema „Pogorârii
Domnului la iad”.
Încă din momentul „Vinerii celei mari”, o dată cu
„Patimile Domnului”, la care slujbele ne fac părtaşi,
ne împărtăşim unii altora dedesubt, la iad, acolo unde
moartea este stăpână. Din momentul răstignirii şi
morţii Domnului pe Cruce, s-a făcut lumină mare.
Întunericul a fost alungat de orbitoarea strălucire a
Domnului care a făcut să se împrăştie forţa răului şi
să-i lase liberi pe „captivii de veacuri”. Învierea începe
de la iad, din „cele mai de jos ale Pământului”. Bucuria
deplină, însă, se petrece numai în comuniune, la
suprafaţă. Aşa mărturiseşte Biserica despre înviere şi
aşa o aplică în viaţă fiilor ei prin imaginea sugestivă a
icoanei Pogorârii Domnului la iad în mandorlă cu
crucea, luând de mână pe Adam şi Eva de acolo şi
cu ei pe toţi consângenii neamului omenesc, dar mai
cu seamă, prin sfintele slujbe ale Săptămânii celei
Mari, care culminează cu cea a nopţii de Sfintele Paşti.
Credincioşii noştri au preluat şi păstrează cu sfinţenie
„predania” înaintaşilor, adăugând la credinţa în învierea
morţilor, o dată cu Învierea lui Hristos, şi un amănunt
legat de permanenta regenerare şi înflorire a neamului
în spaţiul etern al vieţii.

Temele iconografice amintite au fost coborâte iarăşi
de pe catapeteasmă, au fost scoase din biserică mai
la îndemâna oricui, pe pereţii exteriori ai Voroneţului,
Moldoviţei, Suceviţei, arborelui, unde Răstignirea
Domnului nu-i zugrăvită, cum ştiam, pe Golgota, ci
între petalele florilor roşii, pe covorul verde al pajiştilor
bucovinene, sub cupola albastrului împărtăşit din
seninul cerului unit cu pământl nostru sfânt. Din acest
pământ învie şi Hristos, în icoana Învierii şi cu El învie
toţi înţelepţii şi părinţii neamului ca să ne bucure, încă
o dată, cu sfatul şi îndemnul lor.
De aceea, la Putna se ciocnesc ouă roşii, frumos
pictate cu culorile bucuriei şi ale credinţei în nemurire
ale poporului nostru, pe piatra rece şi maiestuoasă,
cât o patrie întreagă, a lui Ştefan cel Mare. Se zice, în
evlavia populară, că Sfântul Ştefan se scoală şi
răsplăteşte pe toţi cei ce-i urmeză sfatul şi stau de
veghe la bunul mers al naţiei. De aici, la fiecare
mormânt, cei dragi ai noştri se bucură de prezenţa
noastră în haină de sărbătoare şi în imn de Înviere,
aşa cum s-a bucurat Lazăr de ieşirea din mormânt şi
cei ce-n acea minunată dimineaţă au aflat că „Hristos
a înviat!” şi mormântul a rămas gol.

(Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de
Jos, „Poarta cerului”, Editura Episcopiei
Dunării de Jos, Galaţi, 1999, p. 133-136)
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Ernest RENAN

Moartea lui Iisus
Cu toate că motivul adevărat al morţii lui Iisus a fost
religios, duşmanii lui reuşiseră, la pretură să-l arate ca
vinovat de crimă de stat; ei nu ar fi obţinut altfel de la
neîncrezătorul Pilat o condamnare din motive
religioase. Cei care voiau moartea lui întărâtară
mulţimea şi o făcură să ceară, pentru Iisus, răstignirea.
Chinurile pe cruce nu erau de origine evreiască; în
cazul în care condamnarea lui Iisus ar fi fost pur
mozaică, i s-ar fi dat aruncarea cu pietre. Crucea era
un chin roman, păstrat pentru sclavi şi pentru cazurile
în care se voia să se adauge morţii înjosirea.
Osândindu-l astfel pe Iisus, el era tratat ca tâlharii de
drumul mare, ca hoţii, bandiţii, sau ca acei duşmani de
ultimă teapă, cărora romanii nu le făceau cinstea să
moară de sabie. În El se pedepsea himericul „Rege al
iudeilor”, iar nu dogmaticul eterodox. Ca urmare a
aceleiaşi idei, răstignirea trebuia să fie lăsată pe seama
romanilor. Se ştie că la romani, soldaţii, fiindcă erau
mânuitorii armelor, făceau şi pe călăii. Iisus a fost deci
lăsat pe mâna unei trupe auxiliare, şi toată mârşăvia
canonurilor introduse de obiceiurile haine ale noilor
cuceritori fu aplicată aupra Lui. Amiaza era aproape.
Îmbrăcat din nou cu hainele Sale, care-i fuseseră
scoase pentru parada de la tribună, şi cum cohorta
mai avea doi hoţi pe care trebuia să-i execute, cei trei
condamnaţi fură adunaţi şi cortegiul porni la drum spre
locul de execuţie. Locul de execuţie se numea Golgotha
şi se afla în afara Ierusalimului, însă în apropierea
zidurilor oraşului. Cuvântul „Golgotha” înseamnă craniu;
el corespunde, se pare, cu muntele Chaumont, un colnic
sterp, având forma unui craniu pleşuv. Nu se ştie cu
precizie locul acestui colnic. Era, se vede, la
miazănoapte sau la nord-vest de oraş, în câmpia înaltă,
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neregulată, care se întindea între ziduri şi cele două
văi ale Cedronului şi Hinomului, regiune destul de
mohorâtă şi urâtă din pricina supărătoarelor amănunte
ale vecinătăţii unui mare oraş. E greu să se aşeze
Golgotha exact în locul pe care, de la Constantin, întrega
creştinătate l-a venerat. Locul acesta e prea intrat în
interiorul oraşului şi înclinăm să credem că, în vremea
lui Iisus, Golgotha era cuprinsă în interiorul zidurilor.
Condamnaţii trebuiau să-şi ducă singuri crucea. Iisus,
însă mai slab decât ceilalţi doi, nu putu să şi-o ducă pe
a sa. Ceata întâni pe un oarecare Simion din Ciren,
care tocmai se întorcea de la câmp, şi soldaţii, cu
apucăturile răutăcioase ale garnizoanelor străine, îl siliră
să ducă crucea fatală. Poate că au folosit în privinţa
aceasta un drept de corvoadă recunoscut, romanii
neputând să se compromită ducând ei înşişi lemnul
înjositor. Se pare că Simion a făcut parte mai apoi parte
din comunitatea creştină. Cei doi fii ai săi, Alexandru
şi Rufus, erau foarte cunoscuţi acolo. El povesti o
mulţime de lucruri al căror martor fusese. Nici un
discipol nu era în acea clipă aproape de Iisus. Ajunseră
în sfârşit la locul execuţiilor. După obiceiul evreiesc,
se dădu de băut condamnaţilor un vin foarte aromat,
băutură ameţitoare, care, dintr-un sentiment de milă,
se da condamnatului ca să-l îmbete. Se pare că,
adesea, chiar doamnele din Ierusalim aduceau
nenorociţilor care erau duşi la tortură vinul acesta din
ultima oră; când nici una din ele nu se arăta, atunci
era cumpărat din fondurile casieriei publice. Iisus, după
ce atinse vasul cu vârful buzelor refuză să bea. Trista
uşurare a condamnaţilor de rând nu se potrivea cu
firea Lui deosebită. EL prefera să moară cu mintea
limpede şi să aştepte astfel moartea pe care o vrusese
şi pe care o chemase. I se scoaseră deci hainele, fiind
apoi legat de cruce. Crucea se compunea din două
bârne unite în formă de T. Nefiind destul de înaltă,
picioarele condamnatului aproape că atingeau
pământul. Mai întâi se înălţa crucea, apoi era legat
condamnatul, bătându-i-se piroane în mâini; picioarele
erau câteodată pironite, altă dată numai legate cu
frânghie. Un buştean de lemn, un fel de sprijinitoare,
era legat de cruce cam pe la mijlocul ei şi se trecea
printre picioarele condamnatului, care se sprijinea de
el. Fără acesta, mâinile i-ar fi fost smulse şi corpul
s-ar fi prăbuşit. Alteori, o tăbliţă orizontală era aşezată
la înălţimea picioarelor şi-l susţinea. Iisus suferi acele
chinuri în toată cruzimea lor. O sete arzătoare, unul
din chinurile răstigniţilor, îl chinuia. EL ceru să bea. În
apropiere se afla un vas plin cu băutura obişnuită a
soldaţilor romani, un amestec de oţet şi apă numit
„posca”. Soldaţii duceau cu ei această posca în toate
expediţiile în rândul cărora intrau şi execuţiile. Un soldat
muie un burete în această băutură, îl puse în vârful
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unei trestii, şi-l duse la buzele lui Iisus, care îl supse.
Cei doi hoţi erau răstigniţi alături de EL. Călăii, pe
seama cărora erau lăsate de obicei lucrurile mai mici
ale condamnaţilor, traseră la sorţi veşmintele Lui şi,
aşezaţi la piciorul crucii, îl priveau. După o tradiţie,
Iisus ar fi spus aceste cuvinte, care au fost în inima
Sa, dacă nu pe buzele Sale: „Părinte, iartă-le, că nu
ştiu ce fac”. O tăbliţă cu o inscripţie după obiceiul
roman era atârnată în vârful crucii, având scris în trei
limbi, în ebraică, greacă şi latină: Regele iudeilor. În
această redactare era ceva înjositor şi neplăcut pentru
naţiune. Numeroşii trecători, citind-o, se simţiră jigniţi.
Preoţii îi spuseseră lui Pilat că ar fi trebuit să scrie în
aşa fel pe tăbliţe încât să reiasă că doar Iisus îşi
spusese Rege al iudeilor. Însă, Pilat, scos din răbdări
de această afacere, refuză să schimbe ceva din ceea
ce era scris. Discipolii Lui fugiseră, dar credincioasele
prietene din Ierusalim şi Galileea, care-l urmaseră la
Ierusalim şi continuau să-L slujească, nu-l părăsiră.
Maria Cleophas, Maria din Magdala, Ioana, femeia
din Cuza, Salomeea, şi multe altele, stăteau la oarecare
distanţă şi nu-l părăseau din ochi. În afara acestui mic
grup de femei, care de departe îl mângâiau cu privirile,
Iisus nu avu înaintea lui decât spectacolul josniciei şi
stupidităţii omeneşti. Trecătorii îl batjocoriră. EL auzi
în juru-i cuvinte urâte, iar gemetele Lui de durere erau
transformate în odioase jocuri de cuvinte:„Ah! Iată-l,
se auzea, din grup, pe acel care s-a numit Fiul lui
Dumnezeu! Tatăl său, dacă vrea, n-are decât să vină
să-l scape!- El a salvat pe alţii, murmurau unii, şi nu
poate să se salveze pe El. Dacă e Regele Israelului,
n-are decât să coboare de pe cruce şi noi vom crede
în El!- Ei bine, spunea un al treilea, Tu, care nărui
templul lui Dumnezeu şi îl clădeşti în trei zile,
salvează-te, haide!”. Unora, care abia auziseră de
ideile Lui apocaliptice, li se părură că El îl striga pe
Ilie şi spuseră: „Să vedem dacă Ilie o să vină să-l
scape”. Îl batjocoreau până şi cei doi hoţi răstigniţi
alături de El. Cerul era întunecat; pământul, ca în toate
împrejurimile Ierusalimului, uscat şi posomorât.(...)
Grozăvia răstignirii era că puteai trăi trei sau patru
zile în această stare pe crucea durerii. Scurgerea
sângelui din mâini se opreşte repede şi nu e mortală.
Adevărata cauză a morţii era poziţia nefirească a
corpului, care producea o tulburare groaznică în
circulaţie, dureri de cap, de inimă şi în cele din urmă
amorţirea mădularelor. Crucificaţii de o constituţie mai
tare nu mureau decât de foame. Gândul de la care a
pornit acest crud canon nu era de a-l omorî numaidecât
pe condamnat prin rănile pricinuite, ci de a expune
sclavul pironit de mâinile pe care nu ştiuse să le
întrebuinţeze bine, de a-l lăsa să putrezească pe lemn.
Organismul plăpând al lui Iisus îl scuti de această agonie

prelungită. Totul ne face să credem că o sincopă, sau
o ruptură neaşteptată a unui vas de la inimă îi aduse,
după trei ceasuri, o moarte subită. Cu câteva clipe
înainte de a-şi da sufletul, el avea încă vocea puternică.
Deodată, scoase un strigăt grozav, în care unii auziră:
„Părinte, în mâinile Tale îmi dau sufletul!”, pe care
alţii mai preocupaţi cu îndeplinirea profeţiilor, îl
tălmăciră prin aceste cuvinte: „Totul s-a sfârşit!”.
Capul îi căzu pe piept şi-şi dădu duhul. Odihneşte-te
acum în mărirea Ta, nobil învăţător. Opera Ta e
îndeplinită, divinitatea Ta este întemeiată. De acum
înainte, în afara atingerilor omeneşti, vei privi din înalta
pace dumnezeiască, la urmările faptelor Tale. Cu preţul
câtorva ceasuri de suferinţă, care nu au atins nici
măcar marele Tău suflet, ţi-ai cumpărat cea mai
desăvârşită nemurire. Pentru mii de ani, lumea se va
înălţa prin Tine! Steag al contrazicerilor noastre, Tu
vei fi semnul în jurul căruia se va da cea mai înflăcărată
bătălie. De o mie de ori mai viu, de o mie de ori mai
iubit de la moartea Ta, decât în timpul trecerii Tale pe
pământ, vei deveni în aşa fel piatra unghiulară a
omenirii, încât a smulge numele Tău din această lume
ar însemna să o zgudui din temelii. Între Tine şi
Dumnezeu nu se va mai face nici o deosebire.
Învingător desăvârşit al morţii, ia-ţi în stăpânire
împărăţia, în care te vor urma, pe calea împărătească
pe care tu ai tras-o, secole de divinizatori.
Ernest Renan- Viaţa lui Iisus, ed.AMB Bucureşti, p.263-271.

Nimeni altcineva n-a exercitat, de-a lungul istoriei lumii, o
influienţă atât de mare asupra sufletului omenesc, ca Iisus
Cristos. i, probabil, mii şi mii de suflete se vor perinda pe faţa
pământului, până în veci, fără ca vreunul dintre ele să se-ntrupeze într-o fiinţă superioară, asemeni celei numite Iisus
Cristos.
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Floriile şi Paştele

într-un timp bine definit, doar de el ştiut, în funcţie de
anotimpuri, aşa cum a văzut la tatăl şi bunul său,
care, la rându-le au păstrat tradiţia din moşi-strămoşi.
Antoaneta Olteanu, menţiona în Cuvântul înainte din
„Calendarele poporului român” S. Fl. Marian a
pătruns foarte bine spiritul popular, care se descurca
foarte bine cu cunoştinţele tradiţionale, mare parte
izvorâte din experienţă, şi nu avea nevoie de
constructe ştiinţifice, artificiale, mult prea rigide pentru
propriile trebuinţe. Deoarece elementul central era
starea vremii, care poate influenţa hotărâtor viaţa
ţăranului, este de înţeles de ce acesta acorda o mare
atenţie sistemului de prevestire a timpului.
„Romînului ţăran nu-i trebuie cărţi astronomice, nici
barometre, nici termometre, nici calendare tipărite.
El e singur astronom şi calendarist. Vremea l-a învăţat
a observa şi a întipări bine în minte semnele de
căpetenie prin cari se poate cunoaşte dintr-o zi în
alta ce fel de vreme are să fie, bună sau rea? Ploioasă
sau secetoasă? [ ... ]

Obiceiurile din perspectiva culturii populare
În satul tradiţional, gospodarul şi întreaga lui familie,
comunitatea în general, ţinea cont de timp şi vreme
pentru a-şi putea lucra pământul sau a creşte
animalele, a scoate oile la păşunat sau a pescui,
într-un cuvânt pentru a putea desfăşura treburile
cotidiene care-i asigurau existenţa de zi cu zi.
Ţăranul român ţinea cont de natură şi de mediul
înconjurător, pentru că ştia că dacă nu le respectă şi
nu le valorifică în mod corespunzător, era supus
pierzaniei, pentru că, animalele nu mai aveau cu ce se
hrăni, apele nu mai aveau peşte, pământul se
transforma într-o sărătură stearpă pe care nimic nu
mai putea creşte şi toate se înlănţuiau, ducând în final
la sărăcie şi foamete. Şi chiar dacă nu avea carte,
prea multă, ori nu ştia deloc a citi sau scrie, ştia însă,
instinctual, când şi cum să-şi ordoneze treburile,
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Asta-i trebuie lui. Mai mult nimic.
De sărbători nu se prea interesează. Acestea sunt
pentru dânsul un lucru secundar. El ştie pe de-a rostul
toate sărbătorile lunare sau fixe de peste an, care după
care urmează şi câte zile sunt de la o sărbătoare până
la cealaltă. Ce se atinge de sărbătorile anuale sau
mutabile, încă nu se prea îngrijeşte, ştiind prea bine
că, mergând la biserică, preotul o să le spuie poporului
adunat, şi iată că şi cu aceste e în curat.
Pentru dânsul acela e calendarul adevărat, care îi
spune cu acurateţe schimbarea timpului, când va ploua
şi când va fi vremea bună ... Aşa un calendar însă
nime nu i-l poate face mai bine şi mai nimerit, de cum
şi-l face el singur”.
Obiceiurile din perioada primăverii şi chiar a verii sunt
în special desfăşurate ca manifestări populare, ce scot
în evidenţă momentele importante ale ocupaţiilor,
preponderent agrare, ca acte magico-simbolice ce
subliniază reînvierea naturii, bucuria unui nou început
sau ogorul, rodul şi protecţia recoltelor şi a animalelor.
În seria acestor manifestări se înscriu: mărţişorul,
ramurile verzi de salcie sau nuc, sfinţite şi puse la casă,
ogradă sau grajduri, de Florii şi de Sfântul Gheorghe,
colăceii din coarnele boilor, ieşiţi la prima brazdă,
primul arat din an, florile adunate din pădure sau de
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Sărbătorile de peste an, din perspectiva calendarului
popular, sunt stabilite a se întâmpla la date fixe sau
consemnate a se desfăşura la date mobile, după
calcule ce ţin cont, în principal, de fazele lunii, sărbători
mai mici sau mai mari, însă unite prin aceeaşi unitate
de idei, prin poziţia şi rolul concret al fiecăruia dintre
ele constituiau tot atâtea jaloane pe care agricultorul,
păstorul, apicultorul, viticultorul, etc. putea şi trebuia
să le urmărească, pentru a-şi acorda forţele la
energiile cosmice, în vederea obţinerii unor recolte
pe măsură. [...] Calendarul popular reprezintă o
încercare de a aduna la un loc tot ceea ce constituie
coordonata temporală a vieţii ţărăneşti, acel când ce
caracterizează întregul complex de practici magicorituale ce însoţeşte modul de a vedea lumea al omului
vechilor societăţi tradiţionale.
În viaţa satului tradiţional, reperele în jurul cărora se
desfăşurau cele mai importante obiceiuri, începeau
ori se sfârşeau muncile dar şi zilele de repaus, erau
date de principalele sărbători de peste an, Paştele şi
Crăciunul. Dacă în cazul Crăciunului vorbim despre
o sărbătoare cu dată fixă, în cazul Paştelui ne
raportăm la o sărbătoare cu dată mobilă, calculată
după un algoritm ce ţine cont de mai multe
coordonate. Nicio sărbătoare, indiferent de
importanţa sau întinderea acesteia în timp, nu se
desfăşura pur şi simplu, ci era precedată de o perioadă
de curăţire şi purificare, o perioadă de post, cum se
spune în popor. Aşa cum în săptămână regăsim zile
de post (luni, miercuri şi vineri) şi peste an avem patru
mari posturi care anunţă tot atât de mari sărbători
pentru creştini, post care potoleşte trupul, înfrânează
poftele cele nesăturate, curăţeşte şi înaripează sufletul,
îl înalţă.
„Noi sărbătorile le ţinem, pentru că şi ele pe noi ne
ţin. Noi ne rugăm pentru sănătatea noastră şi a copiilor
noştri; pentru noroc, să n-avem pagubă în vite şi la
gospodărie, şi ne sunt de ajutor, dacă le ţinem şi le
cinstim. Dar dacă n-am face aceasta, ar fi rău de noi.
Pe cât mergem la biserică şi aprindem lumânări,
postim, ne rugăm, pe atât ne merge mai bine şi
Dumnezeu cu sfinţii ne păzesc şi ne ajută. Noi trebuie

