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Şi când a deschis pecetea a patra, am auzit glasul
fiinţei a patra, zicând: Vino şi vezi. Şi m-am uitat şi
iată un cal galben-vânăt şi numele celui ce şedea pe
el era: Moartea; şi iadul se ţinea după el; şi li s-a dat
lor putere peste a patra parte a pământului, ca să
ucidă cu sabie şi cu foamete, şi cu moarte şi cu fiarele
de pe pământ
(Noul Testament, Apocalipsa dupa Ioan, 6:18).

„Îţi spui deci că flagelul este ireal, e un vis urât care o
să treacă. Dar nu trece totdeauna şi, din vis urât în
vis urât, oamenii sunt cei care se duc, şi umaniştii cei
dintâi, pentru că nu şi-au luat măsurile de precauţie.
Concetăţenii noştri nu erau mai vinovaţi decât alţii, ei
uitau să fie modeşti, atâta tot, şi că totul mai era posibil
pentru ei, ceea ce presupunea că flagelurile nu erau
posibile. Ei continuau să facă afaceri, proiectau
călătorii şi aveau păreri.Cum să se fi gândit ei la ciuma
care suprimă viitorul, deplasările şi discuţiile? Ei se
credeau liberi şi nimeni nu va fi vreodată liber atâta
timp cât există flageluri”
Albert Camus, Străinul, Ciuma, Căderea, Exilul
şi Împărăţia, Bucureşti, Rao International
Publishing Company, 1993,

Examinarea sa a scos la iveală că el nu avea nici un
fel de febra, nici o durere vreo undeva, şi că singurul
lui simţământ real era o dorinţa arzătoare de a muri.
Tot ce era nevoie era o chestionare perspicace...
pentru a concluziona iarăşi că simptomele dragostei
erau aceleaşi ca şi ale holerei.
Gabriel Garcia Marquez în Dragostea în
vremea holerei
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Gripa spaniolă se manifesta uneori subit, fulgerător,
iar bolnavul era cel mai contagios cu una-două zile
înainte de prima prezentare a simptomelor. Aşadar
atunci când un membru al familiei cădea brusc din
picioare, toţi ceilalţi ştiau aproape sigur că sunt, la
rându-le, infectaţi. Dacă treceai cu bine prin ordalia
bolii, atunci ţi se mai rezerva, totuşi, o ultimă cruzime.
Ştim că virusul provoca o inflamare a nervului optic,
astfel încât, chiar şi vindecat, pacientul nu mai putea
percepe culorile la fel de pronunţat ca înainte: toate
nuanţele şi tonurile lumii îi păreau şterse, spălăcite,
bătând în cenuşiu.
Vladimir Creţulescu-Epidemiile în Istorie/
Cruzimea Cripei Spaniole

Dacă la început s-a crezut că tifosul loveşte doar în
interiorul categoriilor sociale sărace, defavorizate,
paupere, destul de repede s-a înţeles faptul că boala
nu presupune o limitare socială, dimpotrivă, ea a lovit
fără excepţie bogaţi şi săraci, oameni educaţi şi ignari,
femei, bărbaţi şi copii, militari şi civili, tineri şi vârstnici,
români şi alogeni.Boala a făcut ravagii mai ales în
Moldova. Specialiştii au avansat până acum cifre
diferite iar sursele nu ne pot da, în lipsa înregistrărilor
clare, o statistică precisă. Numărul îmbolnăvirilor a
fost între 600.000 şi 800.000 de mii, iar al deceselor
între 150.000 şi 200.000.
Alin Ciupală-Epidemia de Tifos Exantematic
din România în perioada Primului Război
Mondial

“Ceea ce este natural este microbul. Tot restul sănătatea, integritatea, puritatea (dacă vă place) - este
un produs al voinţei umane, a unei vigilenţe care nu
trebuie să se încurce niciodată, cel care are cele mai
putine cauze de atenţie. “
-Albert Camus, Ciuma , Partea a 4-a
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Nora IUGA

Hashimoto
Apropos, ce-mi place mie mai mult la români e că au
în orice situaţie “cheful” la purtător…şi cu cât gustul
e mai amar, cu atât e cheful mai mare şi pelinul se
face mai dulce. Mi-au trebuit 90 de ani de viaţă ca să
înţeleg de ce românul iubeşte “pelinul”. Şi iată că toată
teoria mea se răstoarnă fiindcă mi-a cam ajuns o lună
şi mai bine de arest la domiciliu ca să trec prin toate
formele de “dulce-amar”. Asta era titlul filmului
bulgăresc care rula la ora 9 seara când toată casa a
început să salte ca o iapă în călduri şi bezna se făcu
cât vezi cu ochii. Numai luna era un glob uriaş şi roz
înconjurată de o coroană de raze. Atunci am văzut
infernul. Oamenii au murit în cifre mereu crescătoare
după vorbele prezentatorilor de la televizor. Fireşte,
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v-aţi dat seama că evocam ultimul cataclism care a
lovit România. De când aud zilnic un nume mereu
acelaşi, un nume imperial, văd pretutindeni coroane
plutind fără capete pe marile bulevarde, acum pustii,
ale Europei şi în ureche îmi cânta glasul lui Yves
Montand “J’aime flâner sur les grands boulevards/
Y a tant de choses/, tant de choses Tant de choses ŕ
voir”…
Când ai 90 de ani şi eşti condamnat într-un arest la
domiciuliu, fără bărbat, fără copil, fără Florica, ţiganca
mea neuitată care îmi dădea în bobi şi-mi spăla
geamurile şi de Paşte îmi aducea un cozonac frământat
de mâinile ei, cele mai bune simţite de mine
vreodată…ce fac eu acum, după ce mi-am terminat
romanul la care am scris zi şi noapte ca să nu mor
înainte de a-l termina, are 300 de pagini. Sigur,
performanţa asta la vârsta mea e mai mare decât un
Nobel, aşa că, iertaţi-mă, sper că înţelegeţi acum de
ce refuz eu să fiu laureată…nu-mi place compania.
Totdeauna am declarat că ador singurătatea şi fiindcă
cineva acolo sus mă iubeşte, mi-a dat-o cu prisosinţă.
Apelez acum la un paradox. Eu cred că şi libertatea
e o formă de maximă singurătate. Creaţia se
săvârşeste numai în singurătate! Cu cât te afli într-o
mulţime mai mare, eşti mai independent şi mai singur.
Acum îmi trăiesc libertatea absolută în compania atâtor
personaje pe care mi le aduce televizorul în casă şi
avantajul e că nu trebuie să conversezi cu nimeni. Asta
îmi aminteşte de singurătatea copilăriei mele, când
cutreieram lumea înconjurată de sunetul inconfundabil
al viorii lui tata care vibra de dimineaţă până seara în
urechea mea şi de vocea de coloratură a mamei care
cânta “Aria bijuteriilor”, când spăla geamurile, atunci
aveam doi câini şi două pisici şi pomi fructiferi în
grădină şi tata stătea în balansoar sub nuc şi cânta la
clarinet. N-a mai rămas nici unul. Băiatul meu, singurul
în sângele căruia mai exist, e în alt oraş, dar nu mă
sună la telefon decât de ziua mea, de Crăciun şi de
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Revelion. Îmi respectă singurătatea. Ritualul ăsta a pentru a treia oară…asta mă asigură că şi eu rămân
devenit aproape un gest de rutină. În schimb, mă sună neterminată, îi spun “sîc!”Imperatorului corona virus
zilnic cititori din Germania pe care i-am uitat complet. şi adorm îmbrăcată în fotoliu.
Ei îşi amintesc de mine. Curios! Constat că de fapt
trecutul îşi aminteşte de mine. Cred că şi asta se
cheamă singurătate. Când nu vorbesc cu creierul meu,
vorbesc cu televizorul. Îmi place să-l ascult pe
Iohannis, fiindcă vorba lui îmi aminteşte un cântec
soldăţesc din copilărie “inimile noastre bat la fel, măi
caramade!”.
Altfel, stau în fotoliu şi moţăi, dacă nu scriu
articole pentru diverse reviste necunoscute, din jumăte
în jumăte de oră îmi aduc aminte să mă spăl pe mâini
cu apă şi cu săpun şi, când la televizor apar numerele
celor contaminaţi, a celor în carantină, a celor la terapie
intensivă şi a decedaţilor, încep să fac calcule
aritmetice cu datele altor ţări şi mă bucur să văd că
noi parcă stăm ceva mai bine. Am trei perechi de
mănuşi de gumă, două albe şi una bleo şi trei măşti,
una albă, una neagră şi una verde…pe astea mi le
trimite Angela Baciu, tovarăşa de viaţă a lui Tiberiu,
băiatul meu şi îngerul păzitor al Treimei noastre. Am
botezat-o Genoveva din Brabant, unde mai pui că e
şi poetă şi pune ziua să se dea peste cap de trei ori şi
să se facă bună. Am uitat să spun că Angi mi-a adus
şi dezifectante şi isla şi eutyrox, împotriva partenerului
meu de o viaţă, Hashimoto, că tot iubesc eu literatura
japoneză!
Ce să vă mai spun? Plimbările mele sînt o
jumătate de oră în casă din dormitor până în vestibulul
de la intrare, cam 50 de ture dus-întors, ceea ce
echivalează cu 30 de minute. Dacă mă uit mai mult
de un sfert de oră la televizor, ori înjur ca la uşa
cortului, ori adorm pe loc. Atunci visez că-l văd iar
pe Iohannis la geamul meu, sau al televizorului, evident
atrăgându-mi atenţia că trebuie să păstrăm distanţa
regulamentară…Gata: sting televizorul, iau ultima carte
neterminată a lui Kawabata, “Papadiile”, o citesc

Angela BACIU

Camera cu cinci pereţi
#stămacasă. Când am împlinit 50 de ani a
venit…pandemia de coronavirus covitd19. Nu, nu
glumesc! Am ieşit cu prietenele mele la o cafea (cine
ştia atunci) şi la două zile s-a dat “stare de urgenţă”,
adică toată lumea stă în casă să se protejeze. O să vă
spun mai târziu ce s-a mai întâmplat. Cât a trecut de
atunci? Aproape două luni. Adică am pierdut déja
primăvara asta din viaţa mea, dar…să fim noi sănătoşi!
E foarte important să stăm acasă (încă). Pentru noi,
pentru cei de lângă noi. În fiecare zi aud sirenele unei
ambulanţe semn că e cineva în mare necaz (şi acum
sirenele îmi întră direct în carne atunci când le aud,
de zeci de ori am intrat în ele, de zeci de ori am
aşteptat un răspuns…). Aud maşini de poliţie cu
îndemnul “staţi în case! protejaţi-vă!”. În primele două
săptămâni m-am obişnuit mai mult cu casa, am început
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s-o cunosc mai bine, cu fiecare cotlon, colţişor, parcă
devenea mai mare, şi mai mare, sau mi se părea?
Camerele mele au 5 pereţi, nu 4, aşa a gândit
constructorul (nu, nu fabulez!) asta mă ajută să îmi
imaginez că având un perete în plus am şi spaţiu mai
mare. N-am ştiut până acum că un perete îţi poate
da atâta încredere şi siguranţă. Nu mai vorbesc de
uşi! Mai am trei, la celelalte am renunţat! Poate să
vină cutremurul. Mi-am făcut casă-cerc şi atfel mă
protejez, nu? să nu întraţi în cercul meu, e doar al
meu! aici îmi pot trăi primăvara, pun răsaduri, vorbesc
cu trandafirul de ierihon, îmi mai povesteşte cum e în
deşert…Apoi, am descoperit lucruri şi sertare uitate
de mult, bijuterii şi accesorii cumpărate şi nepurtate,
haine cu etichetele pe ele. Am început să arunc ce nu
îmi trebuia, lucrurile alea inutile care nu folosesc
nimănui: nasturi sparţi, brăţări rupte, tricouri cu
mărimea M (nu râdeti, am purtat şi eu mărimea asta!),
şosete desperecheate (chiar aşa, unde or fi perechile
lor?), cutii cu medicamente expirate, un degetar găurit,
cuţite cu mânerele rupte, o grămadă de pungi (şi la
voi se adună pungi în sertarele din bucătărie? ce faceţi
cu ele?) becuri arse - de ce nu le-oi fi aruncat? -, tot
felul de notiţe, un capsator stricat, o sticlă goală de
“Carmel brandy 777”, trandafiri şi frezii uscate şi,
fireşte, lista continuă. Nici nu ştiam că se pot aduna
atât de multe lucruri într-o casă şi să nu ai nevoie de
ele. Cât spaţiu a rămas! Asta îmi aduce aminte de
bancul ăla haios cu evreul şi rabinul, îl şţiţi? Se zice că
un evreu se duce la Rabin şi se plânge că trăieşte
într-o casă micuţă cu familia lui numeroasă, adică
nevasta, părinţii, soacra şi cei şase copii. Rabinul se
gândeşte şi îl sfătuieste să bage măgarul în casă. Evreul
îl ascultă, bagă măgarul în casă, şi e din ce în ce mai
greu. Peste o săptămână revine la Rabin şi îi spune
că nu se poate, e şi mai greu. Are nevastă, părinţi,
soacră, cei şase copii frumoşi şi un măgar, nu mai au
loc, ce să facă? îl întreabă pe Rabin. Acesta îi
răspunde: bagă în casă şi oile. Evreul ascultă, bagă în
casă şi oile şi peste o săptămână se întoarce iar la

rafinate, de la pui, cuşcuş, raţă şi bibilică la plăcinte şi
gogoşi, ce să vă spun, habar n-aveam că pot face
atâtea lucruri (bine, recunosc, m-am inspirat şi din
cartea de bucate a Sandei Marin). Acum, de pildă,
gătesc pui cu conopidă. Detrical
întăreşte-ţi
imunitatea. Lenor te bucuri de mirosul proaspăt al
aşternuturilor timp de o săptămână. Persedon
pentru un somn uşor. Cred că n-am văzut în viaţa
mea atât de multe reclame. Nu mă uit prea des la
televizor, sunt zile când nici nu îl deschid, dar în
perioada asta de izolare am redescoperit bucuria de
a vedea un film cu o cutie mare de floricele în braţe
(şi uite aşa vin şi kilogramele): filme de dragoste,
psihologice, poliţiste, comedii, seriale
englezeşţi…urmăresc cu plăcere „Detectivul
Murdoch”, „Crimele din Midsomer”, ‚Sherlock”, dar
ce vă tot plictisesc eu cu astea…nu vă mai spun că în
timpul ăstă am citit lista aia de cărţi făcută în iarnă,
mi-a plăcut mult „Strania viaţă a unui poştaş
singuratic”, „Povestea cafelei turceşţi” şi noul
manuscris al Norei, nu vă povestesc despre el, va
apărea cândva prin august, o să vedeţi atunci. Da,
mai am timp şi de scris. Şi de stat pe facebook. Cel
mai mult îmi plac dimineţile, când ne bem cafeaua pe
balcon. Îmi imaginez în fiecare zi că o beau altundeva.
O reclamă pe facebook sună cam aşa: „după izolare
fă-ţi vacanţa în România celor o mie de lumi”.
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Rabin, obosit, nedormit, cu chipul palid, slăbit, fără
vlagă. Cu ultimele puteri, evreul îi spune lui Rabin:
acum două săptămîni am venit obosit şi nervos să îmi
dai un sfat, stăteam într-o casă micuţă cu nevasta mea
cea frumoasă, cu părinţii mei minunaţi, soacra mea
cea bună, cu îngeraşii mei de copii. Am băgat măgarul
şi oile în casă şi acum înnebunim cu toţii, chiar nu mai
avem loc, ce să fac? Rabinul îl sfătuieşte înţelept:
scoate măgarul şi oile din casă. Se duce bucuros
evreul acasă, scoate animalele şi peste o săptămână
se întoarce la Rabin, în culmea fericirii: Rabi, nu ştiu
cum să îţi mulţumesc pentru sfat, acum m-am liniştit,
casa mea e atât de încăpătoare…! Aşa şi eu. Cu
siguranţă ştiaţi bancul, dar acum prea se potrivea.
De fapt, unde doream să ajung? Că vine o vreme
când trebuie să scăpăm de lucrurile inutile,
apăsătoare, care ne încarcă în fiecare zi fără să ne
dăm seama. În altă zi m-am apucat să îi împletesc
fularul lui Tiberiu, început acum doi ani. Voiam să fie
cadoul lui de Crăciun, dar a apărut mereu altceva şi
altceva şi l-am uitat într-un coş pe care scrie “home”.
Nu am uitat să împletesc. Am nişte andrele vechi de
la bunica. Primul pas este montarea ochiurilor, nu uita
să alegi cu atenţie grosimea andrelelor şi firele, apoi
alegi ce metodă vrei: clasică, ochiuri tricotate pe faţă,
pe dos, ciorăpeasca şi aşa mai departe. Pentru a
încheia, trebuie să împleteşti primele două ochiuri, apoi
să iei primul ochi şi să îl treci peste al doilea, apoi
tricotezi al doilea ochi şi îl treci peste al treilea şi repeţi
mişcarea. Nu ştiu dacă am explicat bine, dar nu e
greu. Pe vremea când făceam naveta la ţară, am avut
o catedră de română, predam unor copii minunaţi şi
frumoşi, atunci am tot împletit. Dar se pare că nu se
uită, precum mersul pe bicicletă. (dar eu nu mă pot
lăuda, că nu ştiu să merg decât pe bicicleta cu 3 roţi,
îmi doresc foarte mult o asemenea bicicletă! a, mi-aş
mai dori să fac şi echitaţie). Dar, m-am îndepărtat de
la subiect. Când am terminat fularul, am simţit aşa o
mare uşurare şi fericire ca în copilărie, adică atunci
când făceam cu mama mărgele din popcorn înşirate
pe aţa colorată. În sfârşit! Am experimentat în izolarea
asta tot feluri de mâncăruri noi, de la salate la clătite

