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DOAMNA NOASTRĂ

Conf. dr. Paula Popoiu

În curând se împlinesc 90 de ani de la nașterea Doamnei 
Georgeta Stoica, profesor, etnolog, cercetător, dar mai ales 
Îndrumător al multor generații. Reper fundamental al profesiei 
de cercetător etnolog, pe care a exercitat‑o cu pasiune mai mult de 
jumătate de veac, om cu o judecată luminată de bunătate și iubire, 
Doamna Georgeta Stoica și‑a pus viața în slujba culturii, a binelui, 
a formării unor generații de cercetători. Cu o pasiune specială, 
rar întâlnită, Doamna, așa cum ne place nouă, foștilor învățăcei, 
să‑i spunem, a conferit identitate multor proiecte care au animat 
atmosfera Muzeului Satului. Din amintirile neprețuite pe care ni 
le povestește cu umor și talent aflăm despre cercetările de teren, 
în sate, cu echipe formate din oameni care au adus contribuții 
importante la dezvoltarea etnologiei românești. Se perindă prin 
fața ochilor noștri figuri emblematice – Gheorghe Focșa, Paul 
Petrescu, Tancred Bănățeanu, Tiberiu Graur, Ernest Bernea …

Prin anii ’80, când a fost nevoie să lupte pentru salvarea 
Muzeului de la distrugere, a făcut‑o cu modestie, curaj, discreție, 
dar mai ales cu eficiență. 

Vorbind de doamna Georgeta Stoica, la venerabila vârstă de 
90 de ani, nu pot să nu remarc că generația mea, dar și generațiile 
mai tinere văd în Domnia Sa nu numai un profesor de la care poți 
învăţa foarte multe despre sat și oamenii săi, ci și un camarad și 
un sfătuitor care poate să îndrepte multe din neînțelepciunile unui 
spirit mai impetuos, cum este cel al tinerilor porniți să reinventeze 
lumea, dărâmându‑i temeliile. Într‑o lume nebună, în veșnică și 
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deseori haotică mișcare, tot ce putem face este să ne recăpătăm 
echilibrul prin întoarcerea la surse, la modele, prin raportare la 
oamenii a căror viaţă a fost închinată unei idei, unei pasiuni, unei 
creaţii. Ca tânără studentă la Arte, aveam nevoie de un model. Așa 
am întâlnit‑o pe doamna Stoica la ora de Muzeologie și apoi la 
cea de Etnologie. Un om frumos, calm, profesionist. Pe Doamna 
Georgeta Stoica am cunoscut‑o ca studentă la Istoria artei, în sala de 
curs în care, fiecare ne vedeam mândru cercetător al unor civilizații 
misterioase. Doamna Stoica ne‑a vorbit și ne‑a determinat cu 
blândețe și competenţă să înțelegem că spiritual, ca români, ne 
aflam pe o scară înaltă a istoriei și că trebuia doar să studiem și să 
înțelegem această înălţime culturală, în cel mai modest loc posibil 
– satul, de la ţăranul român care ne‑o putea dezvălui în penumbra
serilor petrecute lângă vatră sau în curte, ca tineri etnologi pe 
teren, înarmaţi cu multe întrebări la care așteptam răspunsuri 
miraculoase. Experiențele de teren, cu Doamna ca îndrumător, au 
fost absolut unice. Am învățat mai mult decât metoda de cercetare 
și istoria satului sau a oamenilor. Au fost experienţe de viaţă, de 
diplomație, de dragoste pentru meserie. Nimic nu a fost prea 
dificil, totul a fost interesant. În condițiile actuale de degringoladă 
a învăţământului, foarte mulți se întreabă unde ne sunt profesorii 
de altădată. Răspunsul este simplu: sunt lângă noi, trebuie doar 
să le batem la ușă, să‑i întrebăm ce mai fac și să‑i mai ascultăm 
cum ne vorbesc despre valori, în general și despre valorile meseriei,  
în special.