să ne rugăm la sfinţi şi la zilele cele mari, ca ele apoi
să se roage pentru noi lui Dumnezeu”.
Coordonate şi semnificaţii despre Calendarul
popular, din perspectivă religioasă
Anul bisericesc, spre deosebire de cel civil, începe la
1 septembrie, când, potrivit tradiţiei din Vechiul
Testament, a fost creată lumea, dar şi pentru că în
această zi Mântuitorul a citit cuvintele Proorocului
Isaia în sinagogă, considerându-se începutul activităţii
Sale publice.
În centrul anului bisericesc stă Sărbătoarea Învierii
sau Paştile, cu săptămâna premergătoare, cea a
Sfintelor Patimi, pentru că „în centrul istoriei mântuirii
noastre şi a activităţii răscumpărătoare a Mântuitorului
stă Jertfa Sa” .
Anul bisericesc se împarte în trei perioade:
Perioada Triodului: perioada prepascală;
Perioada Penticostarului: perioada pascală;
Perioada Octoihului: perioada de post pascal.
Biserica, prin sărbătorile şi orânduirile ei de cult,
reactualizează permanent activitatea şi învăţătura
Mântuitorului, anul bisericesc „reînnoind, în cadrul
timpului istoric şi al experienţei umane, viaţa cu Hristos
şi în Hristos” .
Anul bisericesc ortodox este alcătuit din două cicluri
de sărbători: unul mobil, cu date variabile care se
desfăşoară în jurul sărbătorii Paştilor şi care au în
centru Persoana şi activitatea Mântuitorului şi altul
fix, care comemorează Sfinţii pomeniţi pe parcursul
anului, începând cu septembrie şi terminând cu august.
Primul ciclu este o reminiscenţă a calendarului
evreilor, iar al doilea este de origine creştină, făcând
parte din calendarul solar Iulian.
Originea cuvântului sărbătoare, este din latină şi vine
din servatoria, de la servo,-are, a păstra, a conserva,
a respecta şi are ca sinonime feria, festum, solemnitas
şi pe slavo-rusul praznic.
Sărbătoarea creştin-ortodoxă este acea zi liturgică
închinată comemorării faptelor sau momentelor de
importanţă din istoria mântuirii şi a principalelor
persoane sfinte precum Mântuitorul şi Sfinţii veneraţi
de credincioşi.
Pentru credincioşi, zilele de sărbătoare se deosebesc
de celelalte zile în primul rând prin faptul că se oficiază
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pe câmp, de fete, la Dragobete, Sânziene (Drăgaică),
udatul ritualic la Paparudă, chemarea ploii de Caloian
(Căluian), primul snop înaintea culegerii recoltei, etc.
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serviciul divin, la care credincioşii iau parte, dar şi
prin faptul că aceste zile sunt considerate de repaus,
prin întreruperea îndeletnicirilor obişnuite ale zilei.
Sărbătorile sunt forme sociale întâlnite la toate
popoarele şi au fost instituite dintr-o nevoie firească
a oamenilor de a evada din cotidianul vieţii zilnice,
pentru a-şi dedica timp preocupărilor religioase,
considerate „datorii tradiţionale sau legale faţă de
suflet şi faţă de zei” .
Evreii aveau sabatul sau sărbătoarea săptămânală,
sărbători anuale precum Paştile, sărbătoarea
Corturilor, a Împăcării sau a Curăţirii, toate
rememorând momente de importanţă religioasă sau
politică, iar alte popoare din Antichitate aveau
sărbători fixe sau mobile, cu caracter naturist (lunile
noi sau începutul anului etc.), cu caracter câmpenesc
sau agrar (legate de echinocţii şi solstiţii), cu caracter
istoric-social (aniversări, comemorări etc.) sau
caracter privat ori familial.
Imperiul roman avea zile dedicate cultului public al
zeilor, când se suspendau activităţile cotidiene şi
participau la ceremonii rituale în altarele sau templele
zeilor.
Religia creştină a avut încă de la început sărbătorile
sale, după dublul model ebraic şi greco-roman oferit
la acel moment, dezvoltându-se din nevoia de
manifestare a cultului public al noii religii, prin
săvârşirea serviciului divin în altare, în prezenţa
credincioşilor.
Creştinii, proveniţi la început din rândurile evreilor,
au continuat o vreme să sărbătorească sărbătorile
iudaice, aşa cum erau obişnuiţi, din acest motiv cele
mai vechi sărbători creştine apar ca o prelungire ale
celor iudaice, cu care o vreme coexistă, dar pe care,
în cele din urmă le înlocuiesc.
Din sec. II Calendarul creştin se îmbogăţeşte cu o
nouă serie de sărbători, urmare a persecuţiilor
religioase, cu zile de prăznuire ale Sfinţilor Martiri şi
Mărturisitori, una dintre cele mai vechi, menţionate în
documente, fiind cea a Sfântului Policarp, Episcopul
Smirnei, inaugurată în anul 155.
În sec. IV apar noi praznice închinate Mântuitorului
şi Sfintei Cruci, dar şi celei mai vechi sărbători ale
Maicii Domnului, Buna Vestire şi Adormirea. Cu
excepţia celor trei mari sărbători creştine din perioada
apostolică, Duminica, Paştile şi Cinzecimea, toate
celelalte sărbători aveau caracter local, cum sunt
praznicele de sfinţi sau zilele de sfinţire ale locaşurilor
de cult. Unele dintre aceste sărbători locale s-au
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transformat în sărbători universale ale Bisericii, urmare
şi a influenţelor dinspre Apus şi Răsărit, cum sunt
sărbătorile mari ale Mântuitorului, Naşterea şi
Botezul.
După obiceiul şi importanţa lor, sărbătorile sunt de
două feluri: Domneşti sau Împarăteşti, închinate
persoanelor Sfintei Treimi, dar mai ales celor mai
importante evenimente din viaţa şi activitatea
Mântuitorului sau din istoria Bisericii (ex. Naşterea

Domnului, Pogorârea Duhului Sfânt etc.) şi Sărbători
ale sfinţilor, care se pot împărţi pe mai multe categorii
după importanţa sfinţilor sărbătoriţi.
Aprilie, luna a doua în calendarul roman, cu început
la 1 martie şi a patra lună a anului din calendarele
iulian şi gregorian, cu început la 1 ianuarie, cu multe
denumiri populare, perioadă din an „când vremea este
înşelătoare, cu timp friguros şi secetos pentru
semănături”, „prier” cum i se mai spune în popor,
înseamnă timp prielnic, favorabil holdelor şi turmelor
de vite, însă
„Prier prieşte / Dară şi jupeşte, de multe ori este
frumos şi cald, şi atunci prieşte, de multe ori însă se
întâmplă că ninge, îngheaţă şi atunci jupeşte” ,
timp când este păgubos şi secetos pentru semănături,
anunţă sărăcia şi vremea cu „traista-n băţ”.
Pentru bunul mers al lucrurilor oamenii se ghidau după
semne de ei ştiute, Prier umed aduce binecuvântare,
iar negura de la răsărit şi de la apus este un semn
bun. De este vreme frumoasă în luna aprilie, vara va
fi furtunoasă. Vişinii înfloriţi prevestesc vii bogate.
În arhiva Centrului Cultural „Dunărea de Jos” avem
consemnate câteva menţiuni pentru această lună şi
anume faptul că şi în aprilie erau continuate arăturile
şi semănăturile de primăvară, se închideau ţarinile
pentru păşunatul devălmaş, se formau turmele, se

tundeau oile înainte de a fi urcate la munte şi se
construiau ori se reparau ţarcurile şi oboarele pentru
vite.
Ca sărbători cu dată fixă, în luna aprilie sunt
menţionate: Antipa, Sângeorzul Vacilor, Sângiorz şi
Marcul Boilor, iar în funcţie de data mobilă a Paştelui,
amintim: Lăzărelul, Moşii de Florii, Floriile, Joi Mari,
Paştile Blajinilor, Mătcălău, Ropotinul Ţestelor, care
cuprind numeroase obiceiuri şi practici tradiţionale,
grupate în două scenarii rituale: Paştele şi Sângiorzul.

Conform scrierilor bisericeşti, primele notări despre
această sărbătoare sunt din sec. IV, iar în vechime
Dumnica Floriilor era considerată începutul săptămânii
Paştilor şi cunoscută sub denumirea de Duminica
aspiranţilor sau a candidaţilor la Botez, pentru că în
această zi catehumenii mergeau la episcop pentru a fi
acceptaţi să primească botezul. De asemenea,
Duminica Floriilor era cunoscută şi ca Duminica
graţierilor, pentru că, în cinstea ei, împăraţii acordau
graţieri.

Din punct de vedere al calendarului popular precum
şi al celui bisericesc, este luna în care se săvârşeşte o
mare parte a Postului Mare, importante şi respectate
fiind sărbătorile premergătoare Sfintelor Sărbători ale
Paştilor.

După un obicei străvechi, menţionat în sec. IV de
către pelerina Egeria şi răspândit apoi în toată biserica
creştină, în acestă zi se aduc în biserici ramuri de
salcie, care sunt binecuvântate şi oferite credincioşilor,
în amintirea ramurilor de finic şi de măslin cu care
mulţimea l-a întâmpinat pe Mântuitorul, la intrarea în
Ierusalim şi pe care astăzi, credincioşii le poartă în
mâini ca simbol al biruinţei asupra morţii, după învierea
lui Lazăr de către Domnul, săvârşită cu o zi înainte
(sâmbăta lui Lazăr).

În săptămâna dinaintea Floriilor se spune că plantele
de orice fel încep să-şi dezvăluie virtuţile magice,
moment în care încep a se desfăşura practici cu
caracter de propiţiere (protecţie, fertilitate).
Dintre obiceiurile de primăvară cu desfăşurare în
această lună consemnăm Floriile şi Sfintele Paşte.

Floriile, sărbătoare închinată zeiţei Flora, protectoare
a vegetaţiei ce începe să renască primăvara.

În vechime, în Bizanţ şi la curţile domneşti din ţările
române, Floriile se sărbătoreau cu mare solemnitate,
la sărbătoare luând parte împăraţii sau domnitorii care
alături de demnitarii care îi însoţeau, primeau făclii
aprinse ca la Paşti. În seara acestei Duminici încep
slujbele deniilor din Săptămâna Patimilor .
Ca sărbătoare creştină, a primit denumirea de Florii,
prăznuieşte Intrarea Domnului în Ierusalim şi este
celebrată în duminica ce precede Paştele. Vechii
valenţe, de reînviere a naturii, i s-au adăugat altele
noi, legate de cultul strămoşilor, prin pomenirea
morţilor, curăţirea mormintelor, înfingerea în morminte
a ramurilor de salcie, etc. Ramurile verzi de salcie
(substitutele româneşti ale ramurilor de finic cu care
a fost întâmpinat Mântuitorul în Ierusalim) sunt duse
la biserică în dimineaţa zilei de Florii, sfinţite, pentru
ca apoi să fie aduse acasă şi aşezate la icoane, uşi,
ferestre sau sunt păstrate pentru a trata bolile ori sunt
folosite, uneori, la vrăji şi descântece.
În această zi, mărţişorul, legat la 1 martie se agaţă
într-un pom înflorit pentru ca recolta de fructe din
acel an să fie păzită de dăunători şi boli specifice
pomilor fructiferi, dar şi pentru a afla norocul
purtătorului de mărţişor, noroc spus de rodul pomului.
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Dintre obiceiurile păgâne, practicate de Florii, pe
vremuri la sate, cele mai cunoscute sunt cele săvârşite
la miezul nopţii dinspre sărbătoarea Floriilor sau chiar
din Duminica de Florii. În noaptea dinspre Florii, fetele
îşi fierbeau apă neîncepută cu busuioc şi câteva fire
de la ciucurii unei năframe purtate de o fată mare la
înmormântarea sa, apă cu care, în Duminica Floriilor,
se spălau pe cap (păr) şi apoi o aruncau la rădăcina
unui pom fructifer, în speranţa că părul va creşte lung,
frumos şi bogat. În alte zone, din contră, această zi
era cu restricţii pentru spălarea părului, tocmai pentru
ca fetele sau flăcăii să nu încărunţească precum pomii
în floare.
În satele din judeţul Galaţi, în ziua de Florii se venea
la biserică cu crenguţe de salcie pe care oamenii le
aşezau la coardă (în interiorul casei) şi la icoană,
pentru a fi ferită de Dumnezeu casa de fulgere sau
trăsnete.
* În perioada Postului Mare, nu umblau fetele cu capul
descoperit, nu se rujau, nu se făcea horă, decât în
ziua de Florii.
* În această zi de sărbătoare se făcea horă în curtea
unui om şi unii spuneau „că umblă dulapul”(în sensul
că se învârte). Dulapul (asemănător cu un leagăn) era
făcut din două lemne verticale şi unul orizontal, situat
cam la jumătatea lui, iar de la mijlocul lemnului orizontal
coborau spre policiori nişte pari. Doi flăcăi erau plătiţi
să învârtă dulapul.
* În leagăn se suiau fete, flăcăi, copii sau bătrâni.
Obiceiul „datul cu dulapul” s-a păstrat până în al
Doilea Război Mondial.
Se întrebă: Câte roţi (rotaţii) vrei ?
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Se dădea un leu de roată sau ouă roşii.
În timpul acesta, se juca şi hora. Se comanda, de
către flăcăul care împăca lăutarii, o sârbă, o horă sau
un valţ.
* Fetele şi flăcăii se îmbrăcau în port naţional, cu poale
lungi, părul fetelor era strâns în coc (rulat ca un cerc
la spate, până la urechi).
* Fetele purtau flori (muşcate roşii şi albe) în clamă,
într-o parte a capului.
* Băieţii purtau haine de casă, ţesute la război, apoi
date la piuă la Lieşti, le bătea, până când ţesătura
ajungea ca o stofă, de lână. Ele se mai numeau şi
haine (de) demie. Erau de culoare maro sau neagră,
în coajă de nucă.
* Se juca hora într-o parte, hora-n două părţi, polca
(un pas în stângă, doi în dreapta ) şi sârba.
Se striga:
„Care vrea, care nu prea
Să-ntărească marginea”
...
„Frunză verde trei scaieţi
Hai la horă, măi băieţi
Care vreţi, care puteţi
Care nu mai rămâneţi.”
* Pe margini şedeau mamele să-şi vadă fetele sau
băieţii cum jucau. Lăutarii din Formaţia lui Cartoafă,
erau:Radu lu Angheluţă (clarinet), Tudorie Cartoafă
(frigon), Constantin Zăngănică (frigon bariton), Ion
Matei (ţambal), Vasile Nistor (tobă).
* Seara, dupa horă, se făcea bal, la Hambar la Tache
Lupu şi-n casele lui Radu lu’ Costăchiţă şi la Dumitru
Ghiţă Anghele (la unul dintre ei).
* La bal fetele se duceau însoţite de mame. Fetele
care aveau prieteni, erau luate de acasă de aceştia,
iar la bal dansau numai cu ei.
* Într-un colţ, era o măsuţă, se aşeza vin, gogoşi.
* Dacă se făcea bal cu regină, se ştia de ziua.
* Lumea se-ntreba cine o să iasă regină?
* Flăcăul care juca cel mai mult c-o singură fată se
ştia că va fi rege şi regina sa. Regina balului era ornată
cu hârtii creponate.
* Spre sfârşitul balului, vreo doi flăcăi luau sulul de
hârtie şi înfăşurau pe cei doi. În timpul înfăşurării îi
turnau şi serpentine în cap (hârtii tăiate rotund, de
diverse culori).
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sărbători în următoarea dumnică, pentru a nu coincide
cu Paştele iudeilor.
Paştile, considerată cea mai mare sărbătoare creştină,
este prăznuită ca o zi de bucurie, pentru marele
eveniment din istoria mântuirii noastre, Învierea
Domnului, care este baza credinţei noastre. În
Noaptea Învierii se spuneau rugăciuni şi se stătea la
priveghere, iar mulţi primeau Botezul chiar în noaptea
aceea, purtând haine albe şi făclii aprinse „ca unii care
s-au îngropat cu Hristos, dar au şi înviat cu El”.

Din perspectiva creştină asupra sărbătorii, Paştile, este
a doua sărbătoare împărătească cu dată
schimbătoare. Paştile sau sărbătoarea anuală a Înviierii
Domnului , considerată de întreaga creştinătate cea
mai mare sărbătoare, „ziua cea prealuminată şi
preaveselitoare a Învierii Domnului”, „sărbătoarea
sărbătorilor”, sau ,,cel mai mare praznic al Bisericii
Lui Hristos” .
Cuvântul Paşti, folosit de obicei cu forma de plural,
este de origine evreiască şi vine de la cuvântul Pesah
(trecere), dar în limba română a ajuns din forma
bizantino-latină Paschae . Evreii numeau Paşti sau
Sărbătoarea Azimelor ziua în care îşi aminteau de
trecerea prin Marea Roşie şi a eliberării din robia
egipteană şi era sărbătorită la 14 Nisan, în prima zi
cu Lună plină de după echinocţiul de primăvară.
Paştile este cea mai veche sărbătoare creştină şi a
fost sărbătorită încă din perioada apostolică,
transferând respectul faţă de vechea sărbătoare
asupra celei noi. La început, data la care se
sărbătorea Paştile era diferită de la o zonă la alta, o
uniformizare a datei încercând să introducă Sinodul I
ecumenic (de la Niceea, anul 325) prin stabilirea
modului de calcul a datei acestui praznic, astfel:
întotdeauna se va serba Duminica, după 14 Nisan şi
după prima Lună Plină de după echinocţiul de
primăvară, iar când 14 Nisan cade duminica, se va

Serbarea Paştilor se prelungea o săptămână întreagă,
credincioşii împărtăşindu-se în fiecare zi la Sfânta
Liturghie, iar în această perioadă era interzisă
participarea la spectacole sau petreceri păgâneşti sau
chiar oprit lucrul de zi cu zi.
Sărbătoarea Învierii Domnului s-a păstrat până astăzi
ca cel mai mare praznic împărătesc, ziua când „îngerii
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În ziua de Paşti, împăraţii eliberau prizonieri, stăpânii
dădeau libertate sclavilor şi se făceau fapte de
milostenie şi generozitate. În unele biserici se aduceau
bucate: pâine dulce (acum cunoscută ca pască)
brânză, carne, în special de miel, o reminiscenţă care
amintea de mielul pascal al evreilor, dar mai ales ouă,
a căror întrebuinţare în Biserică este încă incertă şi se
crede că vopsirea lor în culoarea roşie aminteşte de
Sângele Domnului. Toate acestea erau binecuvântate
şi împărţite săracilor sau între creştini, obicei rămas şi
astăzi în unele biserici, amintind de vechile agape
pascale.
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cântă împreună cu oamenii biruinţa vieţii asupra morţii”
Paştile fiind „misterul central şi dominant al cultului
ortodox, care îşi aruncă razele peste întreg anul
liturgic”.
Paştele, din perspectiva culturii populare, este
sărbătoarea iertării păcatelor şi a împăcării între
oameni. Oamenii se sărută, ciocnesc ouă roşii zicând:
„Hristos a Înviat!”, iar celălalt răspunde: „Adevărat a
Înviat!” sau „Adevărat c-a Înviat!”

În limba română Paşti (acceptat şi ca Paşte) derivă
din forma bizantino–latină Pastihae a cuvântului de
origine evreiască Pesah.
Sărbătoarea ţine trei zile, număr simbolic cu o foarte
puternică semnificaţie în religia creştină, fiind asociat
Trinităţii. Atât în mitologia greacă cât şi în creştinism,
cifra trei este întâlnită în situaţii diferite, cu multiple
reprezentări. În religia creştină: - trei oameni au fost
înviaţi de Iisus; - în deşert, Iisus a fost ispitit de trei
ori; - în drumul spre Golgota a căzut de trei ori
purtându-şi crucea, în timp ce în mitologia greacă cifra
trei este asociată unor personaje importante: - trei
elemente compuneau lumea – cerul, pământul şi iadul;
- trei judecători existau în Iad; - paznicul Iadului,
Cerber, avea trei capete. Semnificaţii atribuite acestei
cifre regăsim şi la persani, evrei şi chiar în Coran.
Din punct de vedere etnologic, Paştele se încadrează
perfect în ritualul preistoric de renaştere simbolică a
timpului şi spaţiului prin jertfa divinităţii adorate
substituită de o efigie (statuie, steag, totem, mască),
om (fecioară, prizonier, conducător, oştean), animal
(berbec, ţap, miel, cal, taur), pasăre/ou de pasăre,
arbore, plante alimentare.
Moartea şi renaşterea divinităţii adorate de precreştini
au fost disociate de creştini care au fixat naşterea
Domnului în perioada solstiţiului de iarnă (la Crăciun)
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şi moartea la echinocţiul de primăvară în raport cu
fazele lunii (Paştele). În opinia etnologilor diferenţa
esenţială între creştinism şi alte dogme religioase
constă în faptul că jertfa, prin substituire a zeului
precreştin a fost înlocuită cu jertfa Domnului Iisus,
săvârşită o singură dată pe Golgota, în numele întregii
omeniri şi reactualizată ritual în fiecare an de
credincioşi.
Liturghia Pascală şi Lumânare de Paşti. Creştinii
vin cu o lumânare pe care o ţin aprinsă pe tot parcursul
slujbei. Lumânarea este apoi dusă acasă şi cu ea se
afumă grinda, uşile, porţile, lăsând o amprentă în formă
de cruce menită să apere de duhurile rele. Lumânarea
de Paşti se va aprinde ori de câte ori este nevoie pe
parcursul anului pentru preîntâmpinarea calamităţilor
naturale (trăsnet, grindină) sau împotriva bolilor.
Dintre legendele şi credinţele populare de Paşti,
cunoscute în judeţul nostru, din comuna Rădeşti avem
următoarea menţionare „o copilă mergea cu o poală
de ouă să le vândă în piaţă la Ierusalim. Pe drum,
copila s-a întâlnit cu un evreu care în loc de «Bună
ziua», i-a spus că Hristos a Înviat. De atunci a rămas
obiceiul că oamenii, după Paşti, se salută cu «Hristos
a Înviat». De Paşti se merge la Înviere la Biserică.
După Înviere oamenii merg la cimitir şi pun ouă roşii
şi cozonac pe morminte, care înseamnă o pomană
pentru morţi, a căror spirite sunt venite printre oameni
încă din ziua de Joi mari protejaţi de Joimăriţa, zână
protectoare a morţilor”.
În zilele de Paşte, la Piscu, suratele (însurăţite/legate
prin legământ, la 1 martie) se adunau la surata cea
mare, fiecare fată aducând câte un cozonac, pască şi
ouă, în timp ce gazda le pregătea o masă cu diferite
feluri de mâncare. După ce se ospătau, plecau la
scrânciob, unde surata cea mare le dădea, pe rând,
pe toate.
În subzona de est a zonei etnofolclorice Covurlui,
fetele făceau un colac mare, din aluat de cozonac, pe
care îl ofereau flăcăilor, căruia îi spuneau „Cristaţă”,
la fel ca umblatul cetei de flăcăi, numit „Vălăret”.
Cete de flăcăi pornesc dimineaţa, cu taraful împăcat
pentru Florii şi Paşti. La Ţepu, taraful îşi începea
activitatea încă de la Bunavestire, când se organiza
„Hora făinii” pentru a se strânge făina pentru muzicanţi.
La Bereşti se strângeau şi ouă albe, însă doar în
Duminica Floriilor. În casa în care exista o fată de
măritat, ceata putea primi până la 20 de ouă.
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stau şi chefuiau până târziu când intrau în horă alături
de tineri.
Jocurile şi obiceiurile desfăşurate în această perioadă,
udatul, scrânciobul, datinile legate de riturile de iniţiere
mătcălăul sau cele de cinstire a celui mai vrednic plugar
din sat Bricelatul, Tânjeaua sau Alergatul Craiului
datează din precreştinism.
Stropitul fetelor sau udatul obicei preluat de românii
transilvăneni, de la etnicii germani şi maghiari, nu este
întâlnit în acest anotimp, în zona noastră, în schimb
trebuie menţionat faptul că existăm similitudini cu
stropitul de Paparudă, din perioada verilor secetoase,
obicei practicat în judeţul Galaţi.
Alimentele tradiţionale, cu valenţe mitico-ritualice, ce
sunt consumate sacramental în timpul acestei sărbători
sunt: oul, pasca şi mielul.
Alimentele rituale amintite sunt sfinţite în timpul slujbei
de Înviere, iar o parte dintre acestea sunt lăsate la
biserică drept pomană.
Ouăle roşii şi pasca erau consumate în cadrul familial,
resturile de la masa festivă fiind folosite în scopuri
magice în diverse rituri de fertilitate şi fecunditate.
Se spune că oul poate ţine familia unită, legată şi că
nu se va despărţi niciodată dacă primul ou jertfit de
capul familiei este împărţit între toţi membrii familiei.