Florin DOCHIA

Poeme din carantină
Carantină, 3
Întâi ni s-au desenat ziduri de jur împrejur;
Pe ele am zgâriat conturul ferestrelor şi ne-am
imaginat un viitor încântător
La care să privim inconştienţi, plini de nădejde.
Umbra eşafodului creştea neobservat înlăuntrul
nostru.
Călăului i se făcea deja portretul de către un pictor
recunoscut.
Şobolani desenau o uşă la exterior, le auzeam
ronţăitul delicat şi acerb.
În marea de nisip, nimeni nu închipuia o mare de
valuri înspumate, sărată,
o oază,
o salcie,
o cană cu apă,
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fata morgana însăşi fusese exilată
şi orice întrebare era vânare de vânt,
tăcere în cuvânt,
zbor de fluture frânt.
Ghemuit în mine însumi, îmi pipăiam inima, sângele
ei, respiraţia, limfa dormind, aparenşa de a fi
vorbitoare alcătuire.
Au trimis şoimii să se rotească deasupra noastră,
se va organiza o vânătoare, prietenii, şi suntem
vânatul.
Să ne punem măştile de duminică şi să coborâm
cuminţi în pieţele publice.
Acolo şintele se mai pot amesteca în treburile
lunetiştilor din zgârie-nori.
O singură dată,
O sigură dată se mai pot amesteca.
Apoi contururile ferestrelor vor fi margini albe ale
fotografiei mângâiate cu degetele de o frumoasă
necunoscută

Carantină, 7
Liniştea tresare şi se ascunde în spatele unui fluture.
Se face fluture. Se face fagure. Se face miere,
curgere şi cădere.
Un gol lipsea acestei prăbuşiri şi el vine în valuri,
sparge carene de corăbii pierdute, striveşte bărci
de pescari abandonate în voia sorţii.
Peştii zburători zboară, peştii înotători înoată,
morsele fac pe nursele pentru generaţiile
următoare.
Numai crabii vânează arabii!
Iar jellyfish fuge pe furiş!
Ca un cuţit uriaş, ca un nor ascuţit, nimicul taie din
ceaţă felii şi le împarte trecătorilor fără umbră,
nepăsătorilor trecători spre porţile deschise ale
unui nicăieri ademenitor.

Papa bun, papa bun! strigă glasuri de copii de la
şcoala de duminică, papa bun!
Nişte poeţi desenează pe asfalt rochiţe în carouri şi
se îndrăgostesc de ele.
Apoi vin papagalii. Şi şoimangusta. Şi dropiţigoiul.
Luprigoria nestemata. Şi melcocoşelul de vincenne.
Lipseşte vulturaşa, dar nu e prima dată, ea doarme
de obicei până târziu.
Voliera e plină.
Un greier îşi atinge struna.
Poate răsări luna.

Divagaţia nu amână deznodământul, nu deznoadă
legătura strânsă cu moartea,
Vă luaţi de mână şi păşiţi pe calea luminoasă a
neprevăzutului.
Chiar atunci când ai câştigat toate războaiele,
Afli că vei pierde ultima bătălie.

Carantină, 9
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Singurătatea e o femelă de viezure
Care îşi construieşte în mine vizuina cu tuneluri
multiple.
Ceva îmi spune că, după această perioadă de
împerechere, va face pui destui ca să mă ocupe cu
totul.
Viclenia vulpii ar putea să o alunge, dar cum să
alegi între vulpe şi viezure?
Carantină, 10
Tristeţea e o lamă de ras ascunsă sub limbă.
Un sărut tandru al femeii în alb şi gata, o jugulară e
secţionată cu delicateţe,
Ceva ce seamănă cu viaţa se scurge din tine fără
grabă şi fără oprire în recipiente de sticlă verde.
Umbra te ocupă pas cu pas ca o apă tulbure şi
caldă.
Pe tăceri îţi scrii aşteptările.
Tăcerile vor fi tot mai profunde, aşteptările tot mai
îndepărtate, asemenea deşteptărilor lipsite de
coerenţă ale răzoarelor de flori la apariţia soarelui
deasupra orizontului.
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Simona TRIFU
PĂPUŞI, ANXIETATE TIMPURIE
O gară mică, pentru păpuşi efemere,
la întretăiere de drumuri aspre.
E vânt crud pentru păpuşi,
deunăzi fu brumă şi solitudine-n Bărăgan.
Grindină tristă aşteaptă vecernia
şi strigăte mute de furnici plăpânde
se adresează cerului stingher.
Urlă timpul în orgoliile voastre
exuberante de putere
şi norii sunt măieştrii ai eludării concretului.
Fie negura caldă oblăduitoare cu astrele.
Plânge-mă, Doamne, ca neostenit mesager.
Păpuşă de zgură, de porţelan
sau din spuma mării creată,
Să-mi fii toiag al vremurilor crunte
şi scut al fărădelegilor să-mi fii.
Primeşte-mă-n mausoleul tău, univers de zgură
şi iartă-mi Lumea de Ieri.
PRIVILEGIU LA EŞAFOD
Oraşul meu de refugiu de-ai fi,
răni deschise urlând a toamnă ploioasă
gem a păcat.
Sunt arsă de curgerea tragismului
în care sunt răstignită,
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simt plânset fără drept de apel
şi fără de sadice rituri.
Sfioasă trecere mi-e privirea
către arsenalul tău de temut întru Inchiziţie.
O Maria Antoaneta palidă şi sceptică
în deformatul şi austerul său orologiu.
Amână-i, Doamne, zbuciumul mut,
redă-ne privilegiul durerii,
adună-ne primăveri cu trifoi efemer
şi urme amare de viclenie ticluită.
Papirus violaceu mi-e trupul,
mă dăruiesc Rubicon, mă predau.
LUP ÎN CAVOUL DE PLUMB
Un trandafir răpus pe tărâmul meu,
singur şi diferit,
stingher în faţa trupului meu înfăşurat în lalele.
Eu, iubindu-mă cu un lup însetat şi sălbatic,
cu care împreună am crescut.
Mi-ai spus atunci:
Şi de ce n-aş putea fi eu lupul tău,
chiar dacă sunt un lup începător într-ale sorţii...?
ULIU, ABUZ DE PUTERE
Caut o doină care să ne lege crucile.
Caut un izvor care să-ţi susure inima
cu clinchet de stele şi râs jilav de flori proaspete.
Prin pădurea din spatele casei trec ulii în goană
să ne avertizeze că patimile se plătesc scump.
Mi-am depănat visele de noapte
pe altarul aşteptării tale
şi corzile viorii mi-au fost martore
întru dimineaţă.
Îmi plâng lacrimile în cascada sufletului tău.
bănuţi de argint îmi prind în cosiţe
şi pe coapse îmi voi pune noroi.

Dacă eşti pasionat de geografie vei şti că ne agităm
pe o coajă subţire şi fragilă de aparenţă peste o
masă imensă de rocă incandescentă.
Oricând miezul care este cantitativ poate anihila
ceea ce considerăm a fi viaţă.
Este coşmarul absolut real şi plauzibil a
megavulcanilor.
Aşa a dispărut după erupţia de la Campi Flegrei de
lângă actualul Neapole omul de la Neanderthal.
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Memento mori

Dacă urci oleacă mai sus pe munte, în Anzi sau
Himalaya ceea ce acum e tehnic posibil pentru toţi
(bani să ai) rişti să faci edem pulmonar acut.
Ţi se termină oxigenul.
Infernul sunt ceilalţi, afirma Sartre.
El se referea la fraţii bipezi, dar aserţiunea este
valabilă pentru tot ce este viu.
Suntem într-un echilibru biologic fragil şi oricând
apţi a dispărea.
Iată că acum acest aspect a nelibertăţii noastre care
deviase spre o obrăznicie triumfalistă a unei specii
biologice care s-a considerat buricul şi stăpânul
Lumii ne este revelat cu brutalitate.
Brusc s-a aprins lumina şi am văzut dungi de la
gratia cuştii noastre existenţiale.
Am avut ghinionul de a trăi în o Românie comunistă
care îmi provoca vomă, în o Românie
postcomunistă care îmi provoca doar greaţă şi mă
ogoiam de social în natură.
Acum natura mi-a fost închisă.
Mi-au rămas biblioteca, nevasta şi câinii.
Stau la televizor şi privesc cum stăpânii lumii vor să
profite de drama omenirii ca să devină şi mai
stăpâni.
Mai văd şi slugile slugoilor din propria mea ţară.
Fuck you, bastards!
Vreme de boleşniţă răspândace.

Clara MÃRGINEANU

arde metalul ei
De femeie dogorâtă în vis,
Inima, hrană pentru vulturi
înfometaţi,
Aţi iubit mult, deci veţi fi iertaţi…
M-ai urcat într-un tren
cu destinaţia vară
Un viscol sfinţit înapoi mă aduce
Legea nescrisă mă interzice.
Totdeauna rană. Niciodată sfârşit.
Dacă vrem să fim lumină
suntem cruce.
Doar cei care ne sânt

(4 iulie 1972 - 26 aprilie 2020)
Femeia cruce
Legea nescrisă mă interzice,
Totdeauna rană. Niciodată sfârşit.
Prizăm fericiri, rafinăm plăsmuiri,
Femeia cruce spune că nu ai murit
Absenţa ei, cuţit. Cicatrice
Un acord de prohod
la concert ne cheamă,
Vom fi acolo demni şi verticali,
Spoiţi artistic cu neputinţă,
Te îmbeţi hotărât când ţi-e teamă
de teamă
Ating obiectele pe care le-ai atins,
Întreb, păcatul se poate trăi
în două vieţi?
Sau în două divinităţi?
Ai în mâini cheia către pierzanie,
14

Oamenii care pleacă nu ne mai încap,
Ne rămân mici, precum hainele din copilărie,
Arată precum paparuda care cheamă
ploi în plin potop,
Stricând rima vieţii şi ceea ce chiar a trebuit să fie
Oamenii care nu pleacă nici n-au nevoie de întâlniri,
Ce e deasupra le întoarce mereu
clepsidra din creier
Rochii, eşarfe şi parfum, de sub tranşee
Lacrima umilinţei, zâmbind, mângâie viaţa şi sap
În mica insulă de timp din amintirile noastre
Lumină şi viaţă, cutreier…
Oamenii care pleacă nu ştiu că ne vor,
Nici negru tăciune, nici alb orbitor
Oamenii care ne rămân picură sânge
dincolo de mască,
Şi atunci, statuile încep să îşi vorbească.
Cei care pot sunt doar cei care ne sânt
Ne vom spune: ,,Cândva, am locuit cu tine,
pe Pământ!”

Sălbăticia din mine ştia
Chiştocul de viaţă strivit în speranţă
Nu a fost dorinţa mea, doar a clipei
răsturnate în rai,
Tăcerea dintre noi pare de o sută de ani, e
timpul să ne batem
Cu flori, rădăcini sau tulpini, ofrandă
pentru pacea lumii,
Mai ales acum, când peste oraş e prăbuşire cu
zgomot
În cutia neagră, doar tinereţea mea,
Întind braţele pe fereastra de la ultimul etaj,
Luna clipeşte profil de argint,
Îi întind cerceii mei, în formă de chitară

Mă doare, mă doare şi cad, pe stradă Salvare nu e
O cruce de lumină tace răspunsul ,,de ce”
Nu mă voi vindeca de spaima că neputinţa
Poate spânzura, în public, taina prieteniei.
Ochii aprinşi de bucurie sunt o amară ipocrizie,
Vor, tânjesc, nu te iartă că eşti, aşa cum eşti
Privesc în ochii lor, chiar cred că nu simt, că nu
văd?
Conturul rânjetului, tăcere, prăpăd...
Vina este a mea, cuvintele nu sunt, mereu, poeme
din vară
Sunt injectate uneori, fatal. Injectate de gheară.
Iubirea va smluge gheara, din inima celui iubit
Lumina va deveni cântec, versul, răsărit.

Cuvinte injectate de gheară
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Cuvintele nu sunt, todeauna, ale noastre,
Sunt injectate de durere, neiubire, singurătate
Şi, mai ales, de otrava lor, a celor care
Ne scrijelesc privirea, ne înfig aşchii în ochi,
Să orbim, ca şi ei, ca şi ele......
De ce, Doamne, de ce Doamne, am întrebat,
Tocmai el...de ce ea, le-am dat sânge
din inima mea,
Şi bucăţi de viaţă, de ce?
,,Iuda l-a sărutat pe Hristos, nu uita!”, răspunde
glasul din lacrima mea,
Te vor tot săruta, draga mea... Te vor săruta şi te
vor uita,
Este greu de dus viaţa ta, ei te vor tot săruta...”
Precum Iuda, Doamne?
,,Da, şi el şi-a făcut treaba sa”.
Privesc în ochii lor, oare cred că nu simt şi nu ştiu?
Suferinţa e intuiţie, eşecul, târziu,
15

Luminiţa POTÎRNICHE

păstorind lumea asta

deja după
dacă e să ne luăm
după mirosuri
ploaia deja a fost
a fost şi tornada
un paznic doarme în post
un copil citeşte
o hârtie adusă de vânt
se va naşte cineva
sunt semne
apa are un rost
am putea fi amfibieni
ne-am putea iubi
mai devreme
după mirosuri
vremea lumii a trecut
doar noi suntem înceţi
16

ei purtau pecetea aceea
şi miros de lup
în albul turmei.
tren întâmplător
împing aerul
ca pe o lume
în care nimeni
nu are bilet
dus-întors.
doar sinele ştiut
află dacă cineva
trebuie să coboare
şi unde.
se face atunci
o gară mică
intre întâmplări
şi se schiţează o casă de bilete,
fară ieşire
spre oraşul
speranţei de revenire.
în capul oaselor,
stoluri de zburătoare inverse
rămân în urma
căii absurde
şi aruncă în noi
cotoare de cuvinte.
nu le pot citi
de-a-ndoaselea.
ies nişte vulturi bicefali
din ouă bicamerale,
căte unul pentru fiecare unu.
doi este numărul de pe uşa
pe care nimeni nu o deschide.

păsări obosite de zbor de doi,
cosit de la subsuori înaltul ierbii,
căzutu-n derivă,
o amânare de biruinţă,
retezat reazemul cu frunzele pale.
ţarc de încercare,
o curte interioară într-un simulator,
sprijin de pereţi albaştri,
ascensor făcut din nişte aripi de ajutor.
retragerea fără nici un fel de onor,
doar pene lipsă, rană plutitoare,
nici un os nu-i mai uşor
decât trecutul spongios.
păsări cosind, obosind,
leşul cerului căzând aproape de tot,
aproape nimic.

laborator
miroase a spirt şi a cafea,
asistenta scapă din mână
o impresie de străpungere,
pisica galbenă doarme
în nodul hartmann
al sălii de aşteptare.
pacienţii îşi pierd pacienţa.
mătură băiatul în halat albastru,
împinge răbdarea contaminată
mai înspre uşă.
afară plouă,
prin umbrele sfâşiate
curg chipurile trecătorilor.
par sănătoşi, grăbiţi,
nici unul nu donează sânge

@@@
Tristeţi de nevizitat
si nouă începând să ne placă
peisajele fără oameni.
Pustietatea crezând în viitor
ca într-o biblie ce s-a scris singură.

tren întâmplător
împing aerul
ca pe o lume
în care nimeni
nu are bilet
dus-întors.
doar sinele ştiut
află dacă cineva
trebuie să coboare
şi unde.
se face atunci
o gară mică
intre întâmplări
şi se schiţează o casă de bilete,
fară ieşire
spre oraşul
speranţei de revenire.
în capul oaselor,
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leşul cerului căzând...

când e vremea urâtă.
se fac mucegaiuri pe vena putredă
a oraşului.
cheag de nori,
ţineţi apăsat două minute.
ploaia a încetat,
aruncaţi vata în cutia inscripţionată
deşeuri biologice.
ploaia a stat.
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stoluri de zburătoare inverse
rămân în urma
căii absurde
şi aruncă în noi
cotoare de cuvinte.
nu le pot citi
de-a-ndoaselea.
ies nişte vulturi bicefali
din ouă bicamerale,
cate unul pentru fiecare unu.
doi este numărul de pe uşa
pe care nimeni nu o deschide.