Mare parte din viaţă, doamna Georgeta Stoica a dedicat‑o 
Muzeului Satului. După incendiul din 2002, deși la pensie, a 
revenit la Muzeu, chemată pentru a pune pe picioare un loc 
frumos pe care inconștiența și lenea altora îl aneantizaseră. Deja 
avea o vârstă, a revenit cu forțe tinerești și a început reclădirea și 
repararea acestui loc pe care îl iubește foarte mult și de care își 
leagă neîndoielnic numele ca director general, ca cercetător, ca om.

Desigur, o viaţă frumoasă și bogată în realizări ca aceea a 
Doamnei noastre nu poate fi expusă cu rapiditate în două pagini 
de revistă. Se cere și apreciere, și delicatețe pentru ceva atât de 
cuprinzător și de dedicat, de aceea nu mi s‑a părut relevant nici 
când și unde s‑a născut Doamna, nici să amintesc ce studii și unde 
le‑a făcut, cât de multe cărți a scris (toți le cunoaștem bogăția 
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de informații și diversitatea), ci mai degrabă vreau să subliniez 
că Doamna este un înaintaș, un înaintemergător, un educator și 
un om de infinită valoare. Ceva ce găsești atât de rar astăzi – un 
cunoscător și un promotor al satului, un om care știe să aprecieze 
valoarea și îi învață și pe alții s‑o facă, un om de o integritate 
deosebită și mai ales o doamnă pasionată de viața însăși. A parcurs 
un adevărat „cursus honorum” de la muzeograf la directorul 
general al Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, apoi ca 
membru al Academiei Române, urcând treaptă cu treaptă, numai 
pe baza unei munci riguroase și eficiente în care pune multă 
dăruire. Este doctor în Istoria artei, cercetător știinţific, muzeograf 
și etnolog, premiată de Academia Română, de Ministerul Culturii, 
de organisme de specialitate, internaționale și naționale, a scris 
cărți de referinţă pentru domeniu și pentru cunoașterea satului 
românesc. Funcţiile pe care le‑a ocupat sunt onorante, dar, după 
mine, învățăcelul modest, cea mai importantă a fost aceea de 
profesor, modelator de caractere. Revenind la „Doamna etnologiei 
românești”, subliniez că noi toți cei care am fost binecuvântați să 
lucrăm cu dânsa ne‑am îmbogățit mintea, caracterul și sufletul. 
Experiența noastră este îmbogățită cu experiența Domniei Sale. 
Și rostul nostru în acest domeniu mai complex, care este etnologia, 
ne este mai clar. Secolul XXI ne marchează pe noi, ființe fragile și 
puternice totodată, cu întrebări al căror răspuns ne este greu să‑l 
găsim. Întoarcerea la sursele și resursele noastre de spiritualitate 
se face prin acești oameni care trăiesc o viaţă dedicată. Nevoia 
noastră de a supraviețui ca oameni de cultură, intelectuali... (!!!) 
este justificată de exemplul unor oameni ca doamna Georgeta 
Stoica. Se poate să stai vertical, se poate să nu ai crize de identitate 
tocmai pentru că te mai identifici încă cu asemenea oameni. Veșnic 
certăreți, veșnic dornici de a avea mai multe valori materiale, a 
căror strălucire vremelnică ar trebui să ne înspăimânte prin lipsa 
de profunzime și perenitate, ne găsim echilibrul în asemenea 
momente de sărbătoare dedicate unor oameni care ne însoțesc zi 
de zi prin ceea ce fac, prin ceea ce gândesc, prin ceea ce împărtășesc.