Oul, Oul de Paşte, Oul Cosmic, reprezintă Naşterea
Universului, Lumea şi Omul. Ideea că din ou s-a născut
lumea este întâlnită şi la popoarele slave: ruşi, bieloruşi,
ucrainieni. Galii, francezii de azi, au ca simbol „cocoşul”
al cărui germen este în ou. Oul cosmic trăieşte şi în
credinţele poporului nostru: „soarele e dintr-un ou”,
„oul însufleţit”.
Oul colorat este simbolul Mântuitorului ce părăseşte
mormântul, întorcându-se la viaţă.
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Cu Vălăretul, ceata de flăcăi umbla în zilele de Paşti,
pe la porţile gospodarilor cu fete de măritat, strigând:
„Pentru ouă şi-un colac / Şi-o bucat’ de cozonac!”
„Ceata de flăcăi care umbla de Paşti împreună cu
muzicanţii (taraf) tocmiţi pentru sărbătorile de Florii
şi Paşti, era întâmpinată de gazdă, în bătătură sau pe
prispa casei, se oprea muzica şi rosteau: „Hristos a
Înviat!”. Fata de măritat ieşea în prag cu colacul şi
ouăle vopsite sau scrise, puse pe o tavă acoperită cu
un ştergar de borangic sau de bumbac, ţesut sau
brodat, de mâinile ei, cu arnici roşu şi negru.
Fata oferea produsele, prietenului ei” , spunând:
Poftiţi din partea mea un colac frumos, ca faţa lui
Hristos”. Flăcăul lua colacul spunând: „Mulţămim
dumitale, fată frumoasă, şi să-ţi dea Dumnezeu un
ginerică vrednic.
Formulele de adresabilitate folosite în perioada
sărbătorilor de peste an, sunt consacrate, rostite în
mod solemn doar în cadrul ceremoniilor, nefiind
utilizate în vorbirea curentă, de toate zilele. Formulele
de politeţe cereau şi creau o atmosferă solemnă,
sobră, dar în acelaşi timp emoţionantă şi care nu
rămânea fără urmări în planul comportamentului
general.
Oferirea colacului unui flăcău anume din ceată,
însemna, de fapt, confirmarea unei legături
sentimentale trainice şi, mai ales, acceptarea din
partea părinţilor a acestei relaţii - piatră de temelie a
unei legături ce se finaliza, de cele mai multe ori, cu
întemeierea unei familii.
Uneori flăcăul era invitat la masă, moment în care
colacul era tăiat şi mâncat la masă, iar dacă acest
lucru nu se întâmpla, ceata pleca jucând colacul până
la următoarea gospodărie, unde momentul expus se
repeta.
De la sătenii care nu aveau fete de măritat, flăcăii
adunau cozonaci, ouă şi pască, pe care le strângeau
în coşuri împletite din nuiele sau papură.
După ce era colindat tot satul, ceata se retrăgea la
cârciuma din sat, unde mâncau şi beau, fiind cinstiţi
de zaraf.
După amiaza începea hora, care se ţinea în toate cele
trei zile ale Paştelui, horă care se desfăşura pe un
teren viran de lângă cârciumă. La horă participa tot
satul. Tot aici se instala şi scrâciobul, în care se dădeau
copii şi femeile tinere.
Unii gospodari mai vârstnici veneau la horă cu mâncare
şi băutură pe care o întindeau pe rogojini din papură,
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Oul roşu, are rol protector. Casa în care se găseşte
ou roşu de la Paşti este ferită de duhurile rele şi de
uneltiri diavoleşti.
Despre coloritul ouălor de Paşti, se spune că iniţial
au fost vopsite în galben, culoare ce simboliza soarele
de pe bolta cerească şi în roşu ce simboliza culoarea
discului solar la răsărit şi apus.
Despre colorarea ouălor avem câteva consemnări:
Pilat a fost invitat la un ospăţ de către evrei. În
momentul când Pilat ţinea un ou în mână, un soldat
roman a intrat pe uşă şi a anunţat că a înviat Hristos.
Pilat a spus că „o să învie Hristos când oul din mâna
mea se va înroşi”. Dar imediat oul din mâna lui s-a
înroşit, l-a scăpat jos şi s-a spart. De atunci a rămas
obiceiul ca în ziua de Paşti se ciocnesc ouă roşii.
Ciocnitul oului de Paşte
Act ritual pe care credincioşii îl practică după slujba
de Înviere în noapte de Paşti, până la Ispas (Înălţare).
Sacrificiul oului este săvârşit după reguli precise, chiar
dacă acestea diferă de la o zonă etnografică la alta,
ele sunt respectate. Persoana mai în vârstă, de regulă
bărbatul, capul familiei, este cel care ciocneşte primul.
Oul a cărui coajă s-a crăpat este oferit, de capul
familiei, în dar sau este mâncat sacramental de
persoanele care l-au sacrificat. Ciocnitul ouălor se
continuă în ordinea vârstei. În momentul ciocnirii,
participanţii la acest act ritualic rostesc pe rând
„Hristos a Înviat!”, la care se răspunde cu „Adevarat
a Înviat!”.
Cojile de ouă
Despre cojile ouălor folosite la prepararea pascăi se
spune că ele nu se aruncă, nici nu se ard, ci se strâng
cu mare grijă, într-un vas curat, în care se păstrează
până în Sâmbăta Paştilor, moment în care se dau pe
o apă curgătoare, în credinţa că păsările (găinile şi
puii) vor fi sănătoşi şi feriţi de uliu dar şi pentru a
vesti Blajinii că se apropie marea sărbătoare a
Paştilor.
Cojile ouălor de Paşte sunt păstrate cu grijă şi apoi
date pe o apă curgătoare pentru a da de veste
Blajinilor („popor” tăcut alcătuit din sufletele celor
dispăruţi) că a sosit Paştele sau sunt utilizate în magia
medicală şi cea agricolă.
Există şi credinţa că oul de Paşte sau chiar cojile de
ou pot aduce frumuseţea, sănătatea şi norocul
oamenilor, dacă este pus în dimineaţa primei zile de
Paşte, într-un vas cu apă ne-ncepută, împreună cu
un ban, apă cu care membrii familiei se spală pe faţă
în această dimineaţă. După efectuarea ritualului, cojile
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de ou sunt împrăştiate pe pământ pentru asigurarea
belşugului şi bogăţia în roade.
Pasca
Semnifică promisiunea Învierii trupurilor şi a vieţii
veşnice.
În unele zone, Pasca se face atât dreptunghiulară,
semnificând mormântul Mântuitorului, cât şi rotundă,
reprezentând Învierea lui Iisus.
Aluatul este dulce, ca de cozonac cum spun sătenii,
iar ornamentica acesteia conţine simbolic, elementele
caznelor şi umilinţei la care a fost supus Iisus: crucea
(purtată pe drumul Golgotei) şi coroana cu spini (pusă
pe fruntea Sa). Crucea este amplasată central pe
pască, în timp ce coroana de spini este reprezentată
de o funie (alcătuită din două fâşii răsucite din aluat)
dispusă pe marginea ei.
Mielul
Din perspectiva creştină asupra acestei sărbători, prin
sacrificarea mielului pascal la iudei, se prefigurează
jertfa Mântuitorului de pe Golgota, atât în Vechiul cât
şi în Noul Testament este prezentă jertfa mielului, ceea
ce denotă o legătură firească între cele două
Testamente. Sacrificarea mielului în ziua de 14 Nisan,
când începe Paştele iudaic, este instituită de
Dumnezeu în Vechiul Testament (Ieşirea 12, 1-11).
La primul sacrificiu pascal, fiecare israelit lua din
sângele animalului şi cu el ungea amândoi uşorii şi
pragul de sus al casei, în care vor consuma carnea
friptă cu azimă şi ierburi amare (Ieşirea12, 8). La
ieşirea din robia egipteană, se permitea ca în loc de
miel să fie adus chiar un ied, animal pe care evreii nu
l-au mai folosit atunci când au intrat în Ţara Sfântă
(Levitic 23, 12). Din prevederile legate de modul în
care să se pregătească şi să se consume jertfa, reiese
rolul acestui sacrificiu în cadrul sărbătoririi Paştelui
iudaic, care se prăznuia în prima din Cele 12 luni ale
anului (Ieşirea 12, 1).
Omul, după căderea lui Adam, nu se mai putea dărui
că jertfă curată lui Dumnezeu şi astfel omul aduce
animale care nu păcătuiesc, însă nu au nici conştiinţa
actului de jertfă.
Avram aduce jertfă, în locul fiului său Isaac, un berbec,
după ce Dumnezeu a văzut ascultarea sa până la a
sacrifica pe întâiul născut şi le dă de înţeles că jertfirea
simbolică nu-i va scăpa cu adevărat de moarte.
Unii teologi afirmă că timpul jertfei mielului ar
corespunde cu orele dinaintea şi după apusul soarelui,
iar alţii, spun că mielul pascal a fost înjunghiat la ora
15:00, timp în care Mântuitorul a murit pe Cruce.
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prin Hristos, care a învins moartea, jertfindu-se pe
El, Cel fără de păcat, pentru păcatele lumii.
La Cina cea de Taină în loc de miel, avem Trupul şi
Sângele lui Hristos care era prezent simbolic în
Vechiul Testament şi dacă mielul pascal unea în chip
simbolic pe toţi cu Iahve, în Noul Testament, prin
pâinea şi vinul transfigurate, toţi creştinii se unesc cu
acelaşi Dumnezeu, Sfânta Euharistie fiind cina
creştinilor.
Sacrificiul mielului pascal rămâne jertfa care a
preînchipuit jertfa lui Hristos, Dumnezeu rânduind
ca prin sacrificiul mielului pascal să salveze nu numai
pe cei întâi născuţi, ci şi întreaga comunitate israelită,
toate acestea împlinindu-se deplin prin jertfa lui
Hristos prin care a ales un nou popor, sau noul
Israel, care va cuprinde toată lumea, chemând-o
spre credinţa în Dumnezeu. Pentru întreaga
creştinătate, Hristos, Mielul lui Dumnezeu, este
Paştile, care înseamnă sărbătoarea luminii şi a
bucuriei. Acum Mielul Hristos luminează pe toţi şi îi
conduce spre libertatea şi viaţa cea adevarată şi
netrecătoare .
Din perspectiva culturii populare, acest animal, este
unul dintre simbolurile fundamentale ale lui Hristos,
„Mielul Domnului” (Ioan, I, 29). Animal de sacrificiu
la multe popoare, simbolizează blândeţea,
simplitatea, inocenţa, puritatea.
În vremurile precreştine, mieii albi erau aduşi jertfă
divinităţilor solare, iar cei negri, zeilor Htonieni.

Alb şi negru, acest dualism benefic sau malefic, în funcţie
de culoarea mielului este păstrat şi în credinţele
românilor întâia dată de vei întâlni miel alb, tot anul vei
avea inimă bună, sănătate şi noroc, iar de vei vedea
miel negru, inima îţi va fi neagră şi vei avea parte de
supărări.
În complexul mito-simbolic al oii, relevante sunt cele
două opoziţii:
- reprezentarea masculin – feminin (care opune oaia şi
berbecul);
- părinţi – copii (oaie/miel), unde mielul reprezintă
puritatea, nevinovăţia şi mai puţin sacrificiul.
Din punct de vedere etimologic, cuvântul latinesc
„angus” provine din grecescul „agnos” = „necunoscut”,
dar şi „necunoscător”, în plus, este înrudit cu „agni” =
„foc”. Ţinând cont de cele menţionate anterior, este
de înţeles de ce mielul este animalul preferat în sacrificiile
rituale, menite să renoveze natura.
În momentul de faţă, când timpurile şi vremurile conduc
la o continuă transformare şi adaptare a omului cu
cotidianul fiecăruia din noi, cu obiceiurile şi datinile
locurilor de stabilire, combinate cu obiceiurile şi tradiţiile
strămoşeşti, rânduielile ţăranului român sunt supuse
influenţelor sau chiar transformării, parţiale ori totale,
cauzate de libera circulaţie a populaţiei în zone mai
mult sau mai puţin îndepărtate de locul de baştină, fapt
ce a condus şi conduce la cunoaşterea de noi obiceiuri
şi uneori chiar la asimilarea lor.
Specialiştii şi cercetătorii în domeniu, au constatat că
deşi obiceiul încă se mai poate desfăşura, integral,
într-o anumită zonă a ţării, elemente ale aceluiaşi obicei
se răgăsesc şi pe teritoriul altor zone, de multe ori
diametral opuse ori cu provenienţă din culturile altor
ţări.
Cu alte cuvinte, viaţa satului tradiţional românesc, se
regăseşte acum doar în zonele unde locuitorii acestuia
au ţinut ca ceea ce au văzut la moşii şi strămoşii lor să
se păstreze nealterat de modernismul din mediul
înconjurător, obiceiuri şi tradiţii care sunt de fapt averea
neamului românesc.
Laura Elisabeta Panaitescu
Eugenia Notarescu
Serviciul Cercetare, Conservare şi Valorificare a
Creaţiei şi Tradiţiei Populare
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi
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Sfinţii Părinţi spun că sacrificiul pascal este explicat
în spiritul mesianic, iar jertfa se aduce seara,
preînchipuind pe Hristos, adevăratul Miel şi Păstor,
Care se dă pe Sine de bună voie, pentru curăţirea
de păcate a întregii omeniri. Moartea a fost lăsată
de Dumnezeu nu ca o pedeapsă pentru păcat, ci ca
,,un mijloc de a se aduce lui Dumnezeu ca jertfă
viaţa, ca scăpare de moarte” . Aceasta s-a petrecut
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Reconstituirea unui meşteşug
Pregătirea ouălor pentru sărbătorile pascale în
zona Dunării de Jos (judeţul Galaţi, raionul Cahul
– Republica Moldova şi raioanele Reni şi Izmail Ucraina

Adeseori valori autentice ale culturii populare
tradiţionale rămân uitate undeva în timp, pierdute
odată cu ultimii păstrători, cu ultimii actanţi.
Acesta ar fi putut fi parcursul implacabil al tradiţiei
încondeierii ouălor de Paşti în zona Galaţiului, dacă
cercetători şi iubitori ai artei populare tradiţionale
precum Tudor Pamfile, Artur Gorovei, Maria I.
Panaitescu, Alexandru Tzigara - Samurcaş, cărora le
aducem cu acest prilej un gând de recunoştinţă, nu ar
fi consemnat în studiile lor, preocupări legate de acest
meşteşug şi în zona de Sud a Moldovei.
Pentru a înţelege contextul premergător iniţierii unor
demersuri în vederea reconstituirii ornamentaţiei
ouălor pentru sărbătorile pascale în zona Galaţiului,
trebuie să avem în vedere următoarele aspecte: în zona
aceasta nu s-au mai încondeiat ouă din prima jumătate
a secolului XX, generaţiile actuale nu cunosc faptul
că în zona Galaţiului s-au pregătit ouă monocrome
cu ornamente, şi un alt aspect - studiile publicate,
care atestă practicarea acestui meşteşug şi în zona
Galaţiului, datează de la începutul secolului XX, sunt
în număr redus şi sunt greu accesibile.
Am identificat, de asemenea, o perspectivă subiectivă,
care a contribuit într-o oarecare măsură la persistenţa
ideii că în zona la care facem referire nu a existat o
asemenea preocupare, şi anume: interpretarea şi
acceptarea aparenţei ca realitate, acceptarea mai mult
sau mai puţin conştientă a unor viziuni care separă
harta etnografică în zone consistente sau inconsistente
valoric, atribuirea unor elemente de cultură materială
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şi spirituală în exclusivitate anumitor zone, şi nu în
ultimul rând, existenţa unor studii în domeniu care-i
asumă prin titlu o abordare exhaustivă, fără ca aceasta
să se reflecte şi în conţinut .
În acest context, deloc favorabil reconstituirii acestui
meşteşug, un rol major l-a avut consultarea valorosului
studiu al lui Artur Gorovei, intitulat Ouăle de Paşti,
ediţia a doua, îngrijită de Antoaneta Olteanu, apărut
la Editura Paideia, Bucureşti, 2001, în cadrul căruia
sunt redate titlurile celor mai importante lucrări care
abordează această problematică, dar, şi mai important
pentru noi, redă câteva modele autentice de ouă
pentru Paşti din zona Tecuciului.
Având acest studiu ca punct de pornire, am abordat
problematica din perspectivă dihotomică: consultarea
documentelor existente, a studiilor publicate, a
colecţiilor şi cercetarea de teren (apelul la memoria
colectivă).
În privinţa consultării unor lucrări de specialitate,
esenţial a fost sprijinul Muzeului Ţăranului Român ,
care a permis consultarea lucrării Mariei I. Panaitescu,
Colecţie de ouă încondeiate din diferite judeţe – Din
publicaţiile Casei Şcoalelor, în cadrul căreia sunt
ilustrate unsprezece modele de ouă încondeiate din
zonele Tecuci şi Covurlui, precizând totodată
localitatea de provenienţă şi denumirea modelelor
(Lanţ, Creastă de cocoş, Ochiul şarpelui, Laba gâştei,
Vârtelniţa, Mure, Picior de rândunică din Satu Nou
– Tecuci; Căngi şi Pui de barză din Furceni – Tecuci;