Aliniere/alienare
Cerul rămânerilor noastre
Pe care l-am hrănit cu umbre
Trage viaţa mai jos
Cu un orizont atrofiat
Acolo ne-am dorit să fim
Obosiţi de neajungere
Ca nişte linii cu punctele bolnave
Un sanatoriu al imprecişilor
Care eşuează la limita
Împărăţiei speranţei
Punandu-şi acolo un cort
Dintr-o pânză a tuturor tristeţilor
Aşa am dobândit pământuri noi
Şi ceruri subordonate dorinţelor
Într-un plagiat aproape iertat
Să fim măcar o dată în stare
Să ne recunoaştem faptele după care
Cerem iertarea ca pe o continuare a păcatului

18

Într-o zi vom spune atât şi se va indura
O linie să ne dezlege

@@@

Tulburată, după o noapte în care păruse că totul se
va sfârşi şi nu va şti nimeni, ies într-o zi în care,
deasemenea, nimeni nu pare să ştie nimic. Din
colivii strâmte de beton, confraţii supuşi aceluiaşi
zbor de-a buşilea printre mobile de pal, ies cu
ultima firimitură de cozonac lipită în colţul gurii. Nui greu să circuli printre ei. Sunt puţini. Sunt greoi.
Sunt vizibili încă de la distanţe mari, aşa gri cum

MEMORIA HÂRTIEI
fragment din cartea „Cronici optimiste”

Totuşi, cartea lui Viorel Burlacu stă mărturie că la
Tecuci se întâmplă fapte de cultură cu puternice
rezonanţe în comunitatea locală, la nivel naţional sau
chiar dincolo: Concursul de creaţie literară „Ştefan
Petică”; Festivalul Naţional de Poezie „Costache
Conachi”; Clubul Atelier-folk de la Clubul Copiilor;
Universitatea Populară „Nicolae Iorga”; Festivalul
folcloric „Cântă de răsună lunca” - un brand cultural
al oraşului etc. De asemenea, la Tecuci au fost şi sunt
scriitori, artişti, jurnalişti autentici cu opere
recunoscute: Costache Conachi, Calistrat Hogaş,
Iorgu Iordan, Ştefan Petică, Natalia Negru, Panfil
Şeicaru, Tudor Pamfile, Hortensia Papadat-Bengescu,
Ovid Caledoniu, Gheorghe Petraşcu, Ion Petrovici,
George Apostu, Mircea Cojocaru, Dan Mateescu,
Sava David, Nicolae Placicov, Ştefan Buţurcă,
Mariana Cocoş-Tomozei, Ion Ţarălungă, Constantin
Teodorescu, Aurel Brumă, Ştefan Andronache,
Dionisie Duma, Vasile Ghica, Ionel Necula, Viorel
Burlacu, Petre Rău, Eleorîora Stamate, Gheorghe
Vasilache, Vladimir Radu, Tase Dănăilă etc.
Într-un alt registru tematic, cartea pune în
evidenţă şi fapte de viaţă cotidiană ilustrate în repere
jurnalistice semnificative: „Tecuciul - un municipiu fără
hotel!”; „Tecuciul are din nou o echipă de fotbal!”;
„Sistemul de sănătate în criză”; „Ilustrată de vacanţă:
Doaga”; „Frig şi debranşări”; „Cristian Corcioveanu,
un nou folkist de top din noua generaţie”; „Promoţia
de aur a fostului Liceu de Băieţi, 1952”; „Rromii au
fost botezaţi în masă” etc.
Remarcabil este faptul că Viorel Burlacu se
regăseşte în ştirile, reportajele şi interviurile realizate,
trăieşte faptele alături de interlocutori, le exprimă
direct. Cunoscuta scriitoare Katia Nanu îl apreciază
drept „un cronicar onest” dovedit în cei aproape 20
de ani de jurnalism de când scrie la „gazete”.
Cartea este una de citit pentru documentare
sau pentru încântarea sufletului în orice împrejurare,
la birou sau pe o bancă în parc, în tren sau odihninduţi trupul, de copii, de tineri şi vârstnici, de femei şi
bărbaţi, de tecuceni mai ales. Aşteptăm o nouă
corespondenţă de la Viorel Burlacu!

„Gândul care mi-a călăuzit acest demers
editorial a fost acela de a reconstitui ca într-un puzzle
întâmplări din ţinutul acesta, gânduri ale unor oameni
legaţi într-un fel sau altul de Tecuci, imagini din
actualitatea socială, politică, economică şi culturală,
cu precădere evenimente de aici, din Ţara de Jos a
Moldovei” - îşi recomanda sincer şi tranşant ultimul
său volum tecuceanul Viorel Burlacu. „Memoria
hârtiei” este un mesaj peste timp transmis prin „Ştiri.
Reportaje.Interviuri” de un cronicar împătimit de
consemnarea realităţii timpului său.
Viorel Burlacu ridică în zenituri Tecuciul
coborât din Istoria neamului, se întâlneşte într-un aer
rarefiat al minţilor cu personalităţi ale locului sau care
i-au binecuvântat trecerea prin vremuri: Petre Ţuţea,
Panfil Şeicaru, Ion Petrovici, Constantin Ticu
Dumitrescu, Dan Berindei, Răzvan Teodorescu,
Aristide Buhoiu, George Purcaru, Aurel Brumă, Vasile
Ghica, Ionel Necula, Constantin Teodorescu, Mircea
Nicu etc.
Aflăm din cartea-cronică a lui Viorel Burlacu
că Aristide Buhoiu- creatorul „drumurilor europene”
- visa „un viitor studio de televiziune în Tecuci”; că în
anul 2000 pacienţii „bătrânului” spital „Anton Cincu”
„se internează cu pături şi cu radiatoare aduse de
acasă”; prof. dr. George Purcaru ne avertizează de
la Universitatea J.W. Goethe din Frankfurt că „A
prezice un cutremur este la fel de greu cum ai prezice
exact când va muri un om”; în anul 2003, Ministrul
Culturii şi Cultelor, acad. Răzvan Teodorescu,
promitea că va reveni la Tecuci „la inaugurarea
muzeului în formă nouă - după restaurare, n.n. - dacă
se va putea în anul 2004” - din păcate, suntem în
2015 şi inaugurarea tot nu a avut loc.
Poate că tocmai aceste „înşetineli” l-a împins
pe Ionel Necula la un scepticism cioranian: „e nevoie
de o altă viziune în administrarea vieţii culturale la
Tecuci, una pliată pe valoare, pe tradiţie şi pe nevoile
oraşului. Cine s-o facă? Sunt mai multe variante de
răspuns, dar nu eu trebuie să caut şi să furnizez soluţii. * Viorel Burlacu, Memoria hârtiei. Ştiri. Reportaje.
Şi nu-s deloc convins de-aş avea vreo idee că are Interviuri., Editura Performantica Iaşi, 2013.
cineva nevoie de ea.” (p. 106).
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Ghiţă NAZARE

CRONICĂ

Violeta IONESCU

GHIŢĂ NAZARE:
De la cerneala de boz la calculator
A apărut recent, la Editura EIKON, o carte
de debut în beletristică a profesorului Ghiţă Nazare,
intitulată sugestiv „De la cerneala de boz la calculator”.
De fapt, autorul nu este nicidecum la „prima abatere”,
el a mai publicat până acum 8 cărţi de autor şi 3 în
colaborare, volume de interviuri, critică şi eseistică
literară, itinerarii istorico-spirituale etc. şi istorie pur
şi simplu. Iar genul beletristic l-a abordat de cel puţin
10 ani, când a început să-şi redacteze memoriile, întro formă literară, plină de culoare şi miez.
Însuşi titlul volumului desconspiră intenţia
autorului de a ne conduce pe drumul parcurs de el,
de la copilăria într-un sat moldovean, unde, pentru a
scrie la şcoală, copiii muiau tocul în cerneală de boz
(fără îndoială, cei de la oraş n-au auzit de această
plantă care creşte pe la margini de drum, din care se
extrage un lichid asemănător cu cerneala) şi până la
maturitate, în neînchipuitul progres în care calculatorul
a luat locul tocului, al peniţei şi al cernelii. Parcursul a
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fost ca o avalanşă, formată dintr-un bulgăre mic care
a crescut, pe măsură ce s-a rostogolit. Lină la început,
complicată şi spectaculoasă mai pe urmă, evoluţia
acestui pui de om care a devenit o personalitate
apreciată în urbea Galaţilor, s-a produs în pas cu
vremurile pe care le-a traversat. Fiecare schimbare,
de mentalitate, de tradiţie, de loc, de obiceiuri, chiar
dacă nu le-a înţeles la început, l-au călit pe parcurs,
l-au maturizat, l-au făcut să înţeleagă că fără efort nu
se obţine nimic în viaţă. Drumul până la şcoală, de 6
Km dus, 6 Km întors, zilnic, pe ploaie ori pe vânt, pe
ninsoare ori îngheţ, l-a fortificat. Şi, cu toate că iubea
mult viaţa de la ţară, cu treburile ei casnice şi de la
câmp care-ţi umplu zilele, fără să te lase să te mai
gândeşti şi la altceva, el a fost îndemnat de profesori
să nu se lase, să ia calea cărţii, fiindcă mintea îl ajuta.
Şi într-adevăr, din primul an de şcoală şi până
în ultimul an de facultate, Ghiţă Nazare a mers numai
pe culme, numai cu note mari. Este o performanţă cu
care natura l-a înzestrat, fără ca el să se mândrească
pentru asta. A fost şi este – aşa cum îl ştim toţi un om
de o modestie rară, de o bunătate fără margini şi poate
că aceste trăsături l-au ajutat să nu se compromită în
împrejurări în care mulţi alţii au făcut-o, fără scrupule.
Cartea lui Ghiţă Nazare este o cronică a vieţii sale,
dar mai mult, aş zice, a vieţii satului românesc din
perioada copilăriei lui, apoi o cronică a oraşului Galaţi
din vremea tinereţii sale petrecută aici.
Lasă impresia că personajele sale, reale, sunt
adesea caricaturizate, tocmai pentru a scoate în
evidenţă anumite trăsături şi atitudini care au marcat
istoria noastră comună de după război. Nu se poate
să nu remarci dragostea pe care o poartă şi acum în
suflet pentru vatra satului unde a crescut, cu atmosfera
lui bucolică, din care se desprinde, luminos, portretul
mamei sale, cea care l-a încurajat cel mai mult să
înveţe, să meargă mai departe. Şi nu a greşit deloc.
Băiatul ei a ajuns departe. A fost profesor de
istorie - gradul didactic I în învăţământ, inspector

CRONICĂ
şcolar, director la Casa Corpului Didactic Galaţi.
Din luna mai, 1990, redactează neîntrerupt publicaţia
lunară „Şcoala gălăţeană”. Iar de câţiva ani, din
2016, scoate trimestrial revista „Armonii de
toamnă” a Casei de Ajutor Reciproc a Pansionarilor
Galaţi şi conduce şi salonul literar al acestei instituţii.
Iar experienţa de redactor survine şi din faptul că,
din anul 1968, a publicat peste 700 de articole în
reviste de educaţie, de cultură, de literatură, dintre
care menţionăm: Tribuna şcolii/ Tribuna
învăţământului;

Revista de pedagogie,

Şcoala gălăţeană,

Didactica Nova XXI,

Antares,

Dunărea de Jos,

Axis Libri,

Cronica-Iaşi,

Convorbiri literare-Iaşi,

Vatra veche-Tg Mureş,

Boema,

Tecuciul literar artistic,

Pro Saeculum,

Dominus,

Bucovina literară,

Plumb-Bacău etc.
Nu putem să nu amintim aici volumele lui
de autor:
1. Dialoguri despre educaţie, Ed. Alma,
Galaţi, 2000-volum de interviuri, debut editorial;
2. Coloanele spirituale ale Cetăţii, Ed.
Şcoala gălăţeană, Galaţi, 2010-volum de interviuri;
3. Invitatul ediţiei-dialoduri despre educaţie,
Ed. Sinteze, Galaţi, 2012-volum de interviuri;
4. Itinerarii spirituale-istorie, educaţie,
cultură, Ed. Axis Libri, Galaţi, 2015-volum eseuri;
5. Dialoguri. 50 +1, Ed. Axis Libri, Galaţi,
2015-volum interviuri;