Pentru ţăranul trăitor în satul românesc, trecerea pragurilor 
timpului și vârstele omului au însemnat zbatere, teamă, exorcizare 
și ajutor pentru greaua naștere a timpului, a universului, a omului, 
a plantelor și animalelor. Pentru noi, europeni ai secolul XXI, 
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trecerea pragurilor timpului și trecerea anilor sunt marcate de 
faptele noastre. Pentru Doamna noastră, doamna Georgeta 
Stoica, cei 90 de ani se numără în fapte deosebite, în cărți scrise, în 
cercetări de teren și de colecții, în lecții pentru cei care au urechi de 
auzit și în foarte multă iubire pentru oameni, pentru patrimoniu, 
pentru Muzeul Satului, pentru tot ceea ce ne înconjoară. La 90 
de ani îi urăm „La mulți ani!” și completăm acum că acești mulți 
ani vor fi ai dânsei, dar și ai noștri pentru că doamna este un om 
activ, un om care scrie cel puțin o carte pe an, un om de care avem 
nevoie.

Închei prin a lăsa ultimul cuvânt doamnei Georgeta Stoica. 
Pentru noi va fi o carte de învățătură, dar și un prilej de bucurie 
pentru că s‑a gândit la cei tineri și la cei din Muzeul Satului.

„Aş vrea ca tinerele generaţii să înţeleagă că nu se poate 
face nimic fără muncă, muncă şi iar muncă, fără cunoaşterea 
patrimoniului. Fiecare perioadă din viaţa unui om are frumuseţea 
ei şi trebuie să ne bucurăm când suntem tineri de anumite aspecte 
ale vieţii şi să ne bucurăm şi când suntem în vârstă de anii pe care îi 
avem, să‑i mulţumim lui Dumnezeu că am ajuns aici. De ziua mea 
îmi este foarte dor de muzeu, de altfel mă duc destul de des acolo şi 
mă simt foarte bine, mai ales când văd că muzeul înfloreşte, că are 
un sector nou care arată splendid, îmi creşte inima când mă duc pe 
acolo. În încheiere, vreau să adresez felicitări pentru tot colectivul 
Muzeului Satului, care, atât în trecut, cât şi astăzi, munceşte şi se 
dedică culturii şi civilizaţiei româneşti”.

Vă mulțumim și noi, toți cei din Muzeul Național al Satului 
„Dimitrie Gusti”, vă facem o adâncă și binecuvenită plecăciune!



SCURTĂ PREZENTARE  
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O CAPODOPERĂ A AVANGARDEI EUROPENE 
ÎN COLECŢIA MUZEULUI  

ŢĂRII CRIŞURILOR: FLACĂRA ALBASTRĂ  
DE VICTOR BRAUNER

Prof. univ. dr. Aurel Chiriac

Muzeele sunt instituții care au ca funcție principală tezauri‑
zarea patrimoniului mobil reprezentativ pentru o țară, o regiune 
sau așezări de mai mare sau mai mică importanță. Firesc, bunurile 
culturale mobile odată așezate în depozite sau incluse în expo‑
ziții temporare sau permanente, sunt obiecte care trebuie păstrate 
conform normelor de conservare specifice fiecărei categorii de 
obiecte aflate în păstrare. Această șansă trebuie însă asigurată 
de către specialiști, în cazul instituțiilor muzeale de muzeografi, 
conservatori, restauratori și personal auxiliar, toți indispensabili 
pentru asigurarea soluțiilor muzeotehnice și condițiilor de micro‑
climat care să servească protejării pieselor de muzeu, în general. 
Mi‑am permis această introducere pentru că textul meu se referă 
la o lucrare de artă plastică contemporană care este considerată 
Capodoperă sau în termenii consacrați de Legea patrimoniului 
mobil din România, aparținând categoriei Tezaur (ordinul de 
clasare numărul 2652/ 11.11.2008, emis de Ministerul Culturii)1 
și care reprezintă una din valorile patrimoniale de seamă ale insti‑
tuției orădene.

1 Studiul a fost prezentat la a VI‑a Conferință Transfrontalieră (VI. Magyar 
Roman Határmenti – Konferenciáia), Békéscsaba, Munkűácy Muzeum,
18 octombrie 2019.
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Dincolo, însă, de cele precizate mai sus, aflarea în proprietatea 
Muzeului Țării Crișurilor din Oradea a unei creații semnate de 
Victor