Pielea şarpelui din Ţepu – Tecuci şi Cocoşelul din
Covurlui.)
De asemenea, un rol deosebit de important în
continuarea demersului nostru l-a avut studiul intitulat
Cromatica poporului român, autori Tudor Pamfile şi
Mihai Lupescu, Bucureşti, 1914, în cadrul căruia sunt
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mai mărişoari. Când muiei (n.n. cârigul) în cana cu
şiarî topitî, prindea acolo şî merjea cu scrisu’ aşa...
când sî termina muiai iar în şiarî... Nu făşeau toati
fimeili. Bătrânili făşia... Io am apucat pi bunica când
făşia, pi urmî o făcut şî mama. Pi bunica o chema
Ileana Decusară, avem cam şăispi ani când o murit,
Documentarea, care a vizat de asemenea şi informaţii la 93 di ani. (...) Cârpa cu cari sî şterje ouli sî ţînea
privind judeţele Vrancea, Vaslui, Bacău şi Brăila, a (n.n. se păstra), cînd zăcea copiii di pojar, o înmuia în
fost completată de etapa de cercetare de teren , ţuicî şî îi înfăşura. Am văzut numai ouăli roşîi scrisî,
orientată atât spre localităţi din judeţul Galaţi cât şi restu’ nu sî făceau, erau simpli. Sî dădeau di pomanî...
spre localităţi situate pe malul stâng al Prutului Inferior o parti sî păstrau pânî mai târziu, pi dulapuri, la
sau al Dunării, în Republica Moldova şi Ucraina. fereastrî, printri flori... restu’ copiii li mîncau...”
Localităţile selectate pentru început au fost cele
amintite în lucrările publicate la începutul secolului XX, „Avea o pensulicî cu păr di porc. Făceam un beţîşor,
respectiv Ţepu, Cosmeşti, Furcenii Vechi, Furcenii şî la capăt firi di porc, ca grosimea unei mini di creion
Noi, completând ulterior lista cu Lieşti, Şerbăneşti, di az’. Ouăli erau fierti întâi, pi urmă topeau cearî,
Movileni, Umbrăreşti . În comuna Ţepu, cercetarea muia pensulica ceea şî li scria, făcea fel şî fel di
s-a bazat din perspectivă metodologică atât pe modeli... pi urmă fierbea Galus, cu borş, şî lăsa sî sî
realizarea unor interviuri, cât şi pe observaţia directă, răceascî, cî altfel sî tochea şeara... punea ouăli acolo
aflându-ne în localitate în perioada Paştelui Blajinilor. şî li lăsa vri-un şeas. Pi undi era şeara nu sî prindea
roşala. Sî făcea vopsa şî din foi di şeapî, coajî di
De asemenea, pentru a reconstitui ornamentaţia rădăcinî di nuc, floari di tei. Punea ceapa şi o firbea
ouălor pentru sărbătorile pascale, am făcut apel la o cu totu’, o strecura, şî punea ouăli. Cel mai mult
metodă practică, am oferit persoanelor intervievate vopsau cu foi di ceapî şî cu flori di tei. Ceara o ţânea
planşe pe care erau trasate contururi de ouă, spre a pi un vas cu apî caldî. Ouăli sî făceau joia.
reproduce din memorie modelele reprezentate
odinioară.
„Mămuţa (n.n. bunica) me spunea: daţâ-ni ouă ca sî
Redăm în continuare câteva pasaje din răspunsurile li pictez io cu şiarî şî voi sî li vopsâţ’. Făcea fel di fel
oferite la interviurile realizate în localităţile amintite:
di modeli... era mai dichisâtî... Avea un beţâşor, di
„Sî făşia la Paşti, numai roşâi, (...) di Înălţari sî făceau alun, mai lung aşa, şî îl înveălea cu o cârpî mai moali,
ouî scrisî... cu şiarî... ş-apăi băga în vopsa, pi urmî legatî cu aţî la sfârşâtul băţului, ca sî nu sî tragî. (...)
şterjiam şiara di pi eli şî rămânea alb. Am făcut şî di Ouli roşâi, mămuţa mea li făcea joia (n.n. în
istea. Ouli aistea li făşeam cu o zî înainti di Înălţari. Săptămâna Mare), la căldura sobii. Înainti sî folosa
(...) Di Paştili Blajânilor sî făceau roşîi, mai galbini, vopsa cu cari vopsa lumea ţăsăturili. La Înălţari
verz’... săpam şteghii... nu făşem cu boialî... sî herbea mămuţa făcea din toati culorili, iar la Paşti făşea di
rădăşina, şî în rădăşina şeii făşeam ouî galbini. Ouli istilea roşâi. (...) Cârpa cu cari ştergea ouăli o păstra
erau crudi (n.n. pentru ouăle scrise), şî c-o pensulicî, şî o punea într-un pom, nu trebuia s-o zvârli oriundi.”
li scriam, orişîşi model... li puneam sî sî usuşi şî li
puneam în vopsă roşâi. Undi era scrisî cu cearî, nu sî „Am făcut şî io chiar, sî făcia cu ciarî curatî, Scriai
prinde’ vopsaua. După şi li scoteam din vopsă, li Iisus Hristos, Hristos a Înviat! Doar femeili văduvi,
ştergeam cu o cârpî. Ieşa eczact aşa cum trebuia, alb femeili curati, puneau mâna pi ciarî. Mergeam la
şî roşu. Făceam mai mult scrisî, aşa... zigzacuri..., li bisericî, la Învieri cu ouî scrisî cu ciarî curatî. Cu ciarî
făceam cu o bidinea, cu o pensulî micî, făcutî din păr direct aşa, cu o lumânari. Li băgam în vopsă roşâi, şî
di la coada calului, tăiam mic, o legam di un beţîşor, ciara curatî rămânea albî. Făceam nişti frunzuliţ’, nişti
şî merjea. Iar la şiarî avea o pompiţî (n.n. de metal) ghiocei frumoş’ aşa di primăvară, ouli sî făceau în joia
... o muiei aşa, şî prinde’ acolo... ave’ un cârlig, şî cu mari, sâmbăta Paştilui. (…) Li mai păstram şî noi aşa
cîrligu’ şeala făşeai toati treburili. Unu pentru şearî şî pânî la Înălţari, patruj’di zâli, li păstram... mai dădeam
unu pentru vopsa. Cârligu era mic, mic, era eczact ca la nepoţăi, li puneam pi o farfurii, pi un dulăpaş, foarti
un creion, aşa di subţâri merjea, iar la pensulî ieşa frumoasî erau. Mai făceau o pensulî cu păr di cal sau
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redate reţetele de obţinere a vopselilor naturale, din
plante, precum şi unsprezece imagini reprezentând
modele de ouă lucrate cu ceară, din Ţepu – Tecuci,
cu următoarele denumiri: Drumuri, Stea, Flori , Porcii
în coteţ şi Naiu’.
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di porc şî făcea deseni, chipul lui Iisus Hristos, a şî ni făcea. Femeili aveau un beţâşor, ca o periuţî finî.
Maici Domnului, şî mama mea făcea, cî mama mea Ouli sî făceau pintru Paşti, aveau o bucurii când
primeau ouî di istea pictati, aşa, cu flori. La Paştili
Blajânilor sî făceau ouî galbini....” „Ouî pictati, scrisi,
cu cearî, cu lumânarea, sî făceau. Sî dădeau la
copchii, di pomanî, sî păstrau. S-au făcut până în anii
’50.”
În Ucraina:
„Ouî condeiati, cu cearî, făceau cruci, ozoari,
dangălati (în dungi) punea chiar frunzuliţî aşa di planti,
puneau şî licheau pi ou, făceau direct cu lumânarea
sau cu un beţâşor cu vatî, şî făceau frumos, di Blajini,
stânjinii şi roş’, la Blajini numaidicât. Şî nu s’mpărţa
o murit di nouzăci di ani, ş-o murit acu’ şapti ani. câti unu, da’ câti douî, cu colac, pascî…”
Anumiti femei făceau, n-aveau voi toati femeili sî
facî, tineretu aşa, nu avea voi sî facî ouî. Şî prescura, „Înainte, la Paşti sî făceau ouî coapti. Li vopsau
di la bisericî, pentru sfânta nafură, tot aşa, o fimei, sâmbăta, scoteau pasca (n.n. cozonacul) din cuptor
şî di pi pascî băgau ouîli în tiuşiuri, în tăvăli şî li coceu.
douî, cari era curatî, văduvî, cari făcea...”
Sî făceau coapti în sobî. Pentru fiecari sî făceau ouî
„Făceam pictati, scrisî cu cearî curatî. (...) Ouâli li diaistea, sfinţâti, şî dacî aveai băiet plecat în armatî, îi
făceam cu şiarî curatî, li pictam frumos, cu şiarî curatî puneai ou’ şî pasca dioparti, în casa ’ia mari. Făceam
li scriem cu un beţâşor di agud, şî cu şiarî caldî şî li şî în coajî di ceapî. Făceau şî cu lumânari, şî cu un
pictam frumos. Făceam pictati. Făceam ouî galbini, cărăndaş (n.n. beţişor, creion), o tochei ghinişor şî
făceam şî roşîi, şî pictati, tot felu făceam, eram cineva ţâne, şî iaca-şa scriei cruci sau ci vreiei, făceai
chitcăşitî. Li spuneam (n.n. cele cu ceară) ouî pictati. darî, floriceli, ca un înger… frumos, ceva ca fluturili
(...) Scriam frumos, toati ouli, Iisus Hristos, Fiul lui aşa făcea, păsări, ş-apoi îl boiai, şterjeai şiara şî
Dumnezău, scriam frumos, li făceam şî cu frunzî di rămânea curat. Li zâcea ouî scrisî. Di la părinţ’ am
petrânjăl, puneam acolo pi ou şî li înfăşuram frumos, apucat, numaidicât. La Ispas nu mai boiau, scriau
şî puneam sî hii apa hierbântatî, ca sî fugî şiara răpidi ouî şî duceau acolo la mormânt. Cî Iisus când a fost
di pi eli... foarti frumos. (...) Rupeam di la agud un răstignit şî o fost didisubt coşu’ cu ouî, acolo, o curs
beţâşor, cam cum îi un creion, făceam floriceli, cum (n.n. sînge) … cari o fost mai deasupra o fost toati
vineau în gînd aşa, puneam numili Domnului Iisus boiti roş’, da’ cari o fost mai didisubt o fost mai
Hristos, şî cînd era gata... da nu făşiam multi, cam chicăţîti, iaca di ’ceea sî zîci ouî scrisî. Pentru Blajâni
zăşi, aşa...” „Di Paşti roşii şi la Blajini colorate. Cu făceam împărţâturi, colac, ouî şî pascî.
cearî sî făceau numai roşii, pentru copii.

„De Blajini şi la Ispas se dau 9 ouă de pomană şi 9
„Spunea, ouî scrisî, anumiti femei făceau, mama n- felii de pască (n.n. cozonac). La Paşti, ouăle se făceau
o făcut, cî nu făceau toati (n.n. femeile), trebuia cu numaidecât roş’.”
lumînarea ceva, sî nu sî vopseascî când li băga la
vopsit. Îi spunea ouî scrisî, adicî nişti dungi aşa pi „Vopsau ouî în boieli, în coj’ di ciapî, măturici (coada
lung, mai în curmrzâş, nu sofisticati aşa cu modeli, nielului)... Bunica lua o lumânari şî vopsea cu
nu prea... fără floriceli, numai liniuţi, atâta, câtiva lumânari, scrie numili: Ion, Olga, Maria… şî la Paşti,
dungi aşa, şî pi mijloc... Ouîli scrisî li făcea la Paşti. dimineaţî, fiecari îş’ lua numili lui. Sî numeau ou scrisî,
La Paştili Blajânilor făceau ouî galbini, sîmpli. Acu’ unili aveau desenat o floricicî, un schic aşa, o
sî duc cu di toati culorili, da’ atunci numai ouî galbini. inimioarî...”
La Înălţari sî făceau roşii, simpli.”
„Ouî scrisî făcea o babî (Ştefana Iepuri, a murit cam „De Baljini condeiau ouî”
acum 30 ani, avea cam 70 şi ceva), mergeam la ia
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În Republica Moldova:
„Ouî pictati nu toatî lumi făcia, erau făcuti cu ciarî, cu
lumânari… bunica mea făcia. Era o parti galbânî, o
parti roşâi, galbână, roz, albastru…”
„Ouîli sî vopsau în sâmbăta Paştilui, roşâi, verz’,
stânjânii, fiicari boieu mai multi feluri. La Blajîni ouî
srisî. Li scrieu cu sârnicu cu oleacî di vatî, oprei di la
Paşti oleacî di boie, scriei di tot felu’. Unili făşeu cu
şiarî. Noi cu boie. Pi ou’ alb, făşem puncti, cruşiuliţ’,
cu boie stânjînii, roşu, galbân, verdi… ni duşem la
morminti şî împărţăm ouî, pascî şî colac. Şî la Ispas sî
scrieu. Am făcut şî cu foi di şiapî, sfeclî, ieşău ghişînii
aşa.”
„La Slobozia Mare – ouî condeiati.”
„Di Paşti sî făceau ouî roşâî, şî alti culori. La Paştili
Blajânilor sî scriu cu vopsă. Cum îl scotei din apa şeii
hiartî, îl lăsai di sî usca, şî pi urmî li scriei cu un sârnic
şî cu vatî… şî scriei şi vreiei. La Ispas li boie.”

vedere încărcătura simbolică a celor două nuanţe în
domeniul artei populare.
De asemenea, precizarea: „Nu făşeau toati fimeili.
Bătrânili făşia”, explică în parte dispariţia bruscă a
acestui meşteşug, odată cu apariţia unor aspiraţii
orientate din ce în ce mai mult spre modernizare şi
limitare a timpului afectat preocupărilor tradiţionale.
Având caracter ritual, realizarea ouălor pentru
sărbătorile pascale revenea în grija acelor persoane
apte din perspectiva status-rolului, respectiv femeilor
„curate”, „iertate”, femeilor pricepute din sat,
cunoscătoare ale tainelor şi regulilor nescrise care
asigurau în lumea satului echilibrul social şi spiritual
deopotrivă.

„În prima zi de Paşti nu se ciocneau ouă. La Blajîni
facim şî aşa, şî aşa (n.n. şi ouă roşii şi colorate) da’
parcî şeli roşâi sânt priniti. La Ispas sî făşe ouî cu
dunji cu şiarî. Bătrânili făşeau înainti cu coajî di şiapî.
Li spunea condeiati... şî scrisî...”
Analizând materialul, se poate observa faptul că doar
o singură persoană din judeţul Galaţi a fost în măsură
să ne relateze informaţii precise privind denumirea şi
modalitatea de confecţionare a instrumentelor folosite
pentru realizarea ornamentaţiei ouălor cu ceară, prescurei, din care se obţine anafura la sfârşitul
respectiv „bidineaua” („pensula”) şi „cârligul” sau liturghiei, face trimitere evidentă la caracterul ritual al
acestuia.
„beţişorul”.
În privinţa denumirii atribuite ouălor cu
Foarte interesantă considerăm a fi remarca unei
ornamente
din spaţiul cercetat, observăm folosirea
bătrâne referitoare la cele două nuanţe care apăreau
pe oul lucrat cu ceară: „Ieşa eczact aşa cum trebuia, unei game variate de termeni: ouă „ scrise”, „pictate”,
alb şî roşu.”, probabil nu întâmplător, dacă avem în „condeiate” sau „încondeiate”.
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Reconstituirea unui meşteşug

O altă remarcă facem asupra semnificaţiei
atribuite pânzei curate cu care se ştergeau ouăle de
ceară, fiind păstrată pentru a fi la îndemână în
tămăduirea unor afecţiuni, sau pusă într-un pom
„Sî condeiau la Paştili Blajânilor. Ou’ era alb şî cu un roditor, sesizând aici posibilitatea iniţierii şi mijlocirii
beţâşor făceam cu vopsea di mai multi culori... unui transfer de proprietăţi şi atribuţii de la ou, ca
simbol al fertilităţii, al renaşterii, la om sau la pom
floriceli, zigzaguri...”
(„magie simpatetică”).
„Sî fierbea oul în apă, separat sî făcea vopseaua di
Ceara curată de albine, reprezintă şi ea un
culoari roz sau roş, oul fierbinte se încondeia cu diferiti
modeli foarti simpli, cercuri, linii curbe, geometrici… element investit cu semnificaţie deosebită, doar femeile
figuri din ăstea, şî pi urmî îl dădeau prin vopseaua roz curate având calitatea de a o folosi. Aşezarea pe
sau roş. Cu ceară, cu lumânarea di cearî curatî. După poziţii de egalitate, în plan simbolic, a încondeiatului
aceea, se ştergeau cu o cârpă cu ulei. Aşa făcea bunica ouălor pentru sărbătorile pascale cu pregătirea
mea, Ecaterina Pîrlicas, născută în anul 1893.

Reconstituirea unui meşteşug

Anişoara ŞTEFĂNUCĂ

De asemenea, remarcăm odată cu trecerea timpului, sub aspectul modelelor reprezentate, mai multe tendinţe:
păstrarea unor motive schematice rudimentare, diminuarea până la dispariţie a reprezentărilor abstractizate
de odinioară, înlocuirea acestora cu reprezentări tratate naturalist, reprezentarea unor simboluri creştine
(crucea, nume sau chipuri ale unor personaje biblice) sau chiar scrierea numelor celor cărora le erau destinate
ouăle.
După cum se poate observa, majoritatea relatărilor, în special cele din judeţul Galaţi, sunt formulate la un
timp trecut, fapt care denotă apariţia unor transformări majore în structura acestor practici, a acestor obiceiuri
tradiţionale. Schimbările au survenit atât în structura de fond a acestor practici de altădată (fără a mai fi
cunoscute semnificaţia, simbolistica, rolul acestora) cât şi asupra esteticii şi formei de expresie. Astăzi, în
localităţile cercetate, predomină ouăle monocrome fără ornamente, ouăle roşii cu ornamente rezultate prin
aplicarea unor fragmente vegetale şi ouă roşii cu aplicaţii achiziţionate din comerţ. Ouă cu ceară după
tehnica de altădată (doar două modele) au fost realizate de către o localnică din Ţepu, la solicitarea noastră.
În vederea promovării şi valorificării modelelor de ouă monocrome cu ornamente din zona Galaţiului, obţinute
în urma cercetării, am purces în cele din urmă la reconstituirea ouălor cu ceară, realizând astfel o colecţie
care să ilustreze materialul documentar şi să ofere pe viitor posibilitatea organizării unor expoziţii şi activităţi
culturale care evidenţiază elemente de cultură populară tradiţională din zona noastră. De asemenea, în cadrul
unor ateliere de lucru (organizate la Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, la Muzeului Satului „Petru Caraman”
de la Gârboavele, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, şi nu în ultimul
rând la Lieşti) am realizat demonstraţii de meşteşug, având ca ucenici copii, tineri şi adulţi, dornici să cunoască
şi să deprindă această îndeletnicire.
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În grădina Ghetsemani
Iisus lupta cu soarta şi nu primea paharul...
Căzut pe brânci în iarbă, se-mpotrivea întruna.
Curgeau sudori de sânge pe chipu-i alb ca varul
Şi-amarnica-i strigare stârnea în slăvi furtuna.
O mâna ne-ndurată, şi ţinând grozava cupă,
Se coboară-miindu-l şi i-o ducea la gură...
Şi-o sete uriaşă stă sufletul să-i rupă...
Dar nu voia s-atingă infama băutură.
În apa ei verzuie jucau sterlici de miere
Şi sub veninul groaznic simţea că e dulceaţă...
Dar fălcile-nclestându-şi, cu ultima putere
Bătându-se cu moartea, uitase de viaşă!
Deasupra fără tihnă, se frământau măslinii,
Păreau că vor să fugă din loc, să nu-l mai vadă...
Treceau bătăi de aripi prin vraiştea grădinii
Şi uliii de seară dau roate dupa pradă.

Pe cruce
Iisus murea pe cruce. Sub arşiţa grozavă
Pălea curata-i frunte ce-o sângerase spinii
Pe stâncile Golgotei tot cerul Palestinii
Părea că varsă lavă.
Şi chiar în clipa morţii huliră cărturarii
Cu fierea oţelită îl adăpau străjerii…
Râdea cu hohot gloata cu spasmele durerii
Şi-l ocărau tâlharii.
Zdrobită, la picioare-i zăcea plângând Maria
Şi-adânc zbucnea blestemul din inima-i de mamă
Alături Magdalena, în lunga ei maramă,
Şipa văzând urgia.
Departe ucenicii priveau fără putere…
N-aveau decât să fugă în lumea cea pribeagă
Cu el se năruise nădejdea lor întreagă
Şi fără mângâiere.
Târziu, porni mulţimea în pâlcuri spre cetate
Pe drumurile-nguste cu lespezi pardosite
Trecură fariseii cu feţele smerite
Şi bărbile-argintate.
Măslini fără de frunze dormeau mocnind pe coaste
În vale, ca-ntr-o pâclă, dormea Ierusalimul,
Pe cruce somnul morţii dormea de-acum sublimul
Iisus, vegheat de oaste.
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Eco dosArt
(#stămacasă)

Asociaţia Euro CulturArt, în parteneriat cu Spaţiul
de Artă Contemporană ATELIER 030202 din
Bucureşti, Teatrul de Comedie şi Muzeul Naţional
al Literaturii Române din Bucureşti, cu sprijinul
financiar al AFCN
(Administraţia
Fondului Cultural
Naţional),
a
organizat vineri, 20
martie
2020,
proiectul
Eco
d o s A r t
(#stamacasa), un
p r o g r a m experiment de arte
vizuale şi poetice în
confluenţă cu
scrierea creativă şi
performance-ul online. 4 artişti vizuali
–Cosmin Paulescu,
Bogdan Raţa, Iulia
Toma şi Mihai
Zgondoiu – şi 4
poeţi – Dan Mircea
Cipariu, Robert Şerban, Gabriela Toma şi Florina
Zaharia, realizează on-line sesiuni de actualizări ale
unor documente vizuale şi poetice, într-un program
de cercetare a imaginii şi a textului (martieseptembrie 2020), în care mediul on-line devine şi
un atelier deschis de creaţie şi un spaţiu virtual pentru
prezentarea secvenţelor şi produselor programului.
În urma acestei etape de cercetare, vor fi prezentate,
în luna septembrie a acestui an, instalaţiile de cArte
conţinând fragmente de text şi imagini create în
programul Eco dosART, (schiţe, fotografii, capturi
de imagini, instalaţii performance-uri), improvizaţiile
de cArte cu recitaluri şi show-uri (renshi &
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performance vizual) şi proiecţiile videocArt (un altfel
de montaj şi dicteu vizual).
„În perioada stării de urgenţă, vom sta acasă şi vom
încerca să-i transformăm pe cei care ne urmăresc
conţinuturile şi actualizările în şi din mediul virtual în
subiecte de inspiraţie şi în lectori creativi ai cercetărilor
noastre poietice şi vizuale. Împărtăşim, astfel, într-o
lume tot mai afectată de viruşi, de secularizare şi de
dezastre ecologice în desfăşurare, forţa de iradiere a
actului poietic, al unui altfel de a face şi de a fi,
recuperând imaginile, ideile şi conceptele unui atât de
necesar umanism”, a declarat Dan Mircea Cipariu,
preşedintele asociaţiei Euro CulturArt.
„Grija pentru natură şi mediu înconjurător nu ţine doar
de mode şi timp.
Astăzi, mai mult ca
oricând ne confruntăm
cu diverse atrocităţi pe
care omul le face în
favoarea confortului şi
al consumului excesiv
de
materie.
Digitalizarea
proceselor
de
com unicare
economiseşte materie
primă
vegetală,
reciclarea refoloseşte
conţinutul materiei, iar
stoparea abuzurilor
poate schimba cu
adevărat viaţa pe
Terra în viitorul
apropiat. Proiectul de
cercetare Eco DosArt
este un prim pas de conştientizare şi punere în practică
a opt creatori români contemporani care vor încerca
să rezoneze on-line, ecologic şi responsabil prin artă
şi literatură”, a spus Mihai Zgondoiu, curatorul
programului.
Programul Eco dosArt (#stamcasa) este coordonat
de scriitorul Dan Mircea Cipariu şi artistul vizual Mihai
Zgondoiu. Din echipa programului mai fac parte
producătorul Radio România Cultural – Anamaria
Spătaru şi consilierul artistic Ana Daniela Sultana.
Partenerii media ai programului sunt: Radio România
Cultural, AgenţiadeCarte.ro, Revista Arta, feeder.ro,
Modernism.ro