6. Casa Corpului Didactic Galaţi. Repere
monografice, EDP, Bucureşti, 2015-carte ştiinţifică;
7. Cronici optimiste, Ed. Centrului Cultural
Dunărea de Jos, Galaţi, 2017, volum de critică literară;
8. Dialoguri V, Ed. Centrului Cultural Dunărea
de Jos, Galaţi, 2018-volum interviuri.
Ca şi cele în care a fost coautor:
1. Municipiul Galaţi-album monografic, Ed.
Alma, Galaţi, 1999;
2. Contribuţia Judeţului Galaţi în Războiul
pentru Independenţă, 1877-1878, Galaţi, 1978;
3. Drumul înfăptuirii Marii Uniri, Ed. Axis Libri,
Galaţi, 2018,
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OGLINDIRI NERVALIENE
Cartea lui Daniel Mariş, Jurnalul secret al
bunicului Franz Kafka (Eurostampa, Timişoara,
2018) evidenţiază priviri cu ample potenţialităţi întru
transfigurare, axate asupra unei interiorităţi căreia îi
putem recunoaşte esenţiale propensiuni
metaforizante. Aserţiunile poetice se încadrează unor
vibraţii care conjugă drama cu elanul pasional
flagela(n)t.
Este recognoscibilă angoasa vidului. Cum
„vieţile sunt tot mai murdare”, extensiunile funeste
dobândesc nuanţe inedite. Aproape totul e situat sub
influenţa incompletitudinilor existenţiale, unul dintre
potenţialele remedii constituindu-l fulgurantele
iluminări rimbaldiene: „eu care nu mai merg nicăieri
Eu/ mă întreb de ce nu există decât o mie/ de miriade
ale viziunii. de ce rămân/ atâtea suflete nefolosite ca
un înţelept/ măsor timpul distrugerii.
O comoară/ ascunsă în pământ. cumpăram
alcool: dimineaţa,/ la prânz şi la miezul nopţii/ eram/
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strigătul întreit al lupului. toţi râdeau/ în hohote. îmi
rosteai numele noaptea/ nu ţi-a plăcut metafizica.
scriam:/ câţi diavoli se bucură de înjosirea celor buni/
va trebui să-ţi obişnuieşti simţurile. nu/ mai ieşi din
trupul meu nu mai ieşi/ din trupul tău. sunt sensul acelor
de ceasornic/ şi inversul visului. ca o otravă pură/ eşti
toate lumile. Care se clatină/ gata să cadă.”
Poezia şi „balena Moby Dick” au o profundă
consubstanţialitate. În solitudine au loc internalizări
revelatorii. Semnele suplicierii sunt aproape, ca şi
traumatizantele tare ale mundanului. Prin oglinzi
inflamate se petrec vilegiaturi autoreferenţiale, peisaj
cu faţete multiple. Pasiunea e situată undeva între rană
şi diafan. Demonii interiori au rol important în tot
procesul estetic desfăşurat de Daniel Mariş. Adeseori,
imersiunile sufleteşti evidenţiază situări în răspăr.
Perspectiva unui anumit final este
omniprezentă. Esenţializările autorului poartă cu ele
verdicte inubliabile: “era după apus/ şi ţi-am văzut
faţa/ pe o stradă cu trepte/ minţindu-mă/ că sunt
mantaua de cărămizi arse/ în care-şi face loc/ lumina
cea adevărată// am alungat femeia de paie/ eşti o
regină a nimicului/ i-am spus/ este limpede/ de ce îmi
speli cuvintele în sânge/ şi am fugit ruşinat”. Au loc
viziuni, tuşe expresioniste extrem de percutante.
Natura prezentului “jurnal” pare a fi
incendiar-acvatică. Motivul kafkian pune în mişcare
lunecătoare energii saturniene. De undeva pare că
intervine silueta lui Chagall: „lăsaţi-l, eu ştiu/ că străzile
goale îl vor face nefericit/ aripile pe care nu le-a avut
niciodată/ îl vor purta peste pieţe/ azi sau mai târziu/
mai ai/ şi vei avea tu însuţi/ un trup şi cap viu/ deci şi
o frunte de înger/ peste care să te baţi cu palma”. Un
timp al refuzului învăluie uneori ideatica volumului.
Debutul în durere este uitat acum, fiinţând acut
doar detaliile fosforescente ale sfârtecării.
Reprezentările fantasmatice ale lui Daniel Mariş
posedă numeroase poenţialităţi hermeneutice. Astfel,
„de bucurie şi milă/ statuile începeau să clipească/ cu
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ochii îngerilor/ ce au prezis lumina”. Sondarea abisurilor reliefează versuri cu evident substrat metafizic.
„Clopotele” au valoarea elanului ascensional mereu întretăiat de spectrul „ruinei”. Registrul nocturn accentuează
grimasele rătăcitoare. Filonul abnorm populează multe dintre prezentele vise kafkiene. Sunt detalieri en
miettes ale unor sentimente apăsătoare. În cavalcada relativităţilor înconjurătoare raporturile de forţe sunt
stabilite de valorile inimii. Adecvate siajului decadent, „culorile bizantine ard răsucite”.
Fecunditatea iluziei consonează cu acest lirism de calitate. Fluide tremurătoare acompaniază o artă pură:
„mirosul clădirilor/ care stăteau să se prăbuşească/ mă înnebunea// prin oase/ fiorii cu aripi enorme/ construiau
trepte// cu ochii împăienjeniţi/ într-un parc de vânătoare/ printre animale/ de tot felul”.
Cromatica devine sonoră, într-un peisaj destructurat tot mai des. Parcursul prin labirint este realizat având
moartea alături. Uneori vizităm zodia clarobscurităţii sepulcrale, teritoriu himerofil aspectat nervalian. Stările
se întrepătrund, aşteptând dezirabila purificare. Până atunci, tăcerea poate săvârşi chiar şi ucideri. Focul
poetic interior împarte meandrele cu o visceralitate genuină, sublimată rafinat. Rememorările evidenţiază
pasaje dintr-o iubire situată constant în vecinătatea umbrei.
Parcă desprins dintr-o pânză a lui Böklin, „un oraş fantomatic/ unde singurătatea/ şi-a uitat numele/
pe marea otrăvită”. Audiind „marşurile nupţiale ale puterii şi gloriei”, inevitabil (poate paradoxal) în registru
thanatic, putem intui mai lesne esenţa versurilor lui Daniel Mariş, îndepărtări prin vis care dau „senzaţia că
răsăritul va rămâne încă mult timp departe”.
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ROMÂNII
DE LA EST DE BUG
Este titlul unei cercetări etno-sociologice şi
de culegere de folclor, scrisă de Anton Raţiu şi apărută
la Editura Fundaţiei Culturale Române, în anul 1994.
Lucrarea este prefaţată de academicianul Vladimir
Trebici, care pune în valoare condiţiile în care s-a
desfăşurat cercetarea şi personalităţile care au efectuat
această activitate, cu accent pe regretatul Anton
Golopenţia (1909-1951).
Pasiunea lui Anton Golopenţia pentru sociologie este
cu siguranţă datorită profesorului Dimitrie Gusti, care
l-a numit şef de cabinet în perioada 1932-1933, pe
când era ministru la Instrucţiune, Culte şi Artă. Prima
campanie monografică la care Golopenţia participă
a fost în comuna Cornova din Basarabia, despre care
a publicat un remarcabil studiu. Primeşte o bursă de
studii în Germania (1933-1936), unde obţine
doctoratul în filozofie-sociologie în anul 1936.
Revenit în ţară, în anul 1938, conduce activitatea de
cercetare a Echipelor studenţeşti regale în 60 de sate
În anul 1940, A. Golopenţia participă ca
expert demografic şi statistician la tratativele de la
Viena (1940), când României i-a fost impus Dictatul
care a ciuntit România de nordul Transilvaniei. A făcut
parte şi din delegaţia României la Conferinţa de Pace
de la Paris (1947).
În perioada anilor 1947-1948 a fost director
general al Institutului Central de Statistică, dar în
ianuarie 1950 este arestat de către Securitate, iar pe
9 septembrie 1951 moare, în înprejurări încă
neelucidate, la închisoarea Jilava .
Mircea Eliade, care avea relaţii de prietenie cu A.
Galopenţia, mărturisea în jurnalul său că potrivit unor
informaţii Galopenţia ar fi murit datorită schingiuirilor
suferite în închisoare. După mai mulţi ani, când s-a
identificat locul în care a fost înhumat, fiica lui, Sanda
Golopenţia- Eretescu (profesoară în anul 1994 la
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Universitatea Yale- SUA), a instalat o cruce de piatră
în cimitirul bisericii comunei Jilava, unde pomeneşte
faptul că acolo odihnesc Anton Golopenţia şi Ştefania
Golopenţia-Cristescu, soţia sa, care a fost o distinsă
etnografă şi folcloristă .
Autorul acestei lucrări, Românii de la est de
Bug, Anton Raţiu, avea să prefaţeze volumul cu o
scurtă introducere, pe care o intitulează
RESTITUTIO, fiind legată de modul cum a recuperat
după mulţi ani lucrările sociologice pierdute.
Anton Raţiu precizează faptul că această lucrare este
rezultatul cercetărilor etno-sociologice efectuate în
perioada anilor 1942-1944, în comunităţile româneşti
răzleţe şi izolate în uriaşa masă de slavi din spaţiul
Ucrainei de Sud, de la est de Bug până în Caucaz şi
bazinul carbonifer al Dombasului.
Românii, colonizaţi de împărăteasa Ecaterina
a II-a a Rusiei, şi-au păstrat nealterată spiritualitatea
ancenstrală, în ciuda tuturor încercărilor de
deznaţionalizare forţată impuse de către autoritatea
de stat. Aşa se face că autorul a cules foarte multe
piese etno-folclorice din aceste comunităţi.
Revenit în Bucureşti în luna iunie 1944, s-a
instalat provizoriu la un prieten evreu, avocatul Neiger,
unde a selectat materialele de cercetare. După trei
ani şi-a schimbat domiciliul şi a luat cu el o parte din
texte, cu intenţia de a redacta o monografie.
Dar în data de 9 aprilie 1948, a fost arestat
cu tot grupul Lucreţiu Pătrăşcanu şi eliberat în anul
1954. Evident că nu a mai putut recupera nimic din
studiile făcute, dar întâmplare face ca să se regăsească
cu avocatul Neiger, care îi păstrase toate lucrările
lăsate la el şi care din fericire sunt prezentate în acest
volum .
Lucrarea lui Anton Raţiu cuprinde trei capitole
principale:
-Studiul sociologic legat de românii din stânga Bugului
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-Tabel onomastic cu numele de familii de la est de
Bug, care cuprinde 25 de localităţi cercetate etnografic
şi folcloric .
-Culegere de folcor din şase judeţe: Pervomaisk,
Znamenka, Vosnesenk, Melitopol, Mariupol şi
Doneţk. Fiecare din aceste lucrări folclorice au
indicate sursa de la care a fost înregistrată şi chiar
vârsta şi studiile făcute.
O interesantă descriere a echipelor regale o
face Anton Raţiu în capitolul introductiv pe care îl
intitulează: „Aspecte ale evoluţiei cercetării sociologice
gustiene”.
Referitor la Dimitrie Gusti, autorul îl caracterizează
astfel: „A ridicat cercetarea sociologică pe o treaptă
foarte înaltă, neegalată până atunci, cu o cuprindere
multidisciplinară de cercetare a unui întreg popor,
începând cu satul.
Dar personalitatea de rară valoare a lui
Dimitrie Gusti s-a manifestat nu numai ca şef de şcoală
unică în lume de altfel ci şi ca animator de excepţie.
El a căutat să antreneze în munca de cercetare
cele mai autentice valori ale intelectualităţii naţionale
din toate ramurile vieţii economico-sociale, pe care
le-a aşezat pe făgaşul cunoaşterii comunităţii
româneşti aşa cum o vedea el, în calitate de exponent
fidel al doctrinei liberale democratice” .
Structura echipelor a fost descrisă cu multă
precizie de Anton Raţiu: Fiecare echipă regală
studenţească avea în componenţa sa un medic
(student) şi un veterinar, cabinete cu dotările
corespunzătoare (instrumente şi medicamente), puse
la dispoziţie de către Fundaţia Regală. Se acordau
consultaţii şi tratamente gratuite tuturor sătenilor.
Agronomul echipei se preocupa de
problemele unei agriculturi raţionale, ştiinţifice.
Maestra de gospodărie se îngrijea să înveţe sătencele
să gătească şi alte mâncăruri decât cele cunoscute în
sat.

Secţia edilitară se ocupa cu antrenarea
sătenilor prin exemplul echipei la păstrarea curăţeniei
satului şi a fiecărei gospodării în parte, evidenţiindule în cadrul şezătorilor pe cele mai curate şi mai frumos
întreţinute. În unele aşezări, pe lângă unele echipe, au
fost şi grupe de premilitari – studenţi şi cercetaşi
străjeri.
Cu aceştia şi cu localnicii au fost săpate
fântâni, s-au construit podeţe, s-au fabricat manual
cărămizi pentru ridicarea de cămine culturale înfiinţate
după o concepţie personală a lui Gusti, deschizând
cursuri de pregătire pentru conducătorii lor.
În fiecare localitate, echipa funcţiona trei ani
consecutiv, în perioada vacanţei de vară a studenţilor.
Până în toamna anului 1938, s-au perindat câteva mii
de echipe .
Legea Serviciului Social obliga ca fiecare
tânăr absolvent al unei şcoli tehnice sau superioare
să presteze timp de un an, fără retribuţie, însă pe
cheltuiala statului, muncă organizată şi condusă de
Serviciul Social prin comandanţii săi, astfel nu putea
ocupa nici un serviciu la stat, indiferent al cui fiu era.
Se pleca de la ideea că nu ai dreptul să fii
angajat slujbaş al statului fără să fi contribuit anterior
cu o muncă în folosul ridicării satului. Iar ca să ridici
satul, mai întâi trebuie să-l cunoşti la faţa locului. Tinerii
din echipele gustiene i-au ajutat pe toate căile pe cei
de la sate, aşa se explică încrederea sătenilor în aceste
echipe, ca şi dragostea cu care au fost înconjuraţi
permanent, intrînd în memoria sătenilor .
Recviem pentru Anton Golopenţia, avea să
se numească capitolul dedicat acestui sociolog.
Decesul acestui remarcabil cercetător, după
mărturisirile preotului Gh. Calciu-Dumitreasa, i-a fost
provocat de necurmate şi bestiale bătăi în închisoare.
Dar cea mai grea acuzaţie, nedeclarată oficial,
a fost organizarea cercetării etno-sociologică şi
statisticãdin spaţiul ucrainean de la est de râul Bug, în
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Crimeea, pe coasta Mării Azov, până în Caucaz şi
bazinul carbonifer al Donbasului, la care se adaugă
colonizarea unora dintre românii băştinaşi din
Ucraina, în sudul Basarabiei (Cetatea Albă, Sărata,
Eigenheim, Paris şi Şabaetc). Această cercetare a
durat trei ani .
Folcloristul Teodor T. Burada, în lucrarea O
călătorie în satele moldoveneşti din gubernia ChersonRusia, publicată la Iaşi în anul 1893, menţionează
existenţa unor aşezări româneşti-moldoveneşti în
regiunea Cherson, fără a fi cunoscut sau cercetat
întregul spaţiu dintre Bug şi Nistru. Burada prezintă
în această lucrare şi aspecte ale spiritualităţii româneşti
pe acele meleaguri, prea puţin cunoscute .
Documentele de arhivă au scos la iveală faptul
că o bună parte din românii băştinaşi din spaţiul
geografic de dincolo de Bug au fost colonizaţi în două
etape.
Cea mai masivă colonizare atestată documentar se
pare că a fost organizată din ordinul împărătesei
Ecaterina a II-a, a Rusiei, prin care au fost dislocaţi
românii din sudul Basarabiei, în afară de cei colonizaţi
în jurul Kievului, proveniţi din Ardeal şi din jurul
Aradului .
Ultima colonizare se pare că a fost formată
din ciobani ardeleni, plecaţi cu turmele de oi, pe cont
propriu, din Ţara Bârsei, din Ţara Făgăraşului şi a
Sibiului, care în căutare de păşuni, au trecut Nistrul şi
Bugul şi s-au aşezat, cei mai mulţi, în Crimeea.
O parte din ei s-au stabilit şi la oraşe, precum
Melitopol, unde autorul volumului precizează faptul
că unicul restaurant din această localitate se numea
Bucureşti .
Pe vremea Ecaterinei a II-a, din spusele
bătrânilor s-a aflat faptul că fiecare familie de români
colonizată, care a plecat din sudul Basarabiei în grupuri
mari, organizate de autorităţi, a primit câte cincizeci
de hectare de pământ şi două perechi de boi pentru
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agricultură. Dar au fost şi scutiţi de orice obligativitate
faţă de statul ţarist timp de cinzeci de ani.
În perioada când armata română era în război
şi a înaintat în această zonă, mareşalul Ion Antonescu
a ordonat Institutului Central de Statistică din Bucureşti
să efectueze de urgenţă întregul recensământ al tuturor
românilor care trăiau în acel spaţiu îndepărtat. Cu
această misiune a fost însărcinat directorul Oficiului
de Studii, Anton Golopenţia, care era cunoscut ca un
om de o vastă cultură, dublată de o experienţă în
cercetările sociologice.
Acesta a selectat optsprezece specialişti, care
au făcut parte din Şcoala sociologică a lui Dimitrie
Gusti. Pe baza acestor cercetări, în condiţii grele de
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război, s-a putut întocmi o primă hartă cuprizând
localităţile româneşti existente între Bug şi Nistru .
Interesantă este mărturisirea autorului, legată
de cercetarea primei localităţi de dincolo de Bug: „În
comuna Alexandrovca m-am întâlnit pentru prima dată
cu tradiţia spirituală românească cu care eram
familiarizat din comuna mea natală. Surpriza a fost
foarte mare, pentru că după o perioadă de aproape
o sută şaizeci de ani de vieţuire într-un mediu
completamente slav, în care comunităţile româneşti
erau atât de răzleţe şi de izolate, să mai găsesc oameni
care să vorbească limba cu care străbunii lor au plecat
de pe meleagurile strămoşeşti ale Basarabiei. Surpriza
a fost cu atât mai mare când am constatat pe viu că

nu numai bătrânii vorbesc româneşte, dar şi copii
acestora, indiferent de vârstă şi sex. Această tradiţie
se oglindeşte şi în obiceiurile lor folclorice, pe care
nu le-au uitat, în doine, colinde, oraţii de nuntă,
descântece etc” .
Identitatea socială şi structura spirituală
constatată la faţa locului, este menţionată în mod
special: „Toţi cei de acolo te primesc cu aceeaşi
căldură şi ospitalitate caracteristică neamului nostru,
cu acelaşi suflet cald ca şi românii din preajma
Carpaţilor. Iar dacă asişti la sărbători, greu poţi crede
că te afli atât de departe de pământul patriei. Ce forţă
i-a putut menţine atât de statornici în păstrarea
identităţii lor, în ciuda tuturor tendinţelor de slavizare
la care au fost supuşi, nu de puţine ori cu brutalitate?”
Anton Raţiu a continuat cercetările
sociologice în mai multe localităţi, printre care
aminteşte de: Lisaia Gora, Bolgopol, Olviopol,
Pervomaisk, Siniuhin Brod, Pisciani Brodeţc,
Moldovanca şi Lozovata.
Dimitrie Gusti a cercetat şi el localitatea Lisaia Gora,
unde a avut prilejul să imprime un număr mare de
piese etno-folclorice, care constituie un adevărat
tezaur, total necunoscut până atunci în România .
În această perioadă de trei ani de cercetare, autorul
era vizitat, periodic, de Anton Golopenţia, pentru a
ridica toate formularele deja completate şi împreună
stabileau localităţile care urmau să fie cercetate.
Din obiceiurile cercetate, autorul a fost
surprins de unul special: „În cadrul sărbătorilor de
iarnă, Crăciunul şi Anul Nou, colindătorii, după ce
şi-au isprăvit colindatul pe la casele oamenilor, toţi
banii primiţi sunt predaţi în totalitate a doua zi bisericii
din localitatea respectivă. Se pare ca un răspuns la
închiderea bisericilor şi desfiinţarea subvenţiilor
acordate anterior bisericilor de către stat” .
Descântecele şi leacurile băbeşti erau
răspândite în fiecare aşezare românească de colonişti.
Acestea se transmiteau numai în linie directă,
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de la mamă la fiică sau la o rudă apropiată de mare
încredere, de cele mai multe ori abia spre sfârşitul
vieţii descântătoarei, pentru păstrarea secretului.
Această tradiţie a descântecului este
moştenită de la traco-geto-daci şi erau însoţite
întotdeauna de apa neîncepută, pe care o bea cel
descântat. Apa trebuia luată din trei sau nouă fântâni,
având grijă ca acela care o ia să nu fie văzut de
nimeni în timp ce o adună, dacă vrea să fie de leac .
Autorul avea să tragă următoarea concluzie
legată de aceste descântece: „Descântecele noastre,
culese de prin aşezările româneşti din spaţiul de la
est de Bug, au o vechime de cel puţin două mii cinci
sute, trei mii de ani! Oare în cadrul tradiţiilor
ancestrale ale popoarelor romanice mai există vreun
popor care să-şi fi păstrat cu atâta sfinţenie tradiţiile
şi datinile moştenite din cele mai vechi timpuri ca
poporul român?” .
Echipele de cercetare sociologică, printre
care era şi Anton Raţiu, s-au întors la Bucureşti în
perioada mai-iunie 1944, cu puţin înainte de 23
august 1944.
Întregul material etno-sociologic şi statistic
a fost depozitat în lăzi, dar nu au putut fi cercetate
decât cele adunate din primul an. Evident că cele
mai multe au fost pierdute.
Soarta sociologilor cu care au colaborat a
fost amintită de Anton Raţiu: „Colegul şi prietenul
meu Nicolae Betea, cu care am stabilit să elaborăm
o monografie pe baza datelor culese de amândoi de
pe aceleaşi meleaguri, a decedat la un azil, fiind
paralizat încă din timpul detenţiei, în urma unei
condamnări nedrepte şi monstruoase de zece ani
de muncă silnică şi cinci ani de domiciliu obligatoriu
în Bărăgan, pe lângă Feteşti, împreună cu Constantin
Pavel, cu exact aceeaşi condamnare, care a murit
nebun.
Şi Anton Golopenţia a murit asasinat la
închisoarea Jilava, pentru că a condus operaţiunile
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de cercetare etno-sociologică în spaţiul ucrainean de
dincolo de Bug” .
Autorul acestui studiu, după multe frământări
şi zbucium, a recitit materialele salvate şi puse într-o
anumită ordine şi a reuşit să finalizeze acest material
documentar, care constituie un unicat în istoria
cercetărilor etno-sociologice din România .

DIMITRIE GUSTI
(1880 – 1955)
Anul acesta s-au împlinit 140 de ani de la naşterea
lui Dimitrie Gusti. O personalitate, care s-a remarcat
în ştiinţa sociologică, unde a avut contribuţii
remarcabile. A studiat la mai multe universităţi
precum: Berlin, Leipzig şi Paris, unde a învăţat
sociologia. Devine, în anul 1910, profesor de istoria
filosofiei antice, etică şi sociologie la Universitatea

din Iaşi, după care, în anul 1920, se transferă la
Universitatea din Bucureşti.
Pentru meritele de a fi fundamentat metoda de
cercetare şi îndrumarea activităţii de monografie a
satelor româneşti, în anul 1918 este numit membru
corespondent şi un an mai târziu, în 1919, membru
titular al Academiei Române .
În perioada anilor 1944-1946 este preşedintele
Academiei Române.
Prin legea serviciului social din 1939, a reuşit să
legifereze pentru prima oară în lume cercetarea

sociologică, îmbinată cu acţiunea socială practică şi
cu pedagogia socială .
Mai multe volume publicate înainte de 1990, dedicate
activităţii lui Dimitrie Gusti, pomenesc cu discreţie
despre echipele studenţeşti, fără să precizeze faptul
că erau regale, aşa cum erau cunoscute în perioada
interbelică, echipe studenţeşti regale, care erau
finanţate de Fundaţia Regală, coordonată de Regele
Carol al II-lea. Din acest motiv, încercăm să dezvoltăm
acest subiect deosebit de interesant.
Fundaţiile Culturale Regale au fost în număr de cinci,
pe care le consemnăm cronologic:
-Fundaţia „Regele Carol I “ (Bucureşti, 1891)
-Fundaţia „Principele Carol” (Bucureşti, 1922)
-Fundaţia „Regele Ferdinand I” (Iaşi, 1926)
-Institutul de Cercetări Ştiinţifice „Regele Carol II”
(Cluj, 1931), cu anexa sa, „Observatorul de
Astronomie”, din Duboşarii-Vechi (Basarabia)
-Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”
(Bucureşti, 1933)
Printr-o Lege publicată în Monitorul Oficial din 14
aprilie 1933, toate aceste instituţii au fost unite şi
organizate în Uniunea Fundaţiilor Culturale Regale,
conduse de rege.
Fiecare dintre aceste cinci fundaţii a avut o anumită
misiune, de a susţine şi ajuta moral şi material o anumită
pătură socială, precum şi viaţa culturală şi socială din
anumite regiuni ale ţării .
În anul 1934, Dimitrie Gusti este numit director general
al Fundaţiei Culturale Regale
Această Fundaţie a creat în această perioadă peste
4.600 de Cămine Culturale în toată ţara.
Echipele studenţeşti regale erau formate din studenţi
din ultimul semestru, de la toate facultăţile şi din grupe
de specialitate de geografi şi geologi, botanişti şi
zoologi, biologi şi antropologi, medici, istorici,
psihologi şi psihotehnicieni, economişti, etnologi,
muzicieni, cercetători ai artei, filologi, jurişti,
statisticieni şi sociologi.
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La această componenţă a echipei se mai adăugau 3
sau 4 specialişti, deja calificaţi cu experienţă, precum
un medic, un veterinar şi un consilier agronom.
Împreună cu preotul ,învăţătorul şi autorităţile locale
ale satului, studenţii acordau ţăranilor ajutorul necesar
în chestiuni de agricultură şi sănătate, executau lucrări
de înfrumuseţare a satului şi ţineau conferinţe educative
pe diverse teme legate de viaţa satului .

Numărul participanţilor într-o echipă ajungea uneori
la un număr de 100. Conducerea ştiinţifică a acestor
echipe era susţinută de Dimitrie Gusti. Perioada de
cercetare dura 4 sau 5 săptămâni .
Metoda de cercetare concepută de Dimitrie Gusti
cuprindea înregistrări fonografice, măsurători şi
chestionare simple pentru ţărani. Răspunsurile erau
notate pe hârtie în timpul convorbirilor cu ţăranii.
Materialul adunat era fişat şi ordonat în cartotecă.
Săptămânal se ţineau şedinţe generale la fiecare
echipă, pentru prezentarea rapoartelor individuale.
Dar fiecare secţie se întrunea zilnic seara, după
efectuarea cercetărilor pe teren.
În perioada anilor 1934-1938, a organizat un număr
de 160 de echipe studenţeşti regale, iar numărul
studenţilor care au lucrat în aceste echipe a fost de
1.144, la care s-au adăugat 557 de specialişti.
Această acţiune socială s-a întemeiat pe concepţia şi
metoda lui Dimitrie Gusti, care susţinea: „La
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obligativitatea cercetării naţiunii române am păşit iarăşi
cu îndrăzneală la o altă formulă, o altă obligativitate,
de natură etică şi politică socială, anume: serviciul
social obligatoriu la sate pentru oricine vrea să
profeseze în ţara românească; pentru doctori înainte
de a practica medicina; pentru preoţi înainte de a
căpăta parohie, pentru învăţători şi profesori înainte
de a obţine catedra, pentru orice licenţiat, de la orice
facultate, pentru toată lumea” .
Pe fondul acestei concepţii a lui Dimitrie Gusti, clădirile
Căminelor Culturale aveau trei secţii:
-Secţia sanitară, ce cuprindea un dispensar, farmacie,
baie, maternitate.
-Secţia economică, cu o cooperativă, brutărie,
măcelărie, unelte agricole etc.
-Secţia culturală, care deţinea o sală de festivităţi,
organiza conferinţe, deţinea un radio, o bibliotecă,
un muzeu, ateliere de ţesătorie şi meşteşuguri ţărăneşti
.
Un merit deosebit l-a avut Dimitrie Gusti, care, în
discursul său ţinut la 6 august 1935, a precizat:
„Căminul Cultural din sat trebuie să-şi însuşească
metodele de lucru ale echipei studenţeşti şi să-i ducă
mai departe activitatea” .
Nici o echipă a studenţilor nu lucra singură, era
întotdeauna însoţită de oamenii din sat, pentru ca la
plecarea echipei alţi localnici să poată munci mai
departe. Echipa studenţească avea şi un rol de
observaţie socială, care să cerceteze starea
economică, sanitară şi culturală a câte unui sat tipic
din fiecare regiune a ţării.
Astfel, în anul 1938, cele 55 de echipe studenţeşti
regale au studiat în satele în care au fost trimise mai
multe aspecte: întinderea de pământ stăpânit, bugetul
gospodarilor de ţărani săraci, mijlocaşi şi bogaţi,
mortalitatea infantilă, numărul naşterilor, alimentaţia,
igiena copiilor de la ţară, alfabetizarea adulţilor etc.
În afară de cele 55 de echipe studenţeşti regale, au
mai fost patru echipe formate din membri ai Institutului

Social Român, care au făcut cercetările necesare
pentru întocmirea monografiilor amănunţite a câte unui
sat din Moldova, Ardeal, Banat şi Basarabia .
În fiecare an, Fundaţia Regală organiza o şcoală de
pregătirea echipelor studenţeşti care urmau să lucreze
vara la sate. Durata cursului era de 15 zile şi funcţiona
în două serii: 15 martie - 1 aprilie şi 3 aprilie - 18
aprilie. Cheltuielile de transport, hrană şi cazare erau
susţinute de Fundaţia Regală. În vara anului 1934,
prof. Dimitrie Gusti, ajutat de doi tineri, H. H. Stahl

şi Octavian Neamţu, au inaugurat începuturile acestei
acţiuni şi au organizat 12 echipe regale studenţeşti în
12 sate din ţară.
În 6 iunie 1938, la Bucureşti, a fost dechisă Expoziţia
anuală a echipelor regale studenţeşti care lucrau sub
auspiciile Fundaţiei Culturale Regale „Principele
Carol”. Această expoziţie a impresionat pentru că a
prezentat întreaga activitate a Fundaţiei care intra în
al cincilea an de activitate, pentru ridicarea nivelului
cultural al satelor.

Numărul echipelor regale studenţeşti a crescut de la
12, în 1934, la 25, în 1935, la 49, în 1936 şi la 77, în
1937, care au lucrat în peste 90 de sate .
Dimitrie Gusti a prezentat o situaţie statistică a
echipelor regale studenţeşti din perioada 1934-1938
la al IV-lea Congres al Căminelor Culturale din data
de 7 iunie 1938, la Arenele Romane din Bucureşti:
-Secţiile medicale ale echipelor au făcut 102.276 de
analize şi injecţii.
- Secţia de educaţie fizică a ţinut 3.129 de şedinţe cu
străjerii şi alte 1.329 cu premilitarii.
- Pentru Cultura Muncii, echipele au înfiinţat 36 de
cooperative.
- Medicii veterinari şi inginerii agronomi au dat 56.053
de consultaţii şi au ţinut 188.629 de lecţii de
agricultură, au realizat 6.205 ha de arătură model, au
construit 936 de platforme de gunoi, au organizat 119
pepiniere, au îngrijit 235.063 pomi şi 4.659 stupi.
- În domeniul silviculturii s-au realizat 436 ha
ameliorate de teren silvic, 51 ha împăduriri şi 1.364
ha de izlaz au fost îngrijite.
- Secţia de gospodărire a echipelor a realizat 31.228
de lecţii practice cu fete şi femei din sat. S-au făcut
437.115 m de şanţ şi 207.447 m de drumuri.
S-au construit 5.194 poduri şi podeţe, 822 de fântâni
şi canalizări, pe o lungime totală de 1801 m. S-au
reparat şi construit 386 clădiri, băi, dispensare şi
cămine culturale.
- Pentru Cultura Minţii s-au procurat pentru
bibliotecile săteşti 8.367 de volume, au fost aşezate
în muzeele căminelor 2.318 exponate.
- Au fost organizate 1.822 de şezători şi serbări, unde
au fost rostite 4.052 de conferinţe.
- Au organizat 287 şcoli serale pentru săteni.
- Pentru Cultura Sufletului s-au ridicat 401 troiţe şi
cruci, s-au împărţit 5.171 de icoane şi 13.015 cărţi
religioase.
- Teologii din echipe au rostit 2.224 predici, au
organizat 45 de sfaturi de împăcare între săteni, au
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făcut 238 de slujbe religioase şi au organizat 4.572
producţii corale .
Cea mai importantă realizare a Fundaţiei Culturale
Regale în domeniul cultural este considerată înfiinţarea
Muzeului Satului Românesc din Bucureşti, pentru care
Fundaţia a acordat suma de 2.000.000 de lei, pentru
începerea lucrărilor.
Iniţial, muzeul a fost conceput pentru 36 de gospodării,
o biserică maramureşană, cinci mori de vânt, una de
apă, şase fântâni, troiţe, cumpene, o clopotniţă
bucovineană etc.
Muzeul Satului este o creaţie a sociologului şi
folcloristului Dimitrie Gusti şi din anul 2003 îi poartă
numele. Obiectele trebuiau să fie aşezate în muzeu
aşa cum sunt ele în realitate într-o casă adevărată,
după concepţia lui Gusti . Inaugurarea muzeului a fost
făcută la 10 mai 1936, în prezenţa regelui Carol al IIlea. Fondurile financiare au fost suportate de către
Fundaţia Culturală Regală. Pentru meritele deosebite
în domeniul sociologiei, Dimitrie Gusti a fost făcut, în
1939, cetăţean de onoare oraşului New York. Statul
francez l-a distins cu Legiunea de onoare, în gradul
de Mare Ofiţer . Este remarcabilă mărturisirea făcută
de Dimitrie Gusti, într-o lucrare autobiografică: „Vouă,
iubiţi ţărani, ţărance şi muncitori din cele 626 de sate,
oraşe şi regiuni unde au lucrat conduşi de mine
echipele de studenţi şi tehnicieni ai Institutului Social
Român, ale celor patru Institute regionale, ai
Seminarului de sociologie de la Universitatea din
Bucureşti, ai Fundaţiei Regale şi Serviciului Social şi
mai ales vouă, locuitorilor satelor, cărora le aparţin
ca al lor ales cetăţean de onoare din Goicea Mare
(Oltenia), Ruşeţu (Muntenia), Drăguş (Făgăraş),
Nereju (Moldova), Sadova şi Fundul Moldovei
(Bucovina), Cornova (Basarabia), Voşlobăţ (Ciuc),
Şanţ (Năsăud), vă adresez întreaga mea iubire, curată,
sinceră şi dezinteresată şi toată recunoştinţa pentru
cele mai frumoase momente din viaţa mea petrecute
în mijlocul vostru”.
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resistematizează şi reorganizează, dând aripi
cunoaşterii în modul său personal.
A fi erudit înseamnă mult; ideal este,
finalmente, ca erudiţia să treacă în creaţie. Nu vorbea
Ion Barbu de un „umanism matematic.Formă suplă
de umanism în acţiune, cultura se vrea întregită
programatic, de unde mobilitatea ei în perpetuare în funcţie de orizontul temporal, de stratificări
preexistente, de legături cu rădăcinile, dar şi de
sondaje în viitor. Destinată din start intercomunicării
din perspective varii, văzută ca fenomen de osmoză,
de achiziţii, de complementarităţi şi conexiuni, totodată
ca sistem de relaţii şi reţea cu însemne existenţiale orice cultură lasă loc aventurii în necunoscut.
CONSTANTIN CIOPRAGA
Psihologie, morală, metafizică şi celelalte îşi topesc
(n. 12 mai 1916, Paşcani - d. 2 februarie 2009, impulsurile în tipologii re-verificate periodic; se ajunge
Iaşi) a fost un critic şi istoric literar român, poet, la simbolisme generalizante, inclusiv la contopirea
memorialist, profesor universitar, scriitor, membru experienţei istorice cu axiologia.
de onoare al Academiei Române.
Pe scurt, cultura se ridică de la aluviuni inerte la
*Au ilustrat diaspora românească, în acest
spaţiu, Vintilă Horia, Constantin Virgil Gheorghiu, tensiuni în conştiinţă; trecând peste meandre şi bucle
Petru Dumitriu, Dumitru Ţepeneag, Paul Goma, Bujor încetinitoare, ea se autoreglează; prin decantări, prin
Nedelcovici, Nicolae Balotă, Mircea Iorgulescu, suprapuneri şi cristalizări în spiritul epocilor, cultura
Matei Vişniec, Ana Orlea; operele lor şi ale altora, propune un ecumenism verticalizant.
rezidenţi - de voie sau fără - în alte părţi, bunăoară
Că fundamentului popular al culturii noastre i
Gabriela Melinescu (Suedia), Ion Negoiţescu
(Germania), Ion Caraion (Elveţia), aparţin intenţional s-au asociat demersuri ordonatoare şi voci ale unor
şi faptic literaturii române. Se constituie într-un capitol mari creatori e fapt semnificativ. A fost o evoluţie
aparte, analog celui spaniol de după 1936, când organică ducând la transsubstanţierea impulsurilor
adversari dictaturii franchiste, unii creatori se
refugiaseră în Mexic ori în alte colţuri ale Americii primare; la Eminescu, la Blaga ori la Sadoveanu, la
Pârvan şi Eliade acţionează polisemantic duhul
Latine.
*Cultura se ridică de la aluviuni inerte la ancestral, chemări ale pământului, abisalul cu toate
tensiuni în conştiinţă
implicaţiile lui. Misterul coexistă cu revelaţia; deşi
rămas în urmă - arheul punctează totuşi ficţiunea
A.B.- Ce înţelegeţi d-le Constantin Ciopraga (la
acestor moderni complicaţi, posedaţi, cu toţii, de
modul esenţial) prin conceptul de cultură? Care
persistenţa originarului.
sunt, în viziunea dumneavoastră, dimensiunile
„Noi - scria Eliade - ne aflăm realmente la mijloc,
relevante ale acesteia?
Între două culturi, Orientul şi Occidentul, noi putem
Concept-sumă, cultura e, în fapt, o
înălţa un fel de pod, putem înlesni comunicarea
necontenită însumare de sinteze; cultivat este insul
valorilor dintre Orient şi Occident a travers des
care, preluând de la alţii şi asimilând, regândeşte,
siecles”. În cadrul sud-est european, venim cu o
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particulară deschidere spre natură şi cosmos, cu o
filozofie practică proprie, adecvată condiţiilor istorice,
spaţiului acesta care, deşi „în calea răutăţilor”, încântă
şi leagă. Ne înscriem în aria culturilor de tip cumulativ
- sintetic, în vreme ce culturile apusene - depăşind de
mult stadiul cumulativ - au devenit expansioniste.
În linii mari, ne putem spune că am preluat din alte
părţi, dar am şi dat; ne vin în întâmpinare nume de
rezonanţă ca Eugen Ionescu, Mircea Eliade şi Emil
Cioran, cărora li se alătură Ilarie Voronca şi Benjamin
Fundoianu - continuându-şi ritmul în interiorul limbii
franceze.
Au ilustrat diaspora românească, în acest
spaţiu, Vintilă Horia, Constantin Virgil Gheorghiu,
Petru Dumitriu, Dumitru Ţepeneag, Paul Goma, Bujor
Nedelcovici, Nicolae Balotă, Mircea Iorgulescu,
Matei Vişniec, Ana Orlea; operele lor şi ale altora,
rezidenţi - de voie sau fără - în alte părţi, bunăoară
Gabriela Melinescu (Suedia), Ion Negoiţescu
(Germania), Ion Caraion (Elveţia), aparţin intenţional
şi faptic literaturii române. Se constituie într-un capitol
aparte, analog celui spaniol de după 1936, când
adversari dictaturii franchiste, unii creatori se
refugiaseră în Mexic ori în alte colţuri ale Americii
Latine.
Câţiva artişti plastici porniţi - la diverse
intervale - din arcul carpatic, Nicolae Grigorescu
(mergând de şase ori la Paris), modernul Theodor
Pallady (aproape patruzeci de ani în Paris - prieten
cu Matisse), avangardistul Victor Brauner, alt viitor
parizian - au fost, împreună cu mulţi alţii, personalităţi
de legătură între două culturi.
Cât despre Brâncuşi, stabilit definitiv în
capitala Franţei, el aducea în sculptura-i de răsunet
universal soluţii de sorginte românească. În orizont
muzical, să-l numim, de asemenea, pe G. Enescu, nu
doar cu al său Oedip, ci şi cu partiturile simfonice,
inclusiv cu Rapsodiile cântate pretutindeni.
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Principiul vaselor comunicante (cu referire la
cultură) rămâne, mai presus de toate, un argument cu
valoare normativă: ne mişcăm în indentitarul matricial
şi privim cu toată atenţia mentalul celorlalţi. Un câmp
stilistic definitoriu, câmp construit de-a lungul multor
secole cum este al nostru - nu se lasă alterat de
conjunctural.
A.B.- Care ar fi, după opinia dumneavoastră,
relaţiile funcţionale dintre inspirat şi creaţie?
În versiunea latină a Bibliei, inspiratio e
totuna cu „insuflare”.
Iluminaţii, profeţii, percepeau „suflarea” sau
duhul celest o „revărsare activă de putere divină”
(Dicţionar biblic, „Societatea misionară română”,
1998). Pe scurt, inspiraţia e auscultare; inspiratul aude
voci. Modalităţi de inserţie în misterul cosmic, totodată
forme de predicţie, inspiratio şi revelatio (fenomene
interferente) funcţionează nu doar în aria sacrului.
În materie de creativitate, cineva „inspirat”,
pătruns de un anumit elan plăsmuitor, se crede capabil
de miracole. Un astfel de elan e act de miraj
plenitudinar, aliaj de exaltare şi beatitudine;
momentan, sfâşierile, dubiile, disensiunile omenescului
obişnuit se decolorează. Orice creator autentic,
indiferent de domeniu, se simte vizitat de un daimon
bun (în latină genius); la cei din vechime, grecescul
enthousiasmos era un mod de jubilaţie pură,
entheos presupune euforie, transsubstanţiere
prezidată de zei.
Pulsiuni diverse, iniţial nelămurite, o
premergătoare punerii în operă, acţionează dureros
de dulce, exercitând presiuni varii insumabile în ideea
de iluminare; mai exact, iluminarea e descoperire, o
breşă spontană în mister, ascensiune în marginea
sublimului.
Există vădit o stare de pre-poezie, o alta de
pre-cântare ori de prefigurativ (pictural ori sculptural);
în orizont de aşteptare contemplativ, creatorul pare