De când ai plecat
Am învăţat să împletesc pe dos
Şi să nu te învinovăţesc
De schimbarea orei
Chiar dacă la mine-i marţi
Şi la tine luni
Se deschid ceainăriile
Şi pornesc ploile
Spre valea cu spatele încovoiat
Te spăl pe cap
Şi tu aştepţi cuminte să termin
Tot ce am de spus
ţin minte cu sfinţenie
Se împacă panica
Când eşti înghiţit în tine
Şi nicio nară frântă
Nu te mai poate salva.
****
Aş vrea să-mi îndes mâna
În propria mână
Până la cot.
Asta n-a fost niciodată puţin lucru.
****
Creierul e un obiect
Aşezat în carnea mea.
Tăcerea e cel mai folosit organ
Atunci când nu se găsesc cuvinte potrivite.
Ce simt
Se deşartă la fel
(ca) apa de ploaie
E doar o simplă constatare
De-a lui Dumnezeu
Pe pământul nostru cinic.
****
Când vreau să fug din mine
Îmi frâng nările între două degete
Şi tu acolo înăuntru
În ceafa mea
Mă faci să te simt în buricele degetelor
Ieşite în evidenţă
Ca sfârcurile domnişoarelor
Cu obrazul întors pe dos
Pentru că-n ziua de azi nu-i de ajuns
Doar să întorci obrazul
Să primeşti o palmă
Nu-i cine ştie ce

****
Două mâini subţiri
Cu degete lungi şi fine
se întrepătrund
Aşa cum intunericul se amestecă cu zidurile unei
catedrale.
Într-un loc limitat
În care nici cerul şi nici pământul nu-s necesare
Mâinile lui
Mă-ndemnau să mă-ntorc cu drag spre mine
Şi să scriu pe înăuntrul meu
cuvintele ieşite de uz.
****
femeia este programată să fie mamă.
Eu vreau să fiu altceva
Mai concret
Mai rotund
Ca vârsta unui octogenar.
****
Măruntaiele se agită.
se îmbrăţişează rând pe rând.
pe dinăuntru căldura e mai dulce.
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În gură
îmi vin ideile de-a valma
se încalecă una pe cealaltă
îşi caută reciproc urechea.
auzul prin părţile astea
are alt gust.
****
„Întoare clopotul cu gura-n sus”
strigă nora cu gura plină de pământ.
cerul ăsta n-o să se întoarcă niciodată cu faţa spre
el.
braţul ăsta n-o să mai fie niciodată la fel de puternic
ca azi
nici conceptul dintre noi
nici eu.
****
poate a trecut un noiembrie. poate s-au oprit patru.
doi ochi verzi trăiesc odată cu timpul prins în
extremele unui oraş.
două mâini mă dublează. mă ţin aproape de creierul
meu.
rugile pun baza unui lăcaş (sfânt). în mine.
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Paştele - mielul jertfit ca semn de eliberare
Sărbătoarea Paştelor era un reamintitor al
proslăvirii Dumnezeului puternic, care a eliberat pe
poporul Israel din robie şi l-a cruţat de la pieire. În
noaptea eliberării (prevestită mai înainte de Dumnezeu
în Exod 11:1, 5) , îngerul nimicitor a trecut pe lângă
casele unde sângele mielului era văzut pe stâlpii uşii
(Exod 11:7, 12:29), lăsând în viaţă pe oamenii care
aveau adusă jertfa şi vărsarea sângelui; iar acei, care
nu au ascultat, erau omorâţi de îngerul morţii, şi anume
toţi întâi născuţi din ţara Egiptului (Exod 11:5). Aceasta
era cea dea zecea urgie, pe care Dumnezeu a lăsat-o
faţă de tot poporul egiptului. O urgie extrem de mare,
care afecta toată ţara. Chiar şi pe israeliţi, dacă nu
stropeau uşiorii caselor sale.
După ce se încheie discuţia Domnului cu Moise şi
apoi a lui Moise cu popor, capitolul 12 începe cu un
nou început prin care Dumnezeu le descoperă
necesitatea pedepsirii păcatului prin aducerea mielului
ca jertă de răscumpărare:
„Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună;
ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. Vorbiţi
întregei adunări a lui Israel, şi spuneţi-i: În ziua a
zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de
fiecare familie, un miel de fiecare casă... Să fie un
miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an;
veţi putea să luaţi un miel sau un ied ... şi toată
adunarea lui Israel să-l junghie seara1. Sângele
vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi
vedea sângele, şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu
vă va nimici nici o urgie, atunci când voi lovi ţara
Egiptului” (Exod 12:1-13).
În acest capitol, Dumnezeu oferă instrucţiuni
clare cu privire la Miel: miel fără cusur, de parte
bărbătească, de un an, să fie înjunghiat ... şi stâlpii
uşilor să fie unse cu sângele lui. Cu alte cuvinte, a
cea jertfă sacrificată pentru salvarea de judecata
morţii, îndreaptă toată reflectoarele spre a cea jertfă
fără curs, adică întruchiparea în totală absenţă de
păcat în viaţa lui Hristos. El, Mielul lui Dumnezeu
care a fost dat să ispăşească pentru păcatele noastre.
Iar sângele Lui protejează lumea de plata păcatului,
care este moartea. Fiind răscumpăraţi nu cu lucrurile
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Tradiţia aducerii aminte

pieritoare ... ci cu sângele scump al Mielului fără cusur
şi fără plată, sângele lui Hristos (1 Petru 1:18-19).
În acelaş sens, William MacDonald adaugă
în Comentariul biblic al credinciosului următoarele
precizări, stipulând factorul explicării termenilor din
Exod în lumina venirii lui Hristos pe pământ, unde
mielul de jertfă trebuia să fie: fără cusur, de parte
bărbătească, de un an, ţinut până în a paisprezecea
zi, mielul înjunghiat de adunarea lui Israel, mielul ucis
în amurg, sângele mielului trebuia aplicat pe uşă,
aducând salvarea de nimicitor, carnea mielului trebuia
friptă în foc iar mâncatul cu azimi şi ierburi amare nu
trebuiau să lipsească de pe masa lor.
Teologul L. Morris susţine că toate sacrificiile
au fost creditate cu putere de expiraţie. El a spus că
animalul de Paşte nu era cunoscut ca mielul, ci pur şi
simplu Paştele (ar putea fi un miel sau o capră). Însă
textele biblice ne sunt mai mult decât suficiente în
argumentarea faptului că, Isus, Mântuitorul, a fost
Mielul fără cusur şi fără pată, Cel nevinovat care
şi-a dat viaţa pentru noi, care a ridicat păcatele lumii
şi care, prin iubirea Sa, a învins, aducând astfel lumii
împăcarea. Cristos, Mielul lui Dumnezeu, jertfit pe
lemnul crucii a învins moartea. El, nu doar S-a dat
pe Sine pe cruce ca jertfă Tatătălui, ci S-a supus
voluntar sub jugul Legii (Romani 10:4), sub blestemul
Legii, şi sub blestemul morţii şi încă moarte de cruce
(Filipeni 2:8). Cu alte cuvinte, a acceptat smerenieimoartea pe cruce. Unde Însuşi Dumnezeu, prin
asigurarea Lui - în Mielul de Paşte - a dovedit dorinţa
Sa de a ne ierta.
Aceasta e imaginea (în linii mari) a Mielului
Pascal din cartea Exod, fiind prima referinţă majoră
a sacrificării mielului pentru eliberarea poporului Israel
din robia egipteană. Acel primul Paşte care trebuia
celebrat de popor care era gata de drum - ca pelerini,
care călătoresc despovăraţi pe un drum lung, lung.

Corneliu STOICA
Denis BRÎNZEI sculptor.
S-a născut la 5 noiembrie 1975, în Galaţi. A absolvit
Academia de Arte Vizuale „Ion Andreescu” din
Cluj-Napoca, secţia sculptură, clasa profesorului
Eugen Gocan (2002). Membru al U. A. P. R. din
2016. Lucrează ca restaurator la Muzeul de Artă
Vizuală Galaţi. Participări la expoziţii de grup:
Expoziţie jubiliară, Casa „Matei Corvin”, ClujNapoca (1998); „Student Art”, Muzeul de Artă
Vizuală, Galaţi (1998); Din 2016 participă la
Saloanele Filialei Galaţi a U. A. P. R.; „Artişti
gălăţeni”, Parlamentul României, Bucureşti (2016)
şi Galeria de Artă „Ion Andreescu”, Buzău (2017);
„În oglindă”, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie
Gusti”, Bucureşti (2017) şi Muzeul Judeţean de Artă
Prahova, Ploieşti (2017), Saloanele Moldovei BacăuChişinău (2018, 2019); Bienala Internaţională de Artă
„Ion Andreescu”, Buzău (2018); Salonul Naţional
de Plastică Mică, Brăila (2018, 2019, 2020), „4 Art”
(dimpreună cu Carmen Mitulescu, Cornel Corcăcel
şi Gheorghe Miron), Muzeul de Artă „Ion Ionescu
Quintus” , Ploieşti, Prahova (2019); Expoziţia Bienalei
de Pictură, ediţia a VI – a, Muzeul de Artă al
Moldovei, Chişinău (16 mai -23 iulie 2019) şi Palatul
Culturii, Muzeul de Artă, Iaşi (2 iulie – 10 august
2019). Participări pe şantiere de restaurare: Primăria
Municipiului Câmpina - „Casa cu Grifoni”, Câmpina,
Prahova (2002 – 2003); Biserica veche a Mănăstirii
Sinaia „Adormirea Maicii Domnului”, construită în
stil brâncovenesc (Sinaia,2008 – 2009); Mausoleele
din Mărăşeşti şi Mărăşti, Vrancea (2010 – 2011);
Banca Naţională a României, Bucureşti (2012);
„Casa cu blazoane” din comuna Chiojdu, judeţul
Buzău, proprietate a Uniunii Arhitecţilor din România
(2012 – 2013); Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci”,
monument UNESCO, Pătrăuţi, Suceava (2003 –
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2015), Muzeul de Artă Ploieşti (2014 – 2015); Muzeul
Ceasului, Ploieşti, Prahova (2014 – 2015). Participări
la tabere de creaţie: Vişeul de Sus (1997); Căpuşu
Mare, Cluj-Napoca (2000); Galaţi, Muzeul de Artă
Vizuală, „Arta ca viaţă” (2005); Tabăra de sculptură
în metal, Galaţi (2016); „Pro Boholţ”, satul Boholţ,
comuna Beclean, judeţul Braşov (2017); Atelierul de
sculptură în piatră, Grădina Botanică, Galaţi (2018);
Tabăra de sculptură de la Valea Doftanei, Prahova
(2019). Lucrări de artă monumentală: „Serafim”, Galaţi
(2016); „Monumentul dăinuirii boholţenilor”, Boholţ,
comuna Beclean, judeţul Braşov (2017), „Timp”,
Grădina Botanică din cadrul Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răzvan Angheluţă”, Galaţi (2017).
„Fereastră”, Valea Doftanei – Prahova (2018).
Distincţii: Premiul de Excelenţă pentru sculptură, Gala
Artelor, Filiala Galaţi a U. A. P. R. (2017, 2018);
Premiul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”
Bacău la „Saloanele Moldovei”, Bacău-Chişinău, Ediţia
XXVIII, 2018 (lucrarea „Ochii din altă lume”, lemn,

93x80x15 cm); Premiul Direcţiei Judeţene pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Galaţi
(2019).
Denis Brînzei ciopleşte în lemn, în piatră şi
marmură, adesea combină lemnul cu marmura,
înscriind în spaţiu forme şi volume subsumate unui
discurs de o deosebită modernitate, care reprezintă
obiectivarea unor teme de inspiraţie biblică sau care
ţin de existenţa şi rostul omului în univers, de relaţia
acestuia cu lumea materială, cu semenii şi cu
Divinitatea. În „Monumentul dăinuirii boholţenilor”, de
pildă, realizată din piatră de Vratza (Bulgaria), motivul
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spre armonie şi frumuseţe la care tinde întotdeauna
artistul. Compoziţia unora are parţial sau total un aspect
mozaicat („Frumoasa care, iată, vine”, „Ochii din altă
lume”), în altele, structura este complicată, alcătuită
din forme aglomerate (conice, cilindrice,
paralelipipedice), cum se întâmplă în „Arca”, „Fluture”
sau „Bondar”. „Toro”, o admirabilă compoziţie în care
sculptorul foloseşte coarne polisate de taur, ne duce
cu gândul la coridă şi luptele toreadorilor cu taurii.
Structurile obţinute de artist, cromatica acestora sunt
de mare efect estetic, au muzicalitate, sonoritate.
„Mă bucur de fiecare sculptură pe care o fac, ne spunea
artistul, folosind tensiunile dintre plin şi gol, deschis închis, dând naştere unui ansamblu vizual agitat, creând
o imagine care să emoţioneze”.
Preocupat de inovaţia plastică, de găsirea unui
limbaj sculptural modern, care să-l individualizeze,
Denis Brînzei a ajuns să-şi închege un stil propriu, care
a devenit deja recognoscibil pentru cine îi urmăreşte
evoluţia. El este înzestrat cu talent şi mult har, dedicat
cu fervoare creării unor valori artistice care să aibă
durabilitate în timp, fiind o certitudine a sculpturii
româneşti contemporane.

fenomenelor, al spiritului adâncurilor, dar şi al avidităţii
după spaţii pe care fiinţa umană, în permanent efort
de autodepăşire a limitelor sale, le nutreşte), peştele,
arca, fluturele etc. sunt alte motive pe care le întâlnim
în sculpturile sale ronde-bosse, cărora le găseşte
echivalenţe plastice de o deosebită expresivitate.
Impresionează insolitul imaginilor, eleganţa, puritatea
şi dinamismul formelor şi volumelor, preponderenţa
curbelor, şlefuirea perfectă a suprafeţelor, senzaţia de
înălţare sau de fluiditate pe care o creează, aspiraţia

Bibl.: Valentin Ciucă, Un secol de arte
frumoase în Moldova, vol. II, Editura Art XXI, Iaşi,
2009; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor
frumoase în Moldova 1800 – 2011, Editura Art
XXI, 2011; Corneliu Stoica, Dicţionarul artiştilor
plastici gălăţeni, ediţia a II – a revizuită şi întregită,
Editura „Axis Libri”, Galaţi, 2013.
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de la care porneşte este scena biblică din „Cina cea
de Taină”. Prin elementele simbolice ce-l compun
(masa, plugul, Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce,
inciziile săpate pe trei laturi ale mesei în formă de
semicerc, de arcadă sau de nimb, sculptorul face
trimitere la munca, credinţa şi jertfa locuitorilor din
Boholţ, calităţi care i-au ajutat să înfrunte prin veacuri
toate greutăţile şi primejdiile şi să dăinuiască în timp în
vatra strămoşească.
Tot din mitologia biblică s-a inspirat în lucrarea
intitulată chiar „Cina cea de Taină”, o adevărată
metaforă plastică a credinţei ucenicilor în Învăţătorul
lor, Mântuitorul Iisus Hristos, precum şi în lucrarea de
artă monumentală „Serafim”, creată în Tabăra de
sculptură în metal de la Galaţi, ediţia 2016. O variantă
a acesteia, de dimensiuni pentru interior, artistul a
prezentat şi la un Salon al Filialei Gălăţene.
Cuplul, fereastra (simbol al deschierii spre lume), ochiul
(simbol sugestiv al pătrunderii în esenţa lucrurilor sau
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Deschis fără obişnuitul vernisaj, datorită
măsurilor restrictive luate pe plan naţional şi local
pentru protejarea oamenilor de infectarea cu
COVID 19, Salonul de primăvară al Filialei Galaţi
a Uniunii Artiştilor Plastici din România, găzduit
de Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”, reuneşte
un număr de 40 de lucrări de pictură, sculptură,
grafică şi artă decorativă semnate de tot atâţia
plasticieni.

fumurii. În depărtare se zăreşte vegetaţia învăluită în
ceaţă de pe celălalt mal al fluviului („Peisaj la
Dunăre”). Gheorghe Andreescu plăsmuieşte pe
suprafaţa pictată o imagine romantică, cu ecouri dintrun timp trecut. Peisajul de pe marginea apei, cu arbori
care ocupă pe verticală aproape întreg spaiul plastic,
este traversat de o caleaşcă trasă de şase cai albi.
Este un motiv pe care artistul l-a cultivat în multe din
lucrările sale, ajungând la realizări remarcabile, aşa
cum este de altfel şi tabloul din prezenta expoziţie
(„Nostalgii”). Roland Pangrati imortalizează o
secvenţă a naturii, aflată în pragul regenerării şi în
aşteptarea dezlănuirii sevelor, într-o pânză cu titlu în
limba engleză: „Texture of life”. Albastrul, cu nuanţe
mai închise, dar şi mai deschise, invadează spaiul
plastic.

Peisajul este şi de această dată bine
reprezentat în expoziţie. Nicolae Cărbunaru, un
maestru al genului, surprinde un început de primăvară
la marginea unei păduri de brad. Este o linite deplină,
se simte parcă răcoarea momentului zilei, aerul
vibrează, un drum forestier lasă privirea să înainteze
spre fundalul tabloului. Totul este configurat în tonuri
armonioase de albastru, asociate pe unele porţiuni
cu tente de verde crud şi galben pal („Dimineaă”).

Teodor Vişan este atras de pontoanele de pe
Dunăre, pe care le figurează cu mijloacele picturii
realiste. Imaginea lor se reflectă în oglinda apei,
tulburată doar de zborul pescăruşilor. Cerul, de a un
albastru-verzui, este străbătut de pâlcuri de nori alb34

Sava David („Undeva, departe”) şi fiica sa Ioana
David („Compoziţie”) fac dovada pentru a nu ştiu
câta oară a unei măiestrii deosebite în mânuirea
griurilor colorate de mare sensibilitate. Ambii intervin
în compoziţia tablourilor cu puţine pete de roşu
incendiar, care înviorează atmosfera şi creează noi
centri de interes. Există multă poezie în pânzele lor,
izvorâtă din intimitatea fiinţei şi bucuriile pe care le
trăiesc în faţa spectacolului mirific al firii.
În tabloul lui Ştefan Axente , peisajul de primăvară
respiră în toată plenitudinea lui. Albul pur al copacilor
înfloriţi, cu uşoare accente de roz, asociat cu verdele
crud al ierbii şi galbenul florilor, domină suprafaţa
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Sterică Bădălan, în stilul său semi-abstract, aduce
în prim plan tot un fragment de natură, pictat în culori
calde, subtil orchestrate. Imaginile sunt concentrate
îndeosebi în zona mediană a tabloului („Armonii”).

Bucuria venirii primăverii se revarsă şi din compoziţia
metaforică semnată de Ioan Murariu-Neam,
populată cu cai fabuloşi, pomi înfloriţi şi un soare al
cărui disc se desfăşoară pe fundalul lucrării într-un
crescendo de cercuri concentrice. Un personaj de
sex masculin, sprijinit de tulpina unui pom nins de floare,
este pictat într-un gest de salut al anotimpului care
face ca toată firea să se trezească la viaţă („Energii
de primăvară”). Copacii din gravura în alb-negru a
Lilianei Tofan alcătuiesc cu coroanele lor o boltă
care are solemnitatea cupolei unui lăcaş sfânt. Drept
pentru care artista îşi intitulează lucrarea „Biserică”.

Ionuţ Mitrofan dezvoltă, într-o interpretare
personală, motivul genezei („Geneză”). Cristina Iulia
Popescu imaginează o reptilă care dă fiori reci celor
mai sensibili („Visând la soare”).
Figura umană poate fi întâlnită în multe lucrări
expuse, semnate de Liliana Jorică- Negoescu,
Mihaela Brumar, Tudor Şerban, Miruna Drăguşin,
Cristiana Ştefania Culiţă, Cornel Corcăcel, Horia
Suceveanu, Iulia Alexandrescu şi Florian Doru
Crihană. Ea apare reprezentată fie sub forma
portretului, fie a nudului, fie ipostaziată în situaţii,
atitudini şi împrejurări diferite. „Cronica” Lilianei
Jorică-Negoescu este o îmbinare de peisaj, elemente
de arhitectură şi chipuri umane, evocatoare a unei
lumi care trăieşte în memoria afectivă a autoarei.
Mihaela Brumar îşi continuă explorarea unui motiv
care apare frecvent în lucrările sale din ultimul timp,
cel al cuplului bărbat – femeie („Lumina dimineţii”);
Iulia Alexandrescu, pe un fundal dominat de
prezenţa a două aripi de înger, proiectează un personaj
feminin misterios, surprins în postura de balerină
(„Dans”). Cristiana Ştefania Culiţă aprofundează
studiul temei dificile a nudului, figurând o tânără văzută
din spate, armonios proporţionată, şi încercând să
obină efecte prin includerea în spaiul plastic a unor
ecrane estompate şi corpuri geometrice rectangulare
(„Proces – Introspecţie”). Un superb nud feminin
descoperim în grafica lui Cornel Corcăcel,
„Fantasy”. Personajul său etalează forme rotunde,
voluptoase, echilibrat înscrise în spaţiu de cunoscutul
pastelist, care acum se foloseşte doar de grafit.
35
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patrulaterului, constituind semnele explozive ale vieţii,
ale naturii care, sub acţiunea căldurii soarelui, îmbracă
haine de sărbătoare („Vânt de primăvară”).
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Miruna Drăguşin, unei scene la prima vedere
banală, îi conferă semnificaţii de ordin moral („Paharul
cu vin”).