asediat de o demonie pozitivă (în spirit goethean); de
momentul declanşator, de temperatura, de intensitatea
şi anvengura acesteia depinde, finalmente, valoarea
lucrului efectuat. Inspiraţia e, în fapt, un incipit
determinant, o provocare şi un câmp magnetic!
Raţionalistul Paul Valéry (dispreţuitor cu cei care,
posedaţi, scriu „în transă”), recunoştea indirect funcţia
menţionatului magnetism: „Le premier vers vous est
donné pour rien; le reste je l’ai achevé ŕ table”.
Vechiul melos bizantin pornea de la un impuls
fonetic, de la o melodie, după care tot el scria versurile.
Italianul Tartini se trezise din somn entuziasmat de o
melodie, însă Trilul diavolului notat imediat îi apărea
sub nivelul celui din vis. Linia melodică din Bolero de
Ravel, obsedată, reia, evident, o frază din starea precomponistică. O muzică interioară premerge la Nerval
acordurile bemolizate din El Desdichado
(„Nefericitul”); reputatul poem e un autoportret
legănător sub semnul „soarelui negru al Melancoliei...”.
Alteori, mai pregnantă e revelaţia, aceasta
echivalentă - în textele biblice - cu epiphaino: cu a
arăta. Pre-textul romanului rebrenian Adam şi Eva
(„cartea iluziilor eterne”) s-a ivit la Iaşi într-o zi de
septembrie 1918; pe strada Lăpuşneanu, „pe o
răpăială de ploaie”, o necunoscută cu ochi verzi
apărută din sens invers, a privit spre un Rebreanu
mirat ca după o revedere îndelungată. Reacţie
întocmai la acesta, încredinţat că momentul întâlnirii
celor două „jumătăţi” sugerând un întreg reprezenta
sublimul. O frază din Kant, citată ca epigraf al
romanului, pledează pentru teza că viaţa omului e
„deasupra începutului şi sfârşitului pământesc”, o suită
de metamorfoze: „Nu trebuie să credem tot ce spun
oamenii, dar iarăşi nu trebuie să credem că ei spun
totul fără nici un temei...”.
În timpul unei călătorii în „inima Carpaţilor”
(1929), Sadoveanu avusese revelaţia dramei din
Baltagul publicat anul următor. Însoţitoare a
prozatorului, fiica sa, Profira, avea să dezvăluie

momentul declanşator, revelaţie ţinând de vocile
naturii; a fost o drumeţie aparent-iniţiativă! „Au ajuns
la Dorna; de-acolo pe pârâul Negru ş-au trecut la
Stânişoara, suind şi tot suind, până au ajuns sus pe
culme, la Crucea Talienilor... Acolo, oprinduse şi
adulmecând zările, Sadoveanu a ascultat tăcerea de
deasupra prăpăstiilor şi a citit pe vânturi şi pe nouri
întâmplarea năprasnică a lui Nechifor Lipan, în cele
mai mici amănunte. Nici nu coborâse bine şi imaginaţia
lui declanşată îl şi îngropă pe cioban...” (Note la
Opere, 1957, vol. X, p. 692).
Durabil modelat de anii formării sale în colegii
iezuite, un James Joyce nebigot vedea în inspiraţia
literară o formă de epifanie; o epifanie laică (Carnetul
din Pola). În cele din urmă, în aliajul de inspiraţie şi
revelaţie se manifestă in nuce suflul operei în devenire.
Timpul genezic e fermentul hotărâtor; ideea germinală
devenită fixaţiune se suprapune voinţei autorului până
a-l face să uite de sine pentru a se consacra integral
construcţiei.
A.B.- În ce măsură conceptul de generaţie e
compatibil cu clasificările estetice? Nu cumva
este el prea lunecos?
Toată viaţa, suntem tentaţi să ierarhizăm, să
clasificăm , să compartimentăm. Însă (oricât de
rezonabile), clasificările vizând altele, ţin de convenţii;
au acoperire parţială. În fapt, a categorisi însemnă a
trece peste acel unicum irepetabil, marcă definitorie,
particularizantă, a personalităţii întemeietoare;
conceptul de generaţie trimiţând la curente, la grupuri
şi confrerii, se proiectează şi el în fluide.
După primul război mondial, apăruse
sintagma „generaţia pierdută” (lansată în 1929 întrun roman de Hemingway); prin 1930, André Malraux
se considera ca făcând parte din „generaţia etică”,
hotărâtă să schimbe faţa lumii. La noi, circula o
formulă largă, „generaţia de sacrificiu”, iar Cezar
Petrescu invoca într-o povestire (Omul de calcar)
„generaţia descumpănită”; ulterior, contradictoriul
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Miron Radu Paraschivescu se referea la o „generaţie
patetică...”.
În cazul generaţiilor, nu doar cronologia îşi
spune cuvântul, ci şi contextul plurivalent determinând
fie acordul, fie dezacordul; intră în acţiune cadrul
mobil, arborescent, în care se manifestă subiecţii în
dialog. Contează, în mare măsură, timpul subiectiv,
individual, timp ca formă de egoitate normală supus
celui prezidat de Chronos. Potrivit antropologiei
culturale, o generaţie ar fi „răgazul care separă pe
tată de fiu”, timp implicând căutări, transformări în
„vârsta mentală”, redimensionări şi prefaceri în sensul
unei oarecare „periodicităţi”. Psihologic, s-ar produce
„o întoarcere sau cel puţin o identificare cu cea a
bunicilor”, de unde caractere ce „s-ar transmite din
două în două generaţii” (Dictionnaire de la
philosophie, „Larousse”, 1964). Cel dintâi care
dăduse atenţie unor puncte de vedere ca acestea
fusese Albert Thibaudet; remarcabila sa Istorie a
literaturii franceze (de la 1789 până în zilele noastre,
1936) e structurată ferm pe criteriul generaţiilor.
Reputatul critic, unul dintre modelele lui George
Călinescu, argumenta că o generaţie se delimitează
de alta la aproximativ trei decenii; în literatura
franceză, s-au succedat aşadar generaţiile 17891820; 1820-1850; 1850-1995; 1885-1914; o alta
era în mers, când Albert Thibaudet se stingea, în
1936. Elemente conjuncturale, în forme diverse,
probează însă că un anumit relativism clatină
încadrările de tip generaţionist.
Poet de ruptură, geniu inclasabil, damnatul
Baudelaire nu s-a desprins de rigorile prozodiei
clasice. (S-a scris aprofundat despre romantismul
clasicilor , şi, invers, despre clasicismul romanticilor!
S-a observat, în alt spaţiu, că deşi regina Victoria a
Marii Britanii murise în 1901, spiritul victorian avea
să persiste, nu numai în plan social.)
După o mie nouă sute, în interiorul literaturii
noastre, lucrurile evoluează altfel decât în veacul
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Eminescu - Caragiale - Creangă, când pleiada
paşoptistă, apoi junimismul (în prima lui etapă)
sugerau o anumită coerenţă globală, un fenomen de
raliere socio-culturală. Progresiv, se produc mutaţii
inerente, reacţii şi tropisme pe un fond de aşteptare
pe alte temeiuri existenţial-istorice. Născuţi în acelaşi
1871 (concomitent cu Proust şi Valéry), N. Iorga şi
G. Ibrăileanu, structural atât de diferenţiaţi, leagă
fiecare de alte repere aspiraţiile de specificitate
naţională; îi preocupă alte moduri de temporalitate
europeană şi orizont social. Ideea de generaţie, în
ce-i priveşte, se subordonează evident fenomenului
de coexistenţă, de unde, în cadrele aceleiaşi
epoci,apar opţiuni şi programe concurente. La Viaţa
românească, să zicem, nu de la vârstnici se aşteptau
opere impresionante, ci de la tineri, de la „meteorii şi
cometele” invocate de C. Stere - cum lămurea acesta
în amintirile sale de „fost director”. Şi iată-l pe foarte
tânărul Arghezi (născut în acelaşi an cu Apollinaire),
clamând în numele insurgenţilor de la Bucureşti:
„Sensul vieţii de vigoare nu ni-l vor da generaţiile a
căror măduvă curge spre mormânt!” („Linia dreaptă”,
1904, nr. 3).
A.B.- Cum au evoluat lucrurile în epoca
interbelică şi ulterior?
În interviurile lui Felix Aderca, strânse în
Mărturia unei generaţii (1929), nu toţi interlocutorii
sunt din aceeaşi categorie; Ion Pillat era cu douăzeci
şi doi de ani mai tânăr decât I.Al. Brătescu-Voineşti!
Într-un studiu cu suport sociologic, Mircea
Vulcănescu lua în discuţie nu mai puţin de şapte valenţe
ale conceptului de generaţie, dimensiuni „indisolubil
legate între ele”.
În viziunea lui, o generaţie era „o grupare biopsiho-istorică, în care predomină oamenii de aceeaşi
vârstă, care se manifestă simultan, spontan, cu
conştiinţa solidarităţii lor de vârstă” (Criterion, I, 1934,
nr. 3-4).

INTERVIU
Camil Petrescu, Drumul ascuns de Hortensia
Papadat-Bengescu, Adela de G. Ibrăileanu, Rusoaica
de Gib I. Mihăilescu, Maitrey de Mircea Eliade, Golia
de Ionel Teodoreanu, Oraş patriarhal de Cezar
Petrescu, Europolis de Jean Bart, Cartea nunţii de
G. Călinescu, Velerim şi Veler Doamne de Victor Ion
Popa, plus alte proze care, deşi neperformante,
configurau o etapă de intensă emulaţie. Dintre
volumele poeţilor, de reţinut: Destin de V. Voiculescu,
Scutul Minervei de Ion Pillat, La cumpăna apelor de
Lucian Blaga, Patmos şi alte poeme de Ilarie Voronca,
Printre oameni în mers de Aron Cotruş, Poezii
antipoetice de George Magheru, Punct vernal de
Simion Stolnicu; altele, mai puţin relevante, li se
alătură. Să observăm că între Hortensia PapadatBengescu (născută în 1876) şi Mircea Eliade (născut
în 1907) e diferenţă de peste trei decenii, iar între V.
Voiculescu şi Ilarie Voronca de două!
A.B.- Ce împrejurări au determinat, în ultimele
decenii, graba regrupărilor?
Ca efect al tehnicizării febrile - cu vădite
consecinţe ontologice,- ideea de „generaţie”
comportă după a doua conflagraţie mondială alte
conotaţii; frapează, acum, o altă viteză a timpului!
Întrunind, ca şi în trecut, multitudini de subiectivităţi,
astăzi o generaţie nu mai rămâne în primul plan decât
cel mut cincisprezece ani.
Se invocă grupări decente, plasate sub
semnul unor nume emblematice - bunăoară Labiş ori
Stănescu -, personalităţi anunţând un reînceput, un
nou „stil”. Se citează generaţiile „1970”, „1980” şi
cele următoare, dar în nici o literatură, oricât de mare,
nu sunt de găsit, în etape atât de limitate, prefaceri
esenţiale, tranşante.
Putem vorbi, în perfectă adecvare la obiect,
de generaţia unor Arghezi - Sadoveanu - Bacovia Goga - Minulescu - Lovinescu - Rebreanu Voiculescu - veniţi pe lume între anii 1880 şi 1885 şi
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De regulă, în stadiul incipient, o nou generaţie,
purtătoare de resurse proaspete, îşi desenează profilul
înlăuntrul şi împotriva celei precedente. Pe scurt,
conceptul de generaţie reclamă o abordare
complexuală, cu implicaţii în existenţa comunitară, în
psihologia grupurilor şi în filosofia culturii, cu luarea
în considerare a ceea ce Giuseppe Ungaretti înţelegea
prin Sentimentul timpului. În materie de eternism,
Blaga e mult mai apropiat de mai vârstnicul
Sadoveanu decât de alţii din propria-i generaţie;
reperele psiho-senzoriale ale lui Blaga lumina, stihialul,
zariştea cosmică, misterul nepătruns, orizontul abisal
şi întoarcerea spre sine coincid surprinzător cu cele
sadoveniene. De o parte, muntele sacru sadovenian
şi „ţara de dincolo de negură”; de alta, la Blaga,
muntele mitic, nu mai puţin impregnat de taine. „La
capătul vederii muntele era pentru mine o margine,
marginá lumii... (Hronicul şi cântecul vârstelor). Un
Blaga interiorizat, „mut ca o lebădă”, cultivă
coborârea reculegere în inele mâhnit, atitudine nu mult
diferită de muţenia-înţelepciune a lui Sadoveanu. Ce
distanţe psihice, apoi, între autorul „Jderilor” şi E.
Lovinescu, foşti colegi de clasă la Fălticeni! Unul franc
orientat spre modernitate, altul evoluând consecvent
sub pavăza tradiţiei. La fel, Ion Pillat (născut în 1891),
Lucian Blaga şi Ion Barbu (născuţi în 1895), deşi
aparţinând aceleiaşi generaţii, sunt departe de a avea
un program estetic analog.
Concomitent cu
propulsarea modernismului la „Sburătorul”, se
manifestă la „Gândirea” tradiţionalismul ortodoxist;
în cel de al treilea deceniu al veacului trecut, câţiva
intelectuali la început de drum, grupaţi în jurul „Crinului
alb”, înţeleg să ridice „tânăra generaţie românească”,
bântuită de nelinişti multiple în calea vârstnicilor; la
rândul lor, experienţele avangardiste, europenizante,
au susţinătorii lor. Complementaritatea generaţiilor,
literar vorbind, e fenomen normal. În 1933 (anul
naşterii lui Nichita Stănescu), intrau în librării: Creanga
de aur de Mihail Sadoveanu, Patul lui Procust de