Horia Suceveanu se opreşte asupra unui personaj
feminin adolescentin, căruia îi pune bine în valoare
trăsăturile fizice, dar încearcă să-i pătrundă şi interiorul
prin expresia concentrată a privirii („Miraj II”). Florin
Doru Crihană, cu mijloacele umorului, surprinde idila
unui cuplu nobiliar (dacă avem în vedere look - ul şi
ţinuta vestimentară a acestora), ajuns într-un parc cu
… bicicletele, care îi aşteaptă pentru reîntoarcere
(„Atingere în parc”). Denisa Dima ne poartă prin
intermediul unui triptic, pictat în tonalităţi coloristice
închise, într-un spaţiu extraterestru („Călători”).
Andreea Ionacu îşi populează tabloul cu personaje
desprinse parcă dintr-o fabulă sau dintr-un film de
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desene animate („Puncte de vedere”). Olimpia Ştefan
(„Arcade şi flori”), Basarab Păltânea („Claie”) şi
Xenia Botea („L x 3”) pendulează între figurativ şi
abstract. De apreciat expresivitatea cromatică a
imaginilor şi dinamismul pe care-l imprimă acestora
prin mişcarea gestualistă a pensulei în cazul Olimpiei
Ştefan, a geometrizării folosită de Xenia Botea şi
prin ordonarea pe verticală în pagină de către
Basarab Păltânea.
Lucrările care reprezintă naturi statice şi flori
îşi au ca autori pe Marcel Bejan, Jana Andreescu,
Ana-Maria Cocoş, Ioana Musinchevici şi Marinela
Simira. Marcel Bejan impresionează printr-un
superb tablou cu trandafiri galbeni, pictaţi în spiritul
artei post - impresioniste; Jana Andreescu, artist
liric prin excelenă, în culori de apă transparente,
limpezi, redă frumuseea simplă a unor obiecte casnice,
cărora le alătură două săbii cu mânere artistic lucrate
( „Impresie II”); „Trandafirii” Anei-Maria Cocoş,
aezaţi într-un vas de ceramică neagră, zâmbesc cu
lumina corolelor, revărsată cu generozitate, alcătuind
un poem cromatic de o deosebită sensibilitate şi
prospeţime; La Ioana Musinchevici, recuzita este
sumară, reprezentată decorativ în spaţiul plastic, în
culori intense, strălucitoare, cu sonorităţi muzicale. Şi
la ea poezia face parte din structura sufletească a
fiinţei („Acord – Ritm – Rimă). Marinela Simira,
pentru a doua oară expozantă într-un salon al Filialei
locale, surprinde un moment de început al primăverii,
obiectivat într-un buchet în mijlocul căruia o pată de
alb, înconjurată de tuşe de roşu, creează un centru
de interes luminos, aproape exploziv („Debutul floral
al primăverii”).
Arta decorativă este prezentă doar printr-o
singură lucrare a Simonei Pascale, „Fire şi formă”,
realizată în tehnică mixtă, cu o compoziţie meticulos
lucrată, închipuind structuri aparţinând abstracţiei
lirice.
Dintre sculptorii care expun, Adrian
Vădeanu prezintă o lucrare cu vădit caracter
umoristic, „Homo videns”, o satiră la adresa omului prizonier al televizorului;
Alexandru Pamfil şlefuieşte formele până la
perfecţiune, într-o compoziţie viguroasă, concepută
pe orizontală, cu conotaţii ce vizează procesul
dezvoltării („Corp întrerupt”); Eduard Costandache
transpune în metal o vietate veninoasă, periculoasă,
un fel de viperă, dar care în sens figurat, conform
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şi urmată de „Bondarul”, prezentat recent la Salonul
Naţional de Plastică Mică de la Brăila.
Din seria „obiectelor” create, axate pe motivul inimii
ca simbol al sufletului şi al afecţiunii, Sergiu
Dumitrescu Jr. oferă spre contemplare un exponat
care invită la meditaţie („Minima”).
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DEX, poate semnifica şi o „fiinţă ireată, înşelătoare,
răutăcioasă, femeie foarte rea” („Aspida”);
Gheorghe Nour se inspiră din mitologia greacă
(„Icar”); Bogdan Murariu plăsmuieşte o forma
umană stilizată, un fel de înger, armonios înscris în
spaiu („Protector”); Lucian Jităriuc abordează tema
animalieră, realizând din marmură artificială o pisică
blândă, expresivă, căreia îi dă un titlu nobiliar: „Ducesa
2”; Denis Brânzei cucerete prin compoziţia ronde
– bosse „Coconul”, în care lemnul este asociat cu
marmura şi sticla într-o textură cu o mare aglomeraţie
de forme, ingenios combinate, alcătuind un tot unitar,
dinamic, aezat pe un soclu de pe care te atepţi ca din
clipă în clipă să-şi ia zborul, aidoma unei rachete.
Compoziia lui continuă în mod fericit seria inspirată
din viaţa insectelor, începută de artist cu „Fluturele”

La sfârşitul acestor rânduri se cuvine să
remarcăm că în obişnuinţa Filialei Galai a U. A. P. R.
şi ediţia din acest an a Salonului de primăvară este o
manifestare artistică de ţinută, prezentând lucrări care
dovedesc potenţialul creativ superior al membrilor şi
colaboratorilor acestei organizaiţi profesionale,
precum şi strădaniile lor de a fi în pas cu tendinţele
existente în arta contemporană românească şi cea
internaţională.
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Dumitru ANGHEL

GÂNDURI DE IUBIRE
de Alexandru ENE
Volumul de versuri „Gânduri de iubire”,
Editura Lucas, Brăila, 2019, 120 de pagini, este cea
de-a şasea carte semnată de scriitorul brăilean
Alexandru ENE, după debutul editorial cu placheta
Drumul către amintiri, versuri, catrene epigramatice
(2016), urmată, într-o ritmică anuală, de „Umor la
foc automat” (2017); „Gânduri de iubire” (prima
parte), în 2018 şi de „Ecoul amintirilor” (roman), în
2019, toate apărute, în exclusivitate, la aceeaşi editură.
Noul volum, „Gânduri de iubire” este, de fapt,
o ediţie revizuită şi adăugită, cu o copertă sugestivă
pentru tematica lirică, de dragoste, şi cu un timbru
enigmatic şi romantic, semnată de Mihai George
ENE, şi cu o prefaţă semnată de prozatorul Jenică
Chirac. Întregul volum, cantonat pe o lirică
preponderent intimă şi spontană, dominată de
pudoarea emoţiei, adună 64 de poezii, cele mai multe
de mică întindere, structurate pe 4-6 catrene, cu rimă
clasică, în formula consacrată, împerecheată (1-2; 34), încrucişată (1-3; 2-4) sau îmbrăţişată (1-4; 2-3).
O poezie de dragoste, cu infinite nuanţe,
glisate între sentimente, senzaţii de-o romantică
delectare şi superbe spectacole lexicale, dar în limitele
celei mai tradiţionale abordări ale sentimentului iubirii,
trimite spre maniera sinceră, uşor naivă dar de-o
puritate celestă, a poeţilor înaintaşi, Asachi, Conachi,
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Văcăreştii... din marea şi autentica literatură lirică
erotică românească.
De fapt, o lirică de contrast a poetului
contemporan în aparentă... derivă, direcţionată spre
performanţă în zona formelor de cristalizare
prozodică, deşi impresia de prim contact cu poezia
domnului Alexandru Ene este una de... „încremenire
în tipare!”, în stereotipii şi formule, care parcă mai
mult l-ar stânjeni decât i-ar concretiza maniera poetică.
Am impresia stranie că, dacă poetul
Alexandru Ene ar... cocheta cu versificaţia modernă,
promotoare „a unor reguli... fără alte reguli!”, l-ar scuti
de multe şi incomode restricţii de procesare lirică
eminamente originală!?, scutindu-l de o nostalgie fără
obiect. Numai că poetul autentic şi stăpânit de rigori
prozodice tradiţionale... „înoată” cu grijă în fluxul
violent al poeziei agresive, nu atât din zona
expresivităţii şi a calităţii ideatice, cât mai ales în
formula sa de... noutate cu orice preţ!, de şoc liric şi
ideatic.
În consecinţă, poetul Alexandru Ene îşi
păstrează propria linie melodică a poeziei sale,
tradiţională, cuminte şi verificată în timp, şi începe cu
prima strofă din „Gânduri de iubire”, ca o metaforă
convingătoare, în limitele naive ale unui tinerel aflat la
prima... declaraţie de dragoste: „În gândul tău, iubito,
ce azi e-n sărbătoare, / Multă iubire pentru mine am
găsit. / Şi ca răspuns îţi ies la-ntâmpinare, / Prin gândul
meu, un mesager de dragoste-ţi trimit” (Op. cit., pag.
9) şi-o ţine tot aşa, cuminte, naiv, sincer şi cu sufletul
topit de dragoste!
Parcă ar semăna cu prima scrisoare de
dragoste a unui tânăr elev de la Liceul de Artă către
fata frumoasă, care cântă la pian, la serbarea de sfârşit
de an şcolar, de care este îndrăgostit, iar poetul
Alexandru Ene se expune artistic şi intim sufleteşte în
ipostaze ale împlinirii visului erotic: „Ce vis frumos,
iubito, am avut / În gând cu chipul tău aseară
adormind, / Visam cum pletele-ţi pe umeri curg / Ca
un pârâu de munte şiroind” („Ce vis frumos”, pag.
11).
Un volum de versuri de lirică erotică, de la
primii fiori ai dragostei, pură şi nevinovată, până la
accente sufleteşti cu consecinţele dramatice ale unor
dezacorduri ca în povestea nefericită a lui Othello sau
ca în năvalnicul episod din Samson şi Dalila, dar
poetul de secol XXI rezolvă toate spectaculoasele
conflicte sau consecinţe amoroase din istoria erotică
a civilizaţiei prin cea mai paşnică, liniştitoare şi caldă

declaraţie de iubire adolescentină: „Tu pentru mine
eşti un înger / Ce-mi luminează calea ca o stea. / Mai săgetat aproape ca un fulger / Şi mi-ai răpit cu totul
inima” („Cânt pentru ziua ta”, pag. 13), cu o detaşare
emoţională şi o vibraţie lirică spontană şi de-o gingaşă
delicateţe sufletească.
De fapt, mai toate poeziile de dragoste din
această carte sunt atât de concentrate tematic, pe un
singur accent ideatic şi pe aceeaşi ritmică: „Pe tine te
iubesc mereu / Eşti pentru mine ca o floare, / Eşti ca
o mângâiere de-alizeu, / Eşti ca o mare sărbătoare”
(„Te iubesc”, pag. 15), încât registrul tonal şi
convingător se desfăşoară pe acordurile năvalnice din
celebrul „Bolero”, de Maurice Ravel.
Poetul şi-a asumat, romantic şi total, un fel
de jurământ de credinţă pentru o dragoste fără
margini, chiar cu riscul derapajului în exces sentimental:
„De-aş putea, / te-aş iubi într-un bulgăre / de zăpadă,
/ te-aş iubi în încredibila zare / înmărmurită de irealul
alb nedefinit” („De-aş putea...”, pag. 20), pentru a-şi
nuanţa sursa provocatoare de emoţii lirice într-o altă
formulă prozodică, mai de ultimă generaţie, în afara
catrenelor sale tradiţionale.
Ca să alunece apoi într-un fel de naivă
declaraţie de iubire, de un idealism suspect: „Acum
eşti mai frumoasă / Decât ai fost ieri... / Eşti mult mai
drăgăstoasă / Şi poţi orice să-mi ceri” („Acum...”,
pag. 22), pe care-l anulează, simţindu-se vinovat?!,
printr-o şi mai curată, cinstită şi idilică... cerere în
căsătorie: „De ziua ta, iubito, îţi ofer / Garoafe, frezii
şi lalele, / Ţi-aş dărui chiar luna de pe cer / Şi universul
presărat cu stele” („De ziua ta, iubito...”, pag. 24).
Şi, ca să-şi motiveze sau, mai precis, pentru
ca să-şi scuze toate inoportunele îngrijorări „pe muchie
de cuţit” ale relaţiei erotice de-o impardonabilă
nevinovăţie: „Aş dori un alt fel de a fi, / Mai simplu,
dar pe care să-l poţi şti, / Aş dori un alt orologiu al
timpului meu, / Nu chiar de al lui sau al tău, / Dar să
fie, cu totul, numai al meu” („Dorinţă”, pag. 28).
De fapt, din nou, poetul Alexandru Ene are
şi cea mai sinceră, naivă şi omenească definiţie a
sentimentului de dragoste, intuit tot ca o criză
sufletească, un traumatism spiritual, moral, un amestec
derutant de inocenţă, de mirări şi bucurii: „Fericirea e
iubire / Şi-i un act miraculos / Ce ades ne dă de ştire
/ Despre tot ce e frumos. / ... / Fericirea e o taină /
ce-n lume n-o întâlnim, / Că-i mereu cu-o nouă haină
/ Ce-ades s-o îmbrăcăm nu ştim” („Mirajul fericirii”,
pag. 36-37).

Există chiar o... obsesie a sentimentului de dragoste,
pe care poetul Alexandru Ene o conjugă pe portativul
unui sentimentalism total: „Eu iubesc, tu iubeşti, el
iubeşte / Noi iubim. Voi de ce nu iubiţi? / Acum toată
lumea iubeşte, / Iubirea-i iubire prin însăşi iubire”.
(„Iubire, iubind”, pag. 73), într-un amestec derutant
de inocenţă, de mirări şi de gânduri, împinse spre
derizoriu erotic: „Fiecare iubeşte în altă parte / Ea
iubeşte iubind / El iubeşte iubind, /Acesta-i motivul
real” (pag. 74).
Un mic intermezzo tematic se petrece în
universul gândurilor poetului: „De mii de ani se tot
petrec / Fapte, gânduri şi imagini / Ce se succed cu
măiestrie de strateg / Împovărate de obiceiuri,
întâmplări şi datini” („Întâmplări târzii”, pag. 75), de
parcă tot mirajul sentimental al dragostei s-ar fi risipit
într-un reproş direcţionat spre culpabililităţi egoistmasculine: „Oare ştii cum se poate ucide un poet? /
Vânzătorul de iluzii aşteaptă noi oferte / pentru trupul
acela frumos / ca o întâmplare, deloc hazlie / alergând
cu mine în braţe / nemaiştiind numărul de la poarta
vieţii... / mărturisire la ferestrele de zăpada /sufletului
de ianuarie” („Suflet de ianuarie”, pag. 87-88).
Surprins de severitatea gândurilor sale, poetul
îşi cere scuze elegante pentru impasul de moment şi
simte nevoia reconcilierii: „Doar tu eşti în măsură / Să
dai liber vorbirii, / Şi fără vreo fisură / În freamătul
iubirii / ... / De-aceea vreau să-mi scrii, / Să-mi dai
răspuns prin muză, / Deşi îl ştiu oricum / Şi-l am ca
pe o scuză” („Doar tu”, pag. 91-92).
Iar conflictul de moment, care părea
ireconciliabil, se produce într-un „tratat de pace”
sufletească şi-o linişte de iubire eternă: „Să mergem,
iubito, departe, / Să mergem pe vârfuri de munţi, / Să
mergem, să mergem, în noapte, / Să mergem încet şi
tăcuţi” („Să mergem departe”, pag. 105), pentru că
există un garant al sincerităţii comune: „Ca şi tine şi
eu / În mijlocul iubirii, / Şi-ţi dau acest amănunt / Pe
calea fericirii” („Ca şi tine”, pag. 107).
O lirică erotică greu de stăpânit... în allegro
ma non tropo sentimental, ca o poveste de iubire în
versuri cuminţi, cu rimă tradiţională, în maniera poeţilor
deschizători de drum de care aminteam, la care îl alătur
pe domnul Alexandru Ene, poet de secol XXI, cu
reverberaţii strămoşeşti şi pe coarda sensibilă a unui
Ciprian Porumbescu.
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Vrem sau nu vrem, ne place sau nu ne place, activitatea
Direcţiei Securităţii Statului (1964-1989), perioadă
în care la conducerea României a fost Nicolae
Ceauşescu, numită generic „perioada ceauşistă”, face
parte din istoria noastră mai recentă sau mai veche.
Ca urmare, nu este cazul să discutăm cu patimă despre
istoria noastră, cu excese patriotarde, cu ură sau
părtinire. Istoria trebuie să slujească adevărul, să-l
caute şi-n „piatră seacă”. „Istoria fără adevăr, scria
paşoptistul transilvănean George Bariţiu, îşi pierde
toată însemnătatea, ea nu mai este istorie.”, în vreme
ce un alt fruntaş al revoluţiei
române de la 1848, Nicolae
Bălcescu, considera istoria
„cartea de mărturie a
veacurilor”, „cea dintâi carte
a unei naţiuni în care...îşi vede
trecutul, prezentul şi viitorul.”.
O astfel de istorie „ne mântuie
de prejudecăţi”, „ne arată ce
am fost, de unde am venit, ce
suntem şi...ce avem să fim”,
ne învaţă marele istoric şi om
politic Mihail Kogălniceanu.
Evident, cartea
generalului de brigadă (r)
Vasile Mălureanu, originar din
Cosmeşti-Galaţi, omul care
şi-a trăit cariera profesională
atât în slujba Departamentului
Securităţii Statului (înainte de
1989), cât şi a Serviciului
Român de Informaţii (după
1989) poate avea, în mod
firesc, şi o doză de
subiectivism. În acest spirit
abordează cartea şi lect. dr. Florian Bichir, cercetător
ştiinţific al Academiei Române, în prefaţa volumului,
cât şi scriitorul Mircea Coloşenco, în postfaţă,
apreciindu-se că Vasile Mălureanu, „un istoric
profesionist”, oferă o mărturie „drept unică” despre
„ce s-a întâmplat de partea cealaltă a baricadei”
(Florian Bichir), în vreme ce Mircea Coloşenco
apreciază că volumul scris „la trei decenii de la
înlăturarea dictaturii comuniste din România”
reprezintă o „rememorare a unui profesionist iniţiat în
intelligence”, dovedeşte că „tradiţia culturală naţională
a rămas imună la toate constrângerile ce i s-au
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aplicat.”, „înscriindu-se printre lucrările autentice de
istorie recentă.”.
După Apărarea ordinii constituţionale.
Perspectiva unui ofiţer de informaţii, Editura
PACO, 2016, generalul Vasile Mălureanu vine pe
piaţa cărţii cu volumul Cultura şi elitele române sub
comunism, din perspectiva Securităţii (19641989), Editura RAO, 2019, un volum de peste 500
de pagini. Autorul simte nevoia să expliciteze într-o
„Introducere” destul de detaliată demersul său, de a
pune în circulaţie, pentru prima dată, printr-un „studiu
cuprinzător” „problemele cu
care s-a confruntat cultura –
românească, n.n. – în
perioada 1964-1989 şi
atitudinea creatorilor de
literatură şi artă, a elitelor în
general, temă deosebit de
complexă şi, totodată, foarte
importantă, cu atât mai mult
cu cât din rândul acestor
categorii de persoane s-au
ridicat, după decembrie
1989, mulţi oameni politici,
formatori de opinie,
exponenţi de vârf ai societăţii
civile.” (p.13). Vasile
Mălureanu îşi motivează
întreprinderea şi prin faptul
că tratarea perioadei
comuniste „continuă să fie
marcată de subiectivism,
abordări trunchiate şi chiar
dezinformare”.
Lucrarea apărută recent are
la bază, aşa cum
menţionează chiar autorul, documentele Securităţii,
adică „produsele informative finite rezultate în urma
activităţilor specifice de culegere, completare,
verificare, documentare, evaluare, valorificare a
informaţiilor, şi nu informaţii aflate în faza de laborator
(p.15), detalii pe această temă oferindu-se în cartea
aceluiaşi
autor,
Apărarea
Ordinii
constituţionale...p.15-20. De asemenea, Vasile
Mălureanu utilizează în documentarea sa „un volum
important de documente ale Securităţii privind
problematica abordată”, volum apărut sub egida
Serviciului Român de Informaţii, la Editura Nemira,
la care se adaugă alte lucrări, „opiniile unor istorici şi

analişti buni cunoscători ai domeniului informativ”, cât
şi unele din concluziile Raportului Final al Comisiei
Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din
România, apărut la Editura Humanitas, Bucureşti,
2007, alte surse de informare şi documentare interne
şi externe.
Cartea este structurată în trei părţi: Partea
întâi (Premise interne şi internaţionale, Situaţia în
celelalte ţări comuniste din Europa şi Poziţia faţă
de regim a altor categorii de persoane din
România); Partea a doua (Influenţe exercitate din
exterior, Particularităţi ale mediului cultural şi
Modalităţi de manifestare a oamenilor de cultură
faţă de regimul comunist); Partea a treia (Atribuţii,
strategie şi modalităţi de acţiune ale Securităţii,
Evaluări din mediul cultural şi Concluzii finale).
În structura tematică a volumului se mai găsesc câteva
Studii de caz cu referire la Informare şi
dezinformare în perioada Războiului Rece: Cazul
Radio Europa Llberă, Un altfel de „olandez
zburător” şi Grupul de la Paris, la care se adaugă
Introducerea, semnată de autor, Prefaţă, semnată
de Florian Bichir), Posfaţă (semnată de Mircea
Coloşenco), Abrevieri, Bibliografie şi Indice de
nume.
Cartea generalului Mălureanu este, în primul
rând, o carte de istorie, de istorie politică, economică,
socială şi, mai ales, culturală a României în perioada
regimului Ceauşescu., bazată pe o documentare
solidă, documente oficiale şi ale Securităţii din
perioada respectivă, cărţi, studii, articole şi interviuri
apărute până la această dată. Cei 25 de ani supuşi
analizei evidenţiază drumul parcurs de regimul politic
care l-a avut în frunte pe Nicolae Ceauşescu, de la
un timp asociat cu Elena Ceauşescu, de la creştere la
descreştere, de la mărire la decădere.
Deşi în istorie nu operăm cu „dacă”, mă întreb
ce s-ar fi întâmplat cu România dacă, ipotetic,
Nicolae Ceauşescu ar fi părăsit puterea după două
mandate, în plină afirmare economică, politică, socială
şi culturală? Avea poporul alături, eliberase din
închisori toţi deţinuţii politici, industria şi agricultura
cunoşteau un proces de dezvoltare şi modernizare,
desprinderea de Moscova şi orientarea către
Occident, către SUA, către lumea liberă era evidentă,
îi confereau calităţi de om politic vizionar, România
prospera. Vasile Mălureanu aduce în sprijinul unei
asemenea politici decizii importante, documente
oficiale şi manifestări determinate de acestea:

Declaraţia din aprilie 1964, „o adevărată declaraţie
de independenţă a României” faţă de Moscova,
respingerea Planului Valev, în aprilie 1964, poziţie care
a iritat Moscova, atitudinea obstrucţionistă avută în
cadrul Tratatului de la Varşovia, deteriorarea relaţiilor
româno-sovietice în perioada mandatului lui Mihail
Gorbaciov, poziţiile reticente ale lui Nicolae
Ceauşescu faţă de iniţiativele liderului sovietic,
Perestroika şi Glasnost, cât şi exprimarea opoziţiei
deschise a României, în august 1968, faţă de
intervenţia trupelor Tratatului de la Varşovia în
Cehoslovacia. Dar puterea l-a orbit pe Ceauşescu,
precum pe toţi liderii din ţările socialiste, şi l-a îndreptat
către o conducere dictatorială, nefiind nici primul şi,
cu siguranţă, nici ultimul din această stirpe.
Spaţii generoase acordă generalul Mălureanu
acţiunilor întreprinse de cercurile revizioniste
magheare, din Ungaria şi din emigraţie (care
considerau Tratatul de la Trianon „o catastrofă pentru
poporul maghiar”, acţiunile lor vizând „revizuirea
tratatului respectiv şi redobândirea Transilvaniei”p.68), acţiuni care s-au accentuat în anii 1987-1989,
desfăşurate în Ungaria şi în străinătate, prin care se
urmărea „convingerea opiniei publice internaţionale
cu privire la persecuţiile la care ar fi fost supusă în
România minoritatea maghiară” (p.71). La asemenea
manifestări s-au alăturat acţiunile antiromâneşti ale
unor entităţi internaţionale religioase şi oculte, ale unor
posturi de radio (Europa Liberă, Vocea Americii,
BBC, Deutsche Welle), ale serviciilor secrete din
SUA, URSS, Ungaria sau NATO.
Concluzia la care ajunge autorul volumului
respectiv ne oferă, cel puţin, un subiect de meditaţie,
îndemnând la aprofundarea cercetării fenomenului,
prin consideraţia că „opoziţia împotriva regimului
comunist din România a fost mult redusă”, în
comparaţie cu „amplitudinea şi diversitatea formelor
de manifestare a elitelor din celelalte ţări comuniste”
(p.79). 50 de pagini sunt afectate de generalul
Mălureanu acţiunilor întreprinse de diferite categorii
de persoane din România împotriva regimului ceauşist:
clasa muncitoare (revoltele minerilor din Valea Jiului
şi Motru, ale constructorilor de camioane din Braşov),
opoziţia deschisă a multor intelectuali (Doina Cornea,
Mihai Botez, Vlad Georgescu, Radu Filipescu,
Gabriel Andreescu, Dinu C. Giurescu, Dumitru
Mazilu, Petre Mihai Băcanu ş.a.), opoziţia unor
persoane care au avut funcţii şi influenţă în P.C.R.
(ex. Scrisoarea celor şase: Corneliu Mănescu,
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generală, cât şi pentru evaluarea unei experienţe
specifice din istoria României, care abordează o temă
generoasă şi de interes, fundamentată şi prin cele
peste 60 de lucrări pe care autorul le-a consultat. Se
cuvine un cuvânt de apreciere şi pentru Editura RAO,
Bucureşti.
*Vasile Mălureanu, Cultura şi elitele
române sub comunism, din perspectiva Securităţii
(1964-1989), Editura RAO, Bucureşti, 2019.
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Constantin Pârvulescu, Alexandru Bârlădeanu,
Gheorghe Apostol, Grigore Răceanu şi Silviu Brucan)
etc.
Câteva capitole/ subcapitole, aproape 175
de pagini, abordează aspecte privind modalităţile de
manifestare a oamenilor de cultură din România faţă
de regimul ceauşist (luări de poziţie în for public, prin
intermediul creaţiei cultural-artistice, prin mesaje
adresate autorităţilor, mesaje contestatar-protestatare
în străinătate, acţiuni de protest public, iniţiative şi
acţiuni de creare a unei mişcări contestatar-disidente,
alimentarea propagandei externe etc.).
Ultima parte a lucrării, a treia, este o reflectare
în oglindă a activităţii unei instituţii, Direcţia Securităţii
Statului, instituţie care l-a avut pe autor, Vasile
Mălureanu, în funţie, care-l poate face o pradă uşoară
subiectivismului, dar, în acelaşi timp, poate a fi o probă
de autoevaluare obiectivă a ceea ce a însemnat
Direcţia respectivă în istoria poporului român pentru
25 de ani (1964-1989). Trebuie să recunoaţtem că
autorul face un consistent efort profesional de a fi
obiectiv, până la proba contrarie a confruntării cu
fapte, întâmplări, analize care, eventual, au scăpat,
voluntar sau involuntar, atenţiei sale. Vasile Mălureanu
ne oferă la modul concret, instituţional, ceea ce mare
parte a românilor n-au cunoscut niciodată, atribuţiile
concrete, strategiile şi modalităţile de acţiune ale
Departamentului Securităţii Statului. Vasile Mălureanu
pune analiza sa sub semnul „cadrului legal” în care
instituţia Securităţii şi-a desfăşurat activitatea. Din
acest punct de vedere lucrurile sunt limpezi. Cartea
oferă şi legislaţia, şi atribuţiile, şi strategiile, şi
modalităţile de acţiune ale Securităţii, în general, cât,
mai ales, în domeniile artei şi culturii româneşti.
Fără a pune sub nicio formă sub semnul
întrebării rolul unui serviciu de securitate cu privire la
apărarea interesului naţional, nu putem trece cu
vederea modul în care opinia publică românească,
pe baza unor realităţi evidente, a perceput, în timp,
abuzurile săvârşite de această instituţie în calitatea de
poliţie politică. Poate că generalul Vasile Mălureanu
are în proiect, ca unul care a cunoscut foarte bine din
interior activitatea serviciului respectiv, o nouă carte
în care să găsim, la modul concret, şi activităţile de
poliţie politică săvârşite de Direcţia Securităţii Statului.
Cartea generalului Vasile Mălureanu este
cartea unui profesionist, o carte de informare şi
documentare a oamenilor de toate categoriile sociale
şi profesionale, care poate fi citită atât pentru cultura
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Cine a fost Paul Goma ?

VERITAS VOS LIBERATUM !
În urma unui mesaj primit din Franţa, cu
regret şi mare durere anunţ plecarea dintre noi a
marelui scriitor şi disident Paul Goma, în noaptea
din 24 spre 25 martie 2020. Paul Goma era
internat din 18 martie la spitalul La Pitié
Salpętričre, în urma constatării infectării cu
virusul ucigaş.Conform informaţiilor transmise
de echipa medicală care l-a îngrijit, Paul Goma
a plecat senin, fără durere şi cu sufletul
împăcat.Fiul său, Filip Goma, după ce în urmă
cu doi ani şi-a pierdut şi mama, este foarte
tulburat şi îndurerat şi roagă să nu fie
contactat.Conform indicaţiilor lui Filip Goma,
respectând dorinţa tatălui său şi ţinând cont de
restricţiile actuale în vigoare în Franţa, trupul
lui Paul Goma va fi incinerat, iar urna funerară
va fi depusă în Columbarium, la cimitirul Pére
Lachaise din Paris.(Voi comunica programul
ceremoniei îndată ce va fi finalizat.)
Dumnezeu sa-l odihnească în pace!
Aprindeţi o lumânare sau spuneţi o rugăciune
pentru odihna sufletului său !
Mariana Sipo

Paul Goma s-a născut la 2 octombrie 1935 în
satul Mana, judeţul Orhei, din Basarabia, unde
părinţii săi erau învăţători. Tatăl său a construit,
împreună cu oamenii din sat, şcoala care avea într-o
latură locuinţa învăţătorilor cu celebrul
calidor (coridor, galerie), evocat în romanele
autobiografice ale lui Paul Goma. În martie 1944,
familia Goma se refugiază în Transilvania, părinţii lui
Goma fiind repartizaţi învăţători mai întâi în satul Gusu
şi apoi, de-a lungul anilor, în alte sate din judeţul Sibiu.
În 1949, Paul Goma intră prin concurs elev bursier la
Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu. În 1952, înaintea
ultimului an de liceu, află că fusese exmatriculat din
toate şcolile din ţară, după ce în mai 1952 fusese
convocat la Securitatea din Sibiu şi „reţinut” opt zile
pentru că vorbise în clasă despre partizanii din munţii
şi… ţinea „un jurnal intim codificat”. După mai multe
încercări la alte licee, tatăl său reuşeşte să-l înscrie a
Liceul „Negru Vodă” din Făgăraş. În 1954, dă
examen de admitere, simultan, la Universitatea
Bucureşti (Filologie) şi la nou-înfiinţatul Institut de
literatură şi critică literară „Mihai Eminescu” (fosta
Şcoală de Literatură, numită şi fabrica de scriitori).
Reuşeşte la ambele examene, dar alege Institutul care,
în 1955, este transformat în secţie la Facultatea
de Filologie a Universităţii Bucureşti.
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În 22-23 octombrie, 1956 izbucneşte Revoluţia
din Ungaria. În 22 noiembrie, Paul Goma este
arestat de la Universitate, dus la Ministerul de Interne
şi anchetat, acuzat fiind de tentativă de a organiza o
manifestaţie ostilă de solidaritate cu Revoluţia din
Ungaria. Este reţinut la Malmaison şi Jilava,
procesul fiind amânat de nenumărate ori. Abia
în iunie 1957 i se aduce la cunoştinţă sentinţa:
doi ani închisoare corecţională pentru delictul de
agitaţie publică. În martie 1958 este trimis
disciplinar la penitenciarul Gherla. În noiembrie
este eliberat din închisoare, dar trimis (cu
escortă) – „pentru 36 luni” – cu domiciliu
obligatoriu (DO) în satul-nou Lăteţi, raionul
Feteşti. În noiembrie 1961 i se prelungeşte restricţia
domiciliară cu încă 24 luni. Paul Goma protestează,
în scris, împotriva „prelungirii”; va fi eliberat înainte
de termen abia în ianuarie 1963. În 1965, ca urmare
a „decretului Ceauşescu” (ce permitea foştilor deţinuţi
politici să-şi continue studiile universitare), Paul Goma
– căruia nu i se aprobase reînmatricularea în anul III,
deşi legal, avea acest drept – dă examen de admitere
şi reuşeşte la Facultatea de Filologie, Universitatea
Bucureşti. În decembrie 1966, debutează în
revista Luceafărul cu povestirea Când tace
toba. În august 1968 Paul Goma se căsătoreşte
cu Ana Maria Năvodaru. Apare în librării volumul
de debut Camera de alături, singura carte pe care
Paul Goma a reuşit să o publice în România înainte
de plecarea în exil. În 22 august 1968, are
loc invadarea Cehoslovaciei; Paul Goma vrea să facă
parte din proiectatele brigăzi patriotice de apărare a
României de o posibilă invazie sovietică, dar i se pune
condiţia să se înscrie în partid. Paul Goma acceptă şi
este primit în partid împreună cu alţi tineri scriitori
printre care Aurel Drago Munteanu, Adrian Păunescu,
Paul Schuster, Al. Ivasiuc. În 1971,
romanul Ostinato, interzis de cenzură în România,
apare la prestigioasa editură Suhrkamp din
Germania, apoi în Franţa la Gallimard.
Traducerea în italiană, efectuată de Marco
Cugno, este oprită prin intervenţia Securităţii la
editura Rizzolli, unde urma să fie publicată.

cărţii, în semn de protest împotriva expunerii, la Târg,
a unei cărţi calomnioase la adresa socialismului din
România, a părăsit Târgul, iar în standul gol al
Republicii Socialiste România, editorul a etalat, pentru
presă, cartea cu pricina… ”.

În 1972, la Târgul de Carte de la Frankfurt i se
lansează a doua carte tradusă în germană Ura
noastră cea de toate zilele (Die Tür). În 1974,
romanul apare şi în traducere franceză, la Gallimard,
cu titlul Elles étaient quatre. În acelai an este
publicat în traducere olandeză romanul Ostinato, la
editura Bruna & Zoon din Utrecht. În 1975, pe 2
noiembrie se naşte Filip-Ieronim, fiul lui Paul
Goma. În 1976, apare în traducere franceză, la
Gallimard, romanul Gherla (roman autobiografic
bazat pe propria experienţă în această
închisoare) care va fi transmis, în foileton, la Europa
liberă, în lectura autorului (aflat în România).
În 1977,în ianuarie, se anunţă Charta 77 a cehilor
şi a slovacilor – la care aderă scriitori maghiari şi
bulgari. În februarie, se difuzează, la Europa
liberă, Scrisoarea adresată de Paul Goma, prin
Pavel Kohout, Chartei ’77, în care afirmă, printre
altele: „Mă declar solidar cu acţiunea voastră. Situaţia
voastră este şi a mea; situaţia Cehoslovaciei este –
cu deosebiri nefundamentale – şi a României. Trăim,
supravieţuim în acelaşi Lagăr, în aceeaşi Biafra
(capitală: Moscova).” […] „Aceeaşi lipsă de drepturi
elementare, aceeaşi batjocorire a omului, aceeaşi
neruşinare a minciunii – peste tot. Peste tot: sărăcie,
haos economic, demagogie, nesiguranţă, teroare.”
Redactează apoi în februarie celebra scrisoare
adresată Domnului Nicolae Ceauşescu, Palatul
Regal, Bucureşti .Scrisoarea deschisă adresată
participanţilor la Conferinţa de la Belgrad (pe
care o semnează împreună cu alte şapte persoane,
soţia lui printre ele) în care protestează pentru
nerespectarea drepturilor fundamentale ale omului,
prevăzute în Constituţia RSR. Îl caută, ca să o
contrasemneze, „mulţi cetăţeni – niciunul scriitor.
Primul – de altfel şi ultimul: Ion Negoiţescu, îl va
contacta abia în 3 martie”. Se naşte astfel ceea ce
istoria va reţine cu numele „Mişcarea Paul Goma”.
În octombrie,romanul Ostinato este lansat la În urma amplorii fenomenului, la 1 aprilie, Paul
Târgul de Carte de la Frankfurt. Prin Europa Goma este arestat. În 3 aprilie, soţia şi copilul sunt
liberă Paul Goma află că „delegaţia RSR la Târgul scoşi din apartamentul lor din Drumul Taberei unde
de Carte, după ce a încercat să împiedece tipărirea veneau toţi cei care voiau să adere la protestul lui
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Paul Goma şi mutaţi cu forţa în cartierul Vitan. În timp
ce se afla în închisoare, Paul Goma este exclus din
Uniunea Scriitorilor. La 6 mai, Paul Goma este
eliberat – în urma campaniei internaţionale şi a
protestului PEN Clubului Internaţional, condus de
Mario Vargas Llosa. În octombrie, constatând că în
„condiţiile noi nu mai poate avea vreo legătură cu
exteriorul – nici cu interiorul” – Paul Goma se decide
să accepte invitaţia PEN Club de a călători în
Occident. La 20 noiembrie 1977, Paul Goma cu
soţia şi fiul lor pleacă, pentru totdeauna, din România.
Sosiţi cu paşapoarte turistice la Paris, cer imediat azil
politic. În februarie 1978, Paul Goma începe să
scrie cartea de mărturii Culoarea curcubeului care
va fi publicată în anul următor, la Seuil, în franceză,
cu titlul Le tremblement des hommes
(„Cutremurul oamenilor”) – titlu sugerat de un
reportaj al jurnalistului Bernard Guetta (în Le Nouvel
Observateur): „România, în 1977, a cunoscut două
cutremure: unul de pământ, în 4 martie, altul al
oamenilor, prin Mişcarea Goma”.
Între 1981 şi 1990, Securitatea a pus la cale mai
multe atentate împotriva lui Paul Goma, printre ele,
celebra “L’Affaire Tanase-Goma”, din 1982 (vezi
volumul Soldatul câinelui), recunoscute public chiar
de Ion Iliescu cu prilejul decorării postului Europa
liberă (în cel de-al doilea mandat al său). În 1996,
Paul Goma este decorat de Ungaria prin ambasadorul
său la Paris, cu prilejul comemorării a 40 de ani de la
Revoluţia Maghiară cu care Paul Goma s-a solidarizat.
În România nu i-au fost recunoscute
niciodată, oficial, meritele şi nu a fost decorat
niciodată!
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care s-a săpat singură în noaptea creierului său/ în
amiaza cărnii sale”. Este recunoscută forţa
rugăciunilor, drept remediu pentru numeroasele terifieri
existenţiale. Prin sânge circulă efluviile unei frumuseţi
abisale.
Toate valorile fiinţei se racordează la acest ritm al
Întâlnim în cartea lui George adâncimilor. Regăsim în versurile lui George Vulturescu
Vulturescu, Grota şi literele oglindiri inefabile ale sacrului. Accepţiunile metaforice
(Eikon,
Cluj-Napoca, se unesc întru plenitudine, moartea fiind nelipsită din
2013), o neîntreruptă această relaţie de-a dreptul alchimică. Complexe
invocare a paradigmaticului reverberaţii livreşti aduc în scenă amintiri pline de tâlc:
transcendent, protector “...Acum în locul lor văd rafturile bibliotecii/ mele deabsolut al unei diversităţi sublunare. Spiritualitatea acasă: pot pipăi coperta Cărţii de nisip/ a lui Borges,
incandescentă va trezi întrebări greu elucidabile. pot răsfoi filele din Jurnalul lui/ Beethoven, Elegiile
Poemul este rodul unor tribulaţii complexe, accesibil lui Rilke, pot să îndrept/ volumul cartonat al lui Sábato,
doar celor ce rezonează cu anumite energii subtile. Între scris şi sânge...”. Un glas de pustnic,
Imaginea mamei e asimilată rozei ştiutoare, similitudine omniprezent, pătrunde eteratul proces al translaţiei
cu ample reverberaţii sensibile. Figura lui Paracelsus dintre trup şi spirit, înălţătoare răpire. Asistăm la
ne integrează unei problematici esoterice revelatoare. extensiunea unei inimi dăruite înţelegerilor superioare.
Totul se desfăşoară în lumina completudinară a tainei. O concluzionare soteriologică: “Misail:/ - Nicăieri
Cele de suprafaţă sunt integrate sferei care cuvintele unei rugăciuni nu-s mai frumoase/ decât în
transfigurează: “Acum a vedea înseamnă să răsuceşti/ întunericul grotei/ când de pe paginile cărţii pe care o
cheiţa cutiei magice:/ calul negru începe să alerge cum ţii pe genunchi/ Hristos ia chip din tine însuţi literă din
vrea şi/ unde vrea/ nu te poţi ascunde nici într-un tufiş literă ...”. Din firul rememorărilor decurg spiritualizări
când scrii/ în urmele copitelor din luturi se strâng/ vezuviene, conturând pregnant figurile sihaştrilor Daniil
picături de rouă// în ele vezi acum chipul călăreţului”. şi Misail. Razele soarelui subteran încălzesc deosebite
Semnele aparţin domeniului evidenţei. Devenirea profunzimi sufleteşti. Parcurgând volumul lui George
poartă o accentuată pecete spiritualistă. Magnetismul Vulturescu, Grota şi litera, dobândim noi şi noi
focului are valoare imuabilă. George Vulturescu animă înfăţişări estetice, toate raportate profund la ochiul
sintagme lirice afine unei simbolistici care explică sacru al poeziei.
.
multe. Litera poartă cu ea esenţe enigmatice.
Întotdeauna, tentaţia unui dincolo edificator va avea
o funcţie accentuat catalizatoare asupra elementului
liric. Ochiul înaripat constituie întruchiparea idealului
călăuzitor ce va aboli neantul. Antropomorfizările
comportă deosebite valenţe estetice. În preajma
pietrelor nordului, proprii lui George Vulturescu,
găsim ştiuta atmosferă incantatorie, ton nocturn,
predispoziţie la metamorfoze. În volum impresionează
anvergura iconică a Someşului. Uneori, inconfundabile
motive mateine însoţesc fluxul liric liric. Înconjuraţi
de simboluri plurivalente, descindem în lumi situate sub
pecetea tainei. Universul ochiului orb conţine spaţii
concentrice, luxuriante, adevărate viziuni. Statura
grotei veghează desfăşurările ideatice din carte: “În
dimineaţa aceasta a intrat în grotă/ nu există drumuri
până la grotă şi nici mai departe// depărtează-te,
străinule, depărtează-te,/ în urma săgeţii e ochiul şi
mâna şi arcul trăgătorului/ în spatele celui care intră
în grotă e ochiul/ cu cenuşa macilor văzuţi pe morminte/
sub calota craniului său duce o grotă/ despre care nu
ştie nimic/ (cum pasărea poartă oul de care se goleşte
în cuib)/ o grotă mai mare decât cea în care intră acum/