Angela BACIU

înscriinduse într-o constelaţie. Aceştia şi alţii
marcaseră o epocă, înfăptuind o sinteză.
Nepoţii lor, născuţi în intervalul 1932-1937,
aveau să se numească Nichita Stănescu, Marin
Sorescu, Eugen Simion, Cezar Baltag, Ion Gheorghe,
Grigore Hagiu, Gheorghe Tomozei, Romulus
Vulpescu, Florenţa Albu, Florin Mugur, Ioanid
Romanescu, Nicolae Breban, Fănuş Neagu, George
Bălăiţă ori Al. Ivasiuc. Se afirmă acum - cu rezonanţe
diverse - grupări în jurul periodicelor clujene Steaua,
Tribuna şi Echinox; la Iaşi, de menţionat tinerescul
Dialog; la Bucureşti - Cenaclul de luni şi Amfiteatru.
În a sa Istorie a literaturii române (III, 1987),
Ion Rotaru, exeget foarte informat, se referă,
bunăoară, la Generaţia mijlocie, „pierdută”, dar
„recuperată”, ori întreprinde o repede ochire asupra
generaţiei noi, numită şi „80” sau „81”. După
revoluţionarul an ‘89, grupări şi regrupări se
proiectează pe fundalul febril al epocii actuale.
Înzestratul poet basarabean Emilian Galaicu-Păun
vorbeşte pasional de Poezie după poezie, făcând
elogiul postmodernităţii. Iată-l demonstrând că în
literatura noastră primează astăzi generaţia
postmodernă; de unde: „conştiinţa parodică a textului,
conştiinţa ironică a realului, asumarea corporalităţii
umane, asumarea culturală a civilizaţiilor
postindustriale, însuşirea formelor panligvistice şi
transliterare ale neoavangardismului Europei anilor
‘60-’70, luciditatea elaborării textuale,
enciclopedismul, eclesionismul, conştiinţa critică,
antimimesisul, democratizarea discursului, ludicul,
textul (cu toate derivaţiile posibile, de la «pretext»,
«context», «intertextualism», la «text în text»), la
«antropocentrismul nemărginit», retorica beat,
psihismul etc.”
Rămâne de văzut ce va deveni, în materie de
creativitate, globalizarea... Sigur e însă că
personalităţile puternice nu se afiliază curentelor, ci le
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domină. Altfel spus, individualităţile accentuate nu vor
să ştie nici de plutoane, nici de batalioane!
De întrevăzut e că, peste mai puţin de un veac,
compartimentările pe decenii, în vogă astăzi, nu vor
mai avea nici un fel de audienţă.
A.B.- Cum consideraţi oscilaţiile criticii în cazul
estimării unor opere performante, privite însă
în contratimp?!
Fenomen verificat: împrejurări felurite pot
favoriza sau obtacola receptarea unor opere. Un
creator de „ruptură un novator frapant riscă să fie
ţinut la distanţă; nonconformismul e pus la colţ. Cât
timp a trăit, Stendhal n-a avut o mare audienţă. Proust
a demarat greu. Cincisprezece editori au refuzat
tipărirea primului său volum din ciclul Ŕ la recherche
du temp perdu. Entuziasmat de armoniile
grigorescieni, Vlahuţă n-a înţeles nimic din Cuminţenia
pământului a lui Brâncuşi. Curios e că şi europeanul
Călinescu avea să formuleze, mai târziu, concluzii
decis-negative despre Masa tăcerii. Structura intimă
a creatorului şi cea a comentatorului - observa de
mult Croce - „trebuie să fie aceeaşi”, pentru a duce
la înţelegere. Într-un volum de eseuri critice, Valori,
Mihai Ralea îşi demonstra, în acest sens, consonanţa
cu cei citaţi. Supraevaluarea şi subevaluarea ţin, de
regulă, de fondul subiectiv al privitorului. Obiectivitate
în absolut nu există - de unde diferenţele evaluative
de la un receptor la altul. Recunoaşterea valorii unor
G. Bacovia şi Mateiu I. Caragiale se datorează mai
degrabă posterităţii. În epocă, romanele lui Cezar
Petrescu şi Ionel Rebreanu concurau - din perspectiva
publicului larg - cu cele ale lui Rebreanu şi ale
Hortensiei Papadat-Bengescu. Acţionau factori de
conjunctură. Coteriile literare, grupările pe criterii
extraestetice abat atenţia, nu rareori, de la dezbaterile
axiologice judicioase.
Timpul corectează şi stabileşte dreapta
măsură. Câte dintre cele şaptezeci de nume din

INTERVIU
profunditate. Mass-media poate dispune de o
audienţă copleşitoare; cartea îşi are fidelii si rafinaţi.

A.B.- Care consideraţi că este cel mai glorios
moment din literatura română?
Cu siguranţă, cel al marilor clasici din
interbelic.
A.B.- Există astăzi o luptă între carte şi
calculator, între tot ce e valoros şi presa massmedia? Cine va câştiga?
În genere, mass-media se manifestă în
cotidian şi extensiv. Capodopera literară, filozofică
ori de alt gen, se înscrie în durată, în intensiv şi

(Interviu publicat in volumul „Despre cum nu am
ratat o literatura grozava”, Ed.Junimea, de
Angela BACIU)
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Antologia poeţilor de azi (I, 1925; II, 1928) de I.
Pillat şi Perpessicius sunt, în continuare,
reprezentative? Nici o treime! În critica de
recomandare, sincronă, comentatorii pot greşi.
Sainte-Beuve n-a fost receptiv la evoluţia unor
contemporani ca Victor Hugo, Vigny şi Baudelaire.
Dar Albert Thibaudet neînţelegându-l pe Paul
Valéry? Dar Albert Thibaudet neînţelegându-l pe Paul
Valéry? Dar N. Iorga „demolându-l” pe Arghezi? Câţi
critici au, oare, tăria să se autorevizuiască?
Ne putem spune că valoarea, calitatea
ondulatorie, e inevitabil supusă reinterpretărilor.
Există, e drept, valori fixe, permanente, şi valori
oscilante. Ar însemna să repetăm un loc comun, dacă
am afirma că orice epocă vine cu propriu-i registru
de sensibilitate, că epoca noastră ţine de o altă forma
mentis decât cea interbelică. În fapt, au şanse de
perenitate (concept suplu!) creaţiile care, cu mijloace
universal-valabile, invită la un umanism global.
Considerată în orizontul timpului în mers,
valoarea plenară se ridică deasupra convenţiilor
(clasice, romantice, expresioniste şi celelalte);
rezonabil e să se vorbească de momente şi
monumente; practic, fenomenul creator, în totalitatea
lui, e unul de succesiuni, de adânciri, de necontenite
întregiri. În marea literatură poţi trăi simultan pe mai
multe planuri, transferând succesiunea în sinteză.

Radu MOŢOC

MĂRTURII DE ARTĂ
ŞI CULTURĂ ORTODOXĂ
DIN SFÂNTA MĂNĂSTIRE
CURTEA DE ARGEŞ,
SEC. XVI-XX
Astfel se intitulează albumul editat de Muzeul Naţional
al Satului „Dimitrie Gusti”, sub coordonarea doamnei
dr. Paula Popoiu, directoarea acestui Muzeu .
O mai veche preocupare a muzeului a fost
cunoaşterea patrimoniului religios din ţară, ca o sursă
pentru educaţia tinerilor, dar şi scoaterea în evidenţă
a valorilor inestimabile ale ortodoxiei româneşti, avea
să mărturisească într-o introducere directoarea dr.
Paula Popoiu. Ca urmare a unei colaborări cu Î.P.S.
Calinic, arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, au fost
demarate mai multe campanii de restaurare şi
conservare a aceastei mănăstiri, pentru ca în final să
se organizeze un muzeu al acestui aşezământ.
Mitul meşterului Manole: „Fără a-i diminua valoarea
şi sugestia locală, are o mai largă răspândire, în toată
aria balcanică şi pretutindeni în lume unde sacrificiile
pentru durabilitatea construcţiilor erau practicate din
vechime„ .
Muzeul mănăstirii Curtea de Argeş deţine o
componentă expoziţională cu încărcătură istorică,
care este iconostasul realizat la comanda lui Şerban
Cantacuzino, în anul 1682. Expoziţia mai cuprinde
vase de cult, precum potire, căni, anarfoniţe etc., multe
din ele inscripţionate cu numele donatorilor sau ale
comanditarilor .
Un argument este mărturisit de Arhiepiscopul Calinic,
care trece în revistă părţile istorice, ce sunt scrise în
pisania de la intrare, în pronaus: „…din dorinţă şi
osârdie fiind conduşi către sfintele şi dumnezeieştile
biserici a le zidi, înălţa şi înfrumuseţa, precum le-au
durat şi înălţat şi înfrumuseţat, făcându-se ctitori ai
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noştri întru sfinţi răposaţi moşi şi strămoşi, asemenea
şi noi, urmând pilda lor şi dorinţă şi osârdie având
către această sfântă şi dumnezeiască biserică, pe care
am găsit-o domnia mea la Curtea de Argeş, dărâmată
şi neîntărită; şi prin harul dumnezeiesc s-au deschis
ochii inimii noastre şi am hotărât această mai sus
pomenită biserică din temelii a o zidi şi a o înălţa şi a
o întări şi i-am mai dăruit sate şi ţigani şi bălţi cu peşte
şi dijmă de la vămi şi vase de aur şi de argint şi
mărgăritare şi pietre nepreţuite” .

Fig. 1 - Segment de frescă. Înger, datat post 1526
Această biserică înălţată de Neagoe Basarab (15121521) este considerată cea mai valoroasă construcţie
de artă şi arhitectură bisericească, avea să precizeze
Î.P.S Calinic.
Începutul contrucţiei datează din anul 1514, din
dorinţa lui Neagoe Basarab, şi lucrările s-au finalizat
în data de 7 ianuarie 1517. Dar se pare că din motive
finaciare, biserica nu a fost zugrăvită în timpul vieţii
domnitorului. Într-o altă pisanie din biserică se
pomeneşte un mesaj interesant, lăsat posterităţii de
ctitor: „Rog pe acela ce Dumnezeu îl va înălţa după
mine, să-l săvârşească şi să zugrăvească chipul lui
unde eu am poruncit”. Această pisanie mai are un
text explicativ scris la porunca noului domnitor,
referitor la zugrăvirea bisericii: „Io Radu Voievod am

săvârşit în zilele igumenului chir Gheorghie, în anul
1526, luna septembrie, 18 dzile” .
Ginerele voievodului, Radu de la Afumaţi (15221529), odată urcat în scaunul domnesc, a dat ascultare
acestui legământ, consfinţit prin pisania din 10
septembrie 1526, care menţionează şi numele lui
Dobromir Zugravu.
Cel care a participat efectiv la restaurarea şi
conservarea acestui locaş de cult şi care avea să pună
în valoare multe piese din acest patrimoniu cultural,
este distinsul cercetător de la Muzeul Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti”, dr. Sorin Sebastian Duicu.

Fig. 2 - Segment de frescă, portretul cneazului
sârb Lazăr (1371-1389).
Soţia lui Neagoe, Despina Miliţa, fiica lui Iovan
Brancovici, frate cu Gheorghe Brancovici, care se
călugăreşte şi devine mitropolit al Ţării Româneşti
(1505-1512), cu numele de Maxim.Autorul acestui
volum, într-un capitol pe care îl intitulează
„DESLUŞITOR CUVÂNT”, oferă mai multe
informaţii legate de istoria acestui patrimoniu, dar şi

explicaţii legate de cele 120 de piese expuse în acest
volum.
Trebuie amintit şi faptul că această colaborare a
muzeului cu Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului a
început în anul 2008 şi s-a finalizat cu înfiinţarea
muzeului arhiepiscopal în anul 2010.
Curtea de Argeş reprezintă în istoria noastă, avea să
susţină autorul acestui volum: „prima reşedinţă
voievodală stabilă şi primul scaun arhivlădicesc
întemeiat, probabil, prima dată la biserica Sf. Nicolae
Domnesc şi apoi la biserica episcopală contruită de
domnitorul Neagoe Basarab, între 1514-1517” .
Această biserică, unică în felul ei, a beneficiat de „harul
ctitoricesc de la mai mulţi domnitori, dintre care se
remarcă cei de o largă deschidere culturală, Matei
Basarab (1632-1654) şi Şerban Cantacuzino (16781688). Domnului Matei Basarab i se pot atribui 39
de biserici, iar dacă cercetăm şi construcţiile laice şi
celelalte biserici făcute în timpul său se ajunge la 120”
.
Cu timpul, acest monument şi patrimoniul său mobil
vor căpăta noi valenţe, prin obţinerea calităţii de
necropolă regală.
Aici va fi înmormântat regele Carol I, la 11 octombrie
1914, urmat de regina Elisabeta, la 18 februarie 1916.
În partea stângă a pronaosului, odihneşte, din 20 iulie
1927, regele Ferdinand, iar din 18 iulie 1938, regina
Maria.
Aceste morminte sunt în continuarea celor şase, ale
lui Neagoe şi al familiei sale, care au fost păstrate în
biserică. Se face şi precizarea faptului că această
biserică a fost restaurată în perioada anilor 18751886, de către arhitectul André Lecomte de Noüy .
Dar de-a lungul timpului, această biserică a suferit
mai multe distrugeri:
Datorită invaziei principelui Transilvaniei,
Gabriel Bathory (1608-1613), din decembrie 1610
şi până în martie 1611, când Radu Şerban Vodă a
fost nevoit să se retragă în Moldova, a fost: „jefuită
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Un fond special al muzeului îl constituie icoanele pe
lemn, unele datate şi semnate de autori, sau care
poartă numele donatorilor.
Argintăria, mobilierul, textilele, cărţile vechi, care
constituie doar 17 volume, întregesc acest muzeu.
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Icoanele în culori specifice artei bizantine se remarcă
prin tempera şi foiţa de aur, care dau o transparenţă
şi strălucire specială. Sunt remarcabile şi două icoane
ferecate realizate în tehnici de o fineţe specială, care
o reprezintă pe Maica Domnului cu Pruncul.
Două veşminte arhiereşti ilustrează priceperea în arta
ţesutului şi a broderiei cu fir de mătase policromă,
combinat cu firul metalic de argint sau argint aurit,
practicate în mănăstirile noastre şi extinse, începând
cu secolul al XIX-lea, la broderia costumelor
populare de Argeş şi Muscel, cu precădere la marame
şi fote purtate de sărbători .
Cărţile de cult, cu ferecături realizate pe mătase
brodată, din metal cu emailuri, pietre preţioase şi
filigran, ascund în filele lor mărturii ale istoriei noastre
.Numeroşi au fost călătorii străini care au vizitat şi au
stat în chiliile bisericii:
Paul de Alep, care în 1654 a considerat că
această biserică ctitorită de Neagoe Basarab este
„una din minunile lumii”.
Englezul Robert Ainslie, care, în 1794, îi
acordă o înaltă preţuire.
Pictorii francezi Bouquet şi Lancelot au
consemat însemnări de călătorie, dar au realizat şi
valoroase stampe, care au dus peste graniţe faima
ctitoriei lui Neagoe Basarab .
Se cuvine să amintim o concluzie oferită cititorilor de
către Î.P.S. Calinic: „Catedrala Arhiepiscopală din
Curtea de Argeş, ctitoria lui Neagoe Basarab, este şi
rămâne monumentul unic construit în Ţara
Românească. După modelul său s-au inspirat artişti
care vor înălţa mai târziu cele mai frumoase biserici
din veacul al XVII şi al XVIII-lea în Ţara
Românească. Frumuseţea podoabei sculptate şi
pictate, avuţia cu care era înzestrată, gustul şi
mărinimia ctitorului au sporit prestigiul faţă de
contemporani ” .

Scriitori în vremea pandemiei 2020

Radu MOŢOC

toată ţara şi au stricat mănăstirile, au prădat şi sfărâmat
multe biserici. În această perioadă, a fost distrus turnulclopotniţă, unde era adăpostită o comoară mare pe
care au răpit-o”
Efectele cutremurilor din 1802 şi 1838, care
au adus mari pagube
Războiul ruso-austro-turc din 1787-1791
Incendiile din 1813, 1866 şi 1914 .
Multe obiecte au dispărut sau au fost mutate în alte
locaţii, precum unele muzee. Fragmentele picturalefresce, care au ajuns la Muzeul Naţional de Arte al
României, extrase de André Lecomte de Noüy,
pentru ca fratele său, Jean-Jule, să poată să picteze
integral scena respectivă, fiind cele mai reprezentative,
au fost duse de Grigore Tocilescu la Muzeul Naţional
de Antichităţi.
Cele mai importante piese sunt 4 scene din frescele
extrase din biserica episcopală, cu ocazia restaurării
de la sfârşitul secolului al XIX-lea, pictate după 1526
de zugravul Dobromir de la Târgovişte .
Fig. 4 - Anaforniţă datată 1798, din argint gravat
şi aurit parţial
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DICŢIONAR
Artişti plastici gălăţeni
(154)

Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos”, Galaţi
(2016, 2017); Expoziţie în cadrul Universităţii
„Dunărea de Jos Galaţi” – parteneriat între Facultatea
de Arte, Departamentul de arte plastice şi Facultatea
de Economie şi Administrarea Afacerilor, Galaţi
(2016); Participare în cadrul Evenimentului
„Noaptea cercetătorilor (2016, 2018); Expoziţie în
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi parteneriat între Facultatea de Arte , Muzeul de Artă
Vizuală şi Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”
(2018); „Suflet către suflet”, expoziţie în cadrul
Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi (2018);
Expoziţie la Centrul Cultural „Dunărea de Jos Galaţi,
ART STUDIO (2018); Salonul Naţional de Plastică
Mică Brăila (2020). Distincţii: Premiul pentru debut
al Filialei Galaţi a U. A. P. R., Gala Artelor (2019).
Între pictura figurativă şi cea nonfigurativă,
pe care le-a cultivat un timp concomitent dintr-un
impuls al entuziasmului vârstei, Ana-Maria Cocoş a
optat pentru prima, modelul urmat fiind mentorul său,
pictorul Gheorghe Miron, adept novorealismului,
curent fundamentat de pictorul american de origine
rusă Alexey Steele din Los Angeles, care respinge

COCOŞ, Ana-Maria – pictor, grafician.
S-a născut la 25 iunie 1996 în Galaţi. A absolvit Liceul
de Artă „Dimitrie Cuclin Galaţi, secţia
Pictură Monumentală, clasa profesoarei Gabriela
Georgescu (2015) şi Facultatea de Arte, Secţia
Pictură din cadrul Universităţii ”Dunărea de Jos”
Galaţi (2018). Studii masterale la Universitatea
Naţională de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte
Decorative şi Design, specializarea Artă Murală,
finalizate cu lucrarea „Optic Delirium”, profesor
coordonator, Lisandru Neamţu (2020). Expoziţii
personale : „Contradicţii artistice”, Foaierul Teatrului
Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard”, Galaţi
(2017): „Sentimente”, Galeriile de Artă „Nicolae
Mantu”, Galaţi (2018). Participări la expoziţii de grup
: Din 2017 participă la Saloanele şi manifestările Filialei
Galaţi a U. A. P. R.; „In memoriam”, Galeria de Artă ,
Focşani , Mărăşeşti, Mărăşti, Soveja (2017):
„Mărturisitori creştini”, Muzeul Istoriei, Culturii şi
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arta elitistă din secolul al XX-lea, pune accent pe
măiestria artistică şi consideră că frumuseţea este
esenţială pentru viaţă, iar promovarea frumuseţii prin
creaţie reprezintă însăşi întâlnirea cu divinul. „Veşnic
în căutarea frumosului, a identificării acestuia,
mărturiseşte Ana-Maria Cocoş, am ales drumul
figurativului, care m-a surprins prin amploarea,
diversitatea şi complexitatea lui, dar a constituit în
acelaşi timp şi o provocare pentru mine, un artist tânăr,
la început de drum, care non stop s-a lăsat ghidat de
vise şi ambiţii”.

Cu un astfel de crez artistic, este de aşteptat
ca în creaţia ei să întâlnim subiecte şi motive în
reprezentarea cărora tânăra pictoriţă să cultive
frumosul natural şi uman cu mijloacele plastice pe care
le are la dispoziţie. Portretul, natura statică şi florile
sunt genurile în care s-a exprimat într-o măsură mai
mare până acum, lăsând să se vadă calităţile ei de
bună observatoare a realităţii, de stăpânire a ştiinţei
desenului şi artei coloristice, de pătrundere în
psihologia personajelor sau de redare a materialităţii
obiectelor în cazul naturilor statice.
În portretistică, am apreciat tablourile ale căror
protagoniste sunt regretata actriţă americană Ava
Gardner şi Madonna, regina muzicii pop, cărora
artista le-a pus în valoare frumuseţea şi sexualitatea
feminină, chipul tinerei din „Domnişoara în alb-negru”,
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cufundată în gânduri şi cu o privire melancolică,
inocenţa copilului din „Dulcele vis al unei nopţi de
vară” sau figura aproape împietrită de dezamăgire (ca
urmare a unui vis spulberat) a doamnei din „Cândva
… regina ta”, o compoziţie portretistică expresivă,
cu multe elemente decorative, figurate cu o ingenioasă
fantezie. De asemenea, portretul pictorului Gheorghe
Miron este remarcabil. Numai în alb negru, folosind
tehnica clar-obscurului, Ana-Maria Cocoş a reuşit
nu numai să creeze un admirabil portret fizic al acestuia,
ci, sondându-i forumul lăuntric, să-i concentreze în
expresia chipului şi trăsături de ordin moral, precum
înţelepciunea, demnitatea, capacitatea de a face bine
semenilor, dăruirea cu care îşi călăuzeşte discipolii
pe drumul adevăratei arte. Tabloul „Extazul Anei”,
este de fapt un autoportret, chipul autoarei răsărind
ca o efigie luminoasă de pe un fundal întunecat.
Naturile statice şi florile, lirice prin excelenţă,
sunt compuse cu o sensibilitate deosebită. Poezia se
revarsă cu dărnicie din fiecare lucrare. Recuzitele
folosite trădează o preferinţă pentru obiecte cu o
vădită încărcătură simbolică sau ascunzând sub haina
metaforei taine şi semnificaţii adânc umane (pocale,
clepsidre, sfeşnice, vase din ceramică neagră, rame
somptuoase etc.). De aici şi titlurile lor: „Enigma”,
„Legendă”, „De drag şi de durere”, „Dă-i timp,
timpului”, „Efemer”, „Dor de nestemate”, „Trădare
înainte de apus”. Corolele florilor, tijele lor, frunzele,
toate elementele care alcătuiesc compoziţia tablourilor
sunt configurate cu meticulozitate în cele mai mici
detalii, în stil hiperrealist. Ana-Maria Cocoş este o
excelentă desenatoare şi o coloristă a cărei materie
picturală este luminoasă şi strălucitoare, proaspătă,
transparentă, aşezată în acorduri armonioase,
exprimând vitalitate şi eleganţă. Putem spune că
frumosul spre care năzuieşte este omniprezent. „Prefer,
declară artista, să fiu un artist responsabil şi dornic să
dau la iveală în creaţia mea trăiri, sentimente, taine,
într-un limbaj plastic cât mai realist cu putinţă,
considerând că nu o pată de culoare, aruncată pe o
pânză, care creează un efect accidental mai mult sau
mai puţin înţeles, poate fi numită artă”.

Leontin Păun
Sculptură şi grafică

În ultimii ani a devenit o obişnuinţă ca pe
simezele gălăţene să admirăm opere ale plasticienilor
ieşeni. Fie în cadrul unor expoziţii personale, fie al
unor manifestări colective organizate de Muzeul de
Artă Vizuală şi Filiala locală a U.A.P.R., în Cetatea
dunăreană au expus Adrian Podoleanu, Liviu Suhar,
Felix Aftene, Constantin Tofan, Liliana şi Valeriu
Gonceariuc, George Sorin Purcaru, Zamfira Bîrzu,
Miruna Haşegan, Val Gheorghiu, Dragoş Pătraşcu,
Cristian Diaconescu, Cristina Hârţescu, Cornelia
Brustureanu, Ecaterina Mărghidan, Mădălina VieriuBerzentu, Mihai Coţăvanu etc. Expoziţia personală a
artistului vizual Leontin Păun, găzduită în aceste zile
de Sala „Ioan Simion Mărculescu” de La Muzeul de
Artă Vizuală, continuă aceste benefice colaborări,
prezentând 24 de lucrări de sculptură şi grafică de o
factură stilistică mai puţin obişnuită, în centrul cărora
se află fiinţa umană.
Leontin Păun s-a născut la 6 martie 1978, la
Râmnicu Sărat, judeţul Buzău. A absolvit Liceul de
Artă „Octav Băncilă” din Iaşi (1997), unde a avut
posibilitatea să lucreze în atelierului sculptorului Petru
Ignat, apoi şi-a continuat studiile la Universitatea de
Arte „George Enescu”, Facultatea de Arte Plastice,
Decorative şi Design, Secţia Sculptură, clasa

Bucureşti, Art fair BATTERSEA, Londra – Marea
Britanie, Festivalul Internaţional A. R. T. E. – Iaşi
etc.
A participat la Taberele de creaţie de la Cucuteni,
Iaşi (2009, 2011), Istanbul Izmir, Turcia (2009),
Delta Dunării/ Dunavăţul de Jos (2017). Este autorul
unor valoroase monumente de for public: Bust Florica
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profesorilor Simion Cristea şi Dan Covătaru. A
terminat-o în 2002 şi până în 2004 a urmat cursurile
de masterat în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ
superior. Din 2005 este membru al U. A. P. R. În
prezent lucrează în învăţământ în calitate de cadru
universitar la Universitatea de Arte „George Enescu”,
departamentul sculptură. Şi-a organizat mai multe
expoziţii personale la Iaşi, Râmnicu Sărat, Bucureşti
şi Bruxelles (sediul Comisiei Europene), participând
în acelaşi timp la saloanele Filialei Iaşi a U.A.P.R., la
expoziţii tematice ale acesteia, precum şi la
numeroase alte manifestări colective de profil din ţară
şi din străinătate: Saloanele Moldovei Bacău,
Chişinău, Expoziţia Internaţională „Eminesciana”
Iaşi, Expoziţia Saloanele Chişinăului Republica
Moldova,
Expoziţia Internaţională „Dialog cu Sacrul” Iaşi,
Salonul Naţional de Artă Decorativă Bucureşti,
Bienala de Artă Contemporană Arad,
Salonul Internaţional de Artă Temeiuri/ Arborele vieţii
Bucureşti, Salonul Naţional de Sticlă
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Cristoforeanu (Râmnicu Sărat), Bust Alexandru
Sihleanu (comuna Sihlea, Vrancea), Bust Elisabeta
de Wied (Şcoala Carmen Silva, Iaşi), Monumentul
Lupa Capitolina (Râmnicu Sărat), Bust Pavel
Zăgănescu (Râmnicu Sărat), Bust Papa Ioan Paul al
II-lea (Episcopia Romano Catolică, Iaşi),
Monumentul Lupul Dacic (Râmnicu Sărat). A fost
onorat cu distincţiile: Marele Premiu la Şcoala
Internaţională de Artă, Techirghiol (2008); Premiul
de Excelenţă la Expoziţia Internaţională
„Eminesciana”, Iaşi (2011); Premiul de Excelenţă la
Expoziţia din Serbia, organizată de MAE şi Institutul
Hurmuzachi (2013). Are lucrări în colecţii de stat şi
private din România, S. U. A., Canada, Japonia şi în
mai multe ţări din Europa.
În cariera sa, deşi a absolvit Secţia Sculptură,
Leontin Păun s-a manifestat şi în pictură, grafică,
performance, instalaţii, obiect. A executat chiar şi
bijuterii, considerându-le pe acestea „o continuare a
sculpturii”, în care sunt încorporate gânduri, idei, trăiri,
sentimente şi în care „manufactura de fineţe are un
rol esenţial”. „Sculptura, mărturiseşte artistul, este de
departe marea mea pasiune, unde semnele grafice
incizate, volumele şlefuite sau colorate, intarsia
diferitelor metale, te duc cu gândul la impulsurile
memoriei şi ale inconştientului. Sculptura mea nu este
complicată şi cred că aceste frământări de la atom la
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idee, de la materie la spiritualitate configurează un
univers concret, tridimensional. Şi mai cred că
exprimă omul aşa cum este el”. Este o mărturisire
importantă a artistului, care poate constitui şi o cheie
de înţelegere a lucrărilor de sculptură expuse acum la
Muzeul de Artă Vizuală. Ele sunt în număr de 12, dar
poartă doar trei titluri: „Regele, timpurile trecute şi
iubirile lor”, „Regele, visul şi timpul lui”, „Vârstele
noastre sau Regele şi toate culorile”. Sunt toate
portrete masculine şi feminine din ceramică, de fapt
nişte măşti, executate în stil expresionist, diferit
colorate, dar predominând negrul şi tonurile închise,
sumbre, cu foarte multe excrescenţe, care în partea
superioară sunt mărginite de basoreliefuri care
seamănă mai mult cu nişte aure de forme neregulate.
Materia sculpturală este frământată, trădând nelinişti
sufleteşti de mare intensitate. Există mult dramatism
în aceste portrete-măşti, care pot deştepta şi un
sentiment de spaimă. În suprafaţa compoziţională,
sculptorul introduce uneori intarsii metalice, obiecte
de uz casnic, fragmentele ceramice sunt străpunse şi
legate între el cu sârmă. O cutie a unui ceas cu pendul,
recuperată, dobândeşte în contextul expoziţiei noi
conotaţii. Realizarea lucrărilor a solicitat din partea
artistului multă muncă şi răbdare, o atenţie deosebită
pentru ca ele să nu se deterioreze în timpul
deplasărilor, a aşezărilor pe suporturi.

ARTE VIZUALE
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Lucrările de grafică, toate desene, se înscriu şi ele pe aceeaşi axă concepţională a artistului. Sunt
compoziţii simple, obţinute din câteva trasări de linii foarte subţiri, evocând stări de anxietate sau situaţii
dramatice („Frica”, „Drumul prins în capcană”, „Fecunditate”, „Tumul”, „Tocit”, „Autoportret”, „Oraşul”,
„Zoologică”, „Spectacol”, „Fluturii şi mintea ei”). Pentru ele, mi se pare foarte sugestivă aprecierea făcută
de Maria Bilaşevschi în prefaţa catalogului expoziţiei. „În grafică, notează criticul de artă ieşean, Leontin
Păun expune grafisme fragile, scheme aproape golite de materie, apăsătoare şi tenebroase, spaţii ce animă
fiinţa care în final acceptă călătoria în arena morţii doar dacă i se lasă o cât de mică şansă speranţei. Structurile
ce pleacă dintr-o lume a visului, a subconştientului, pe un traseu existenţial, duc undeva unde harta destinaţiei
nu ne este disponibilă”.
Recunoscut pe plan naţional şi internaţional ca un artist vizual profund original, cu o exprimare
insolită, care găseşte subiecte noi şi soluţii personale de limbaj plastic pentru a-şi exprima ideile, gândurile şi
sentimentele, Leontin Păun a venit la Galaţi cu o expoziţie inedită (curator, sculptorul-muzeograf Eduard
Costandache), care face cinste Muzeului de Artă Vizuală, instituţie prestigioasă a cărei menire, prin profilul
ei, este să promoveze în primul rând valorile artei contemporane româneşti. Îl aşteptăm şi cu alte prilejuri!
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