OGLINDIRI
INEFABILE ALE
SACRULUI
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Cezar IVANESCU
(n.6 august 1941 – 24 aprilie 2008)
* ... M-am simţit obligat să scriu despre Preda
aşa cum l-am cunoscut eu, cu toate că ştiu că o
să trezesc anumite antipatii…
*Fac parte dintr-o generaţie care de foarte
devreme a trebuit să înfrunte nişte situaţii
teribile şi să se dedubleze
I
A.B.- Aş vrea să încep cu o întrebare pe care o
consider foarte importantă: ce-l mai poate
determina astăzi pe un scriitor sau om de ştiinţă
să muncească ani de zile pentru o carte?
Întrebarea are o tentă dramatică, firească,
cred eu, dar s-a depăşit totuşi acel moment
postdecembrist destul de nefast pentru scriitori, pentru
autorii de cărţi, în general, în România. Şi pentru că
suntem acum întro situaţie de echilibru şi de reaşezare
a lucrurilor, eu cred că un autor, la ora de faţă, poate
lucra liniştit, mai ales că a apărut şi noua lege a
drepturilor de autor, care reglementează drepturile
acestuia. Au apărut şi editori puternici, interesaţi de
autori de valoare din România, gândindu-se că un
autor în viaţă nu îţi aduce întotdeauna beneficii. Dar
trebuie să te gândeşti la faptul că opera, odată tipărită
şi deţinându-i copyright-ul, în timp îţi poate aduce
ceva beneficii. Îţi dau un singur exemplu: Cioran.
Cioran, în Franţa, a fost tipărit permanent de
Gallimard, în tiraje foarte mici; dincolo de gloria lui
universală, nu se ştie ce mari beneficii aducea
Gallimard-ului.
În schimb, acum se vede foarte bine, Cioran
a devenit un autor universal, a început să fie tradus în
toate limbile din lume, în toate marile culturi, în ediţii
complete, şi prin aceste apariţii se scot înzecit toţi
banii pe care editura i-a dat o viaţă întreagă lui Cioran
ca să-şi poată scrie liniştit opera. Sper că o asemenea
politică să ghideze şi nişte editori inteligenţi de la noi,
astfel încât autorul român să nu-şi
mai pună aceste probleme, ştiu eu, sfâşietoare, apropo
de rostul şi întemeierea actului său creator.

A.B.- Aţi luat o serie de premii, aţi publicat
numeroase cărţi valoroase; care consideraţi că
este starea poeziei actuale?
Starea poeziei actuale la români este bună,
în sensul că sunt nişte generaţii puternice, dacă e să le
delimităm, sunt aproximativ patru-cinci generaţii
creatoare cu forţă la ora actuală, autori care dau cărţi,
de la generaţia lui Nichita Stănescu şi până la
generaţia nouăzecistă, din care faci şi tu parte. Avem
reprezentanţi foarte buni, autori foarte dotaţi, care
tipăresc şi, din acest punct de vedere, strict, lucrurile
stau bine cu poezia. Acum se întâmplă altceva: noi,
românii, n-am ştiut niciodată să ne punem în valoare
autorii, poeţii români. Pot afirma că marele roman
sau marea proză se scrie în America de Sud şi marea
poezie din lume se scrie în Estul Europei, adică în
partea asta a Balcanilor, România, Iugoslavia ş.a.m.d.
Dar nu prea avem posibilitatea şi inteligenţa
să ne punem în valoare autorii importanţi pe care îi
avem. Sigur, starea poeziei acum este bună, dar ar fi
foarte important să găsim nişte modalităţi, adică
manifestări oficiale, internaţionale, premii, care să
lanseze şi să pună în valoare autorii. În orice caz, vreau
să spun că am fost impresionat astă-toamnă când am
făcut călătoria la Paris. La Centrul Cultural Român,
francezii nu erau foarte încântaţi de poezia
românească, de climatul creator din România.
Dovezile vor fi în curând palpabile, în sensul că va
apărea în Franţa o antologie de poezie românească,
comandă a Statului Francez, antologie realizată de
colegul meu de generaţie şi un foarte bun prieten
Gheorghe Astaloş.
De asemenea, un important intelectual şi poet
francez actual, Michel Camus, intenţionează să dea
drumul la o colecţie specială de poezie românească.
Deci poezia românească începe să fie aşezată la
adevărata ei valoare; eu, o repet, cu riscul de a deveni
patetic, cred că este una dintre cele mai mari care sau scris în acest secol în lume, poezia românească de
după război.
A.B.- Cum credeţi că ar trebui să se procedeze,
pentru ca revistele de cultură să nu mai trăiască
înfricoşate de ziua de mâine?
Revistele de cultură din România au o situaţie
destul de încurcată la ora actuală, unele fiind susţinute
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A.B.- Aşadar daţi totuşi şanse revistelor de
cultură?
Dau şanse, în sensul că românii, care sunt
realişti, au reuşit şi reuşesc să câştige din tipărirea
unor cărţi şi au rămas cu acest orgoliu de a ajuta la
tipărirea unor reviste frumoase, bine scrise, şi care să
însemne ceva pentru cultura românească, căci
revistele reprezintă enorm de mult o epocă, dincolo
de cărţi şi autori.
A.B.- Luna martie este luna în care, din
nefericire, un mare poet şi un bun prieten din
generaţia Dumneavoastră, Ioanid Romanescu,
prieten şi al poeţilor gălăţeni, a trecut în
nemurire. Cum vă simţeaţi lângă omul şi artistul
Ioanid Romanescu?
Eu v-aş povesti foarte multe, începând de la
o mică istorie trăită.
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Cu puţin timp înainte de moartea lui Ioanid,
am fost la Iaşi. Înainte de venirea mea, poetul Lucian
Vasiliu, care îl vizitase pe Ioanid acasă şi îl prinsese
întrun moment bun, ca să spun aşa, au discutat şi chiar
i-a cântat lui Lucian câteva piese dragi lui, la pian.
Dar ceea ce m-a determinat să-l vizitez pe prietenul
meu, atunci, în agonie, a fost ceea ce mi-a povestit
Lucian, anume că în discuţia cu Ioanid revenea ca un
laitmotiv o frază: „... ei, adevăraţii nebuni ai generaţiei
noastre am fost eu şi cu Cezar Ivănescu, nebuni
autentici...”. El se referea la următorul lucru: noi doi
ne cunoaştem şi am fost prieteni din copilărie, şcoală,
studenţie.
Este adevărat, poate mai mult chiar decât
mine, Ioanid a fost un personaj care a trăit fără nici
un fel de prudenţă, a fost un om care s-a risipit întrun mod tragic în existenţă, i-a plăcut să se epuizeze,
a călătorit în multe locuri, a avut multe slujbe, neveste,
iubite, a scris imens şi ar fi vrut să mai facă şi altele,
dar nu a avut timp. Eu am ţinut foarte mult la el, ne-au
legat multe şi, pentru că este vorba de Galaţi, pot să
spun că o frumoasă amintire este de la Festivalul de
poezie „Baladele Dunării”, nu mai ştiu exact în ce an,
1980 şi ceva. Ştiu că după câţiva ani ai luat tu Marele
Premiu, deci spuneam că atunci, eram în juriu
împreună cu Ioanid, într-o iarnă teribilă şi după jurizare
urma să susţinem nişte recitaluri poetice.
Eu cu Ioanid am urcat pe scenă şi am făcut
un spectacol la două microfoane, atunci Ioanid a
amintit că într-o anumită perioadă şi el şi eu am făcut
box, că nu am urcat pe ring niciodată împreună şi că
atunci aveam ocazia, şi aşa am început un recital de
poezie, el citind, eu cântând, şi realmente am adus
sala într-o stare de delir. A fost un moment unic şi
uluitor, pe care nu am putut să-l uit. El era genul
neprevăzut şi un mare generos...
Datoria noastră acum este să-l edităm, să
apară nişte poezii din antologia lui, sau inedite, care
să-i facă o anumită dreptate pe care nu prea i-au
făcut nici critica literară, nici contemporanii.
A.B.- S-au împlinit 115 ani de la naşterea lui
Octavian Goga (1aprilie 1881
stil nou,
Răşinari, Sibiu). Aniversarea ne oferă prilejul
de a vorbi despre actualitatea unui poet foarte
popular atât pe plan cultural, cât şi pe plan
politic (a fost preşedintele Partidului Naţional
Creştin, ministru, primministru alături de
profesorul ieşean A.C. Cuza). Cum îl citiţi azi
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(finanţate) de Uniunea Scriitorilor, altele de Ministerul
Culturii. Sigur că la români a rămas obişnuinţa de a
citi revistele de cultură şi de a se interesa de ele, dar
până la urmă, pentru că ştim că ele nu aduc nici un fel
de profit, se va ajunge şi la noi în situaţia din Occident.
Adică, o revistă de cultură ca să poată rezista
trebuie să fie susţinută foarte clar de o instituţie sau
de un patron foarte puternic, un trust de
presă,televiziune, de o editură puternică ş.a.m.d.
Cred că nu trebuie să mai ascultăm de un
canon de tip comunist, adică revistele de cultură
trebuie subvenţionate numai de stat. Dar e bine să se
reţină acest lucru şi e foarte înţelept că mi-ai pus
această întrebare, pentru că românul este omul care
citeşte mult, dar pe lângă cărţi el vrea să mai citească
şi o revistă culturală, să abandoneze presa aceasta
de scandal, controversată, şi în acest sens, ca şi revista
„Porto-Franco”, la care scrii şi tu, revistele sunt
necesare la ora actuală. Însă nu ştiu câte dintre ele
vor supravieţui, dar sunt semne bune că mulţi oameni
care au câştigat şi câştigă din cultură sunt dispuşi să
reinvestească, în continuare, în cultură. Există totuşi
anumite reviste importante, fapt ce mă bucură foarte
tare, o revistă permanentă ce apare la Satu-Mare,
numită „Poesis”, o revistă ce apare la Iaşi, de format:
„Secolul XX”, numită „Poezia”, condusă de Cassian
Maria Spiridon şi în curând, altă revistă de poezie ce
va apărea la Piatra Neamţ, tipărită de Daniel Corbu.

Octavian Goga are, în opinia mea, o situaţie
privilegiată, care n-ar trebui să dea idei proaste; a
venit într-un moment istoric foarte bun. Nu e uşor să
fii un poet profetic al neamului tău şi profeţiile să ţi se
împlinească chiar pe parcursul vieţii.
Poezia lui Goga a avut o mare rezonanţă în
epocă şi ar fi foarte greu ca cineva să-şi ia ca exemplu
pe Goga, căci poezia lui Goga e foarte grea şi cred
că cine ar încerca o asemenea poezie ar da un fiasco.
A.B.- La ce lucraţi în prezent şi ce planuri aveţi?
Fac parte dintr-o generaţie care de foarte
devreme a trebuit să înfrunte nişte situaţii teribile şi să
se dedubleze. Am avut mereu o viziune despre poezie
cu totul ieşită din comun (la 19 ani am scris prima
piesă de teatru).
Acum încerc să-mi recreez imaginea despre
mine, ceea ce ar fi trebuit să fac acum 30 de ani. Eu
consider că un poet poate să înceapă să scrie şi să
publice şi la 50-60 de ani. Acum vreau să-mi reeditez
cărţile însoţite de discuri. La Editura „Nemira” voi
publica o antologie de poezie clasică însoţită de un
compact disc.
De asemenea, vreau să-mi adun toate
manuscrisele care au apărut, fie cenzurate, mutilate
sau pe fragmente. Cred că acesta este pariul meu cu
viaţa de la vârsta asta, dacă Dumnezeu mă va ajuta,
sper să îmi pun în ordine lucrările.
Şi mai aştept o carte pe care mi-ar plăcea so lansez şi la Galaţi, o carte despre Marin Preda.
Pentru că s-au inventat tot felul de poveşti la un mod
absolut neobrăzat şi s-au creat atâtea scenarii, m-am
simţit obligat să scriu despre Preda aşa cum l-am
cunoscut eu, cu toate că ştiu că o să trezesc anumite
antipatii.
A.B.- Faceţi portretul artistului în zodia Leului.
Se spune că Leul este foarte tolerant. La casa
de creaţie Mogoşoaia, când ne adunam toţi „Leii”
Marin Preda, Mazilu, eu ne simţeam foarte bine,
tocmai pentru faptul că ne toleram unii pe ceilalţi şi
ştiam să privim valorile. Chiar Fănuş Neagu, când
vroia să se amuze pe seama noastră, spunea: „... Vaţi găsit voi, genialii...”. Din zodia mea consider că

este adevărată acea toleranţă faţă de oameni şi mai
ales faţă de artişti.
Am avut mereu generozitatea să recunosc
talentul şi mai ales marile şi tinerele talente. Îmi aduc
aminte, în anii 80, am publicat o carte Despre
discipoli şi pot spune că mereu m-am simţit mult mai
bine între cei tineri şi am posibilitatea acum să rivalizez
cu alte generaţii.
A.B. - Cum şi când scrie poetul Cezar Ivănescu?
Am să vă spun un lucru foarte sincer: anul
acesta aş vrea să stau mai mult acasă, să scriu; mă
gândesc la faptul că sunt un om care scrie şi trebuie
să-şi pună în ordine manuscrisele.
Acum scriu tot timpul, dar îmi este foarte bine
dacă îmi creez o anumită atmosferă, un
acompaniament muzical. Şi acum îţi voi spune un lucru
pe care l-am mai spus şi la Iaşi: cred că o să fiu obligat
să mă mai reîncarnez o dată pentru că nu o să am
timp să fac tot ceea ce mi-am propus.
Eu nu am fost întrutotul literat, ci şi muzician.
Dar ca un fel de cenzură transcendentă, de fiecare
dată când am vrut să mă apuc de muzică, mi s-a
întâmplat ceva. Şi, aşa, am simţit că în existenţa asta
nu voi putea sămi duc până la capăt şi calităţile mele
de muzician.
II
A.B.- Domnule Cezar Ivănescu, mă bucur să ne
revedem aici, la Galaţi, la „Zilele de Poezie
Antares”, moment în care aţi primit şi un
impresionant premiu. Ce reprezintă?
Şi eu mă bucur să vă revăd,dragă Angela
Baciu, şi va felicit pentru tot ceea ce faceţi.
Este o mare onoare pentru mine să fiu
încununat cu această „Medalie a Cavalerilor
Danubieni în Rangul de Comandor al Literelor”,
pentru că este o distincţie foarte bine găsită, străveche,
împleteşte un trecut al unei civilizaţii, şi vine ca să facă
o acoladă cu eforturile noastre actuale pentru a
reîntemeia civilizaţia noastră românească. Sigur că
eforturile celor de aici, de la Galaţi, au fost foarte
mari, au primit asemenea distincţii şi alţi prieteni deai mei, Premiul „Opera Omnia” lui D.R. Popescu, şi
în această conjunctură mam simţit fericit şi onorat să
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pe Octavian Goga, poet-publicist-politician?
Cum credeţi că va fi receptat mâine?

A.B.- Astăzi a fost o zi a evocărilor, amintiri,
prietenii, regrete.
Da, evocările de astăzi au fost excepţionale,
cu totul peste nivelul obişnuit. Acestea sunt momente
unice în viata, şi e bine că dumneavoastră nu le lăsaţi
să treacă, ca poet şi publicist le aşterneţi pe hârtie, le
înregistraţi, adunaţi în cărţi, nici nu ştiţi ce lucru bun
faceţi, aceste evocări inedite şi frumoase nu trebuie
să dispară, trebuie să le adunaţi pentru literatură.
Atunci când sunt personalităţi puternice
laolaltă, probabil aţi observat acest lucru, undeva se
cam ciocnesc între ele şi scor scântei, dar toate aceste
fapte produc un climat propice dezvăluirii fondului
profund în scriitori, şi nu cel de suprafaţă, care uneori
poate fi neinteresant şi atunci dialogurile sunt ceva
mai aprige, mai scânteietoare, unghiurile de vedere
sunt ceva mai variate, mai deosebite decât la
comunicările sau întâlnirile plicticoase şi comune.
A.B.- În amintirile dumneavoastră, despre
relaţia specială Preda, Nichita, Ivănescu, ce
regretaţi foarte mult astăzi? Vă simţiţi un om
norocos?

adevărata valoare, unicitatea. Recunosc, într-o viaţă
am avut printre colegii mei literaţi şanse nenumărate,
zeci, sute, puteam să am mulţi prieteni, până la urmă
s-au redus la câteva persoane, cu unele, recunosc,
am ratat această prietenie, cu altele am reuşit-o, dar
numai pe segmente foarte reduse de timp, asta a fost.
Cu Marin Preda consider că am realizat
marea prietenie literară a vieţii mele, şi alianţa literară
a întregii mele cariere, pentru că am avut cinci ani
desăvârşiţi, adică ultimii din viata lui Preda. Pentru că
firile noastre erau foarte puternice şi tari, Marin Preda
era un adevărat maestru al literaturii romane, impus,
recunoscut ca atare şi a putut să-mi ofere cam ceea
ce a oferit Sadoveanu lui Labiş, adică o mare protecţie
literară şi autoritate.
Am putut, în umbra lui Preda, la o perioadă
când eram foarte fragil şi mai ales foarte slab pentru
cei din jurul meu, să-mi protejez şi mai ales sămi
dezvolt adevărata personalitate până în clipa în care
a făcut actul suprem ca orice maestru, şi... mi-a tipărit
o carte de poeme de 500 de pagini în anul de graţie
1979, „La Baaad”, prima ediţie.
Şi, ca să vă răspund complet la întrebare,
da, pot să mă consider un mare norocos, pentru că
sunt unii care trec prin literatura română şi nu ştiu ce
este aceea o mare prietenie literară şi gustul acestei
relaţii. E mare păcat!
A.B.-Dar cu Nichita cum a fost?

Multe lucruri le regret. Ce regret foarte tare,
cum zicea celebra cântăreaţa Edith Piaf, regret totul.

Cu Nichita, cu tristeţe spun, am eşuat, am
ratat, nu mi-a ieşit această prietenie literară, dar nu lam învinovăţit niciodată pe el. niciodată.

A.B.- De ce?

A.B.- Astăzi ştiţi de ce? V-aţi redescoperit?

Pentru ca astăzi aş şti să mă port mai înţelept,
mai bun, mai diplomat, să nu mai privesc totul atât de
simplu, de cunoscător, cu aerul că se întâmplă des în
viaţă relaţiile apropiate cu unii oameni privilegiaţi. Când
eşti tânăr ai impresia că prilejurile vor fi nenumărate
în viaţă, cum crezi şi despre femeile pe care le întâlneşti
şi le iubeşti, că vor fi nenumărate, care mai de care
mai frumoase şi mai deştepte, şi până la urmă
descoperi că tot primul amor, prima femeie iubită,
aceea rămâne alături de tine. Aşa se întâmplă şi cu
prieteniile...
Prieteniile, abia după ce au trecut sau au
dispărut, începi să le descoperi adevăratul gust şi

După moartea lui Nichita Stănescu, abia
atunci, am descoperit unicitatea. Astăzi, aş prefera
un sfert de oră de conversaţie cu Nichita, decât
săptămâni întregi de coabitare cu un alt coleg antipatic,
de la care nu ai ce învăţa şi nu-ţi poate oferi nimic.
Nichita avea o generozitate imensă, şi chiar
dacă uneori, să spunem, mai cădea şi el în lucruri
mărunte, meschine, insignifiante, reuşea apoi printr-o
vorbă frumoasă, printr-un gest special să-şi
răscumpere puţinele momente de mediocritate.
Din nefericire, şi vreau să subliniez acest lucru,
aşa suntem noi oamenii, descoperim şi regretăm
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mă reîntâlnesc cu vechi colegi de literatură: Adam
Puslojić, George Astaloş, dar şi cu gălăţenii Corneliu
Antoniu, Sterian Vicol, până la colegii mai tineri, mulţi
privegheaţi de mine în debuturile lor, până la prietena
Angela Baciu.

Interviu publicat în volumul
„Despre cum nu am ratat o literatură
grozavă”
de Angela Baciu, Ed.Junimea

Cezar Ivănescu, Angela Baciu şi Lucian Vasiliu
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valoarea cuiva abia după ce dispare şi... lasă un gol
imens lângă noi, dar mai ales în noi...

Cezar Ivănescu, Angela Baciu şi Sterian Vicol

Cezar Ivănescu şi Angela Baciu
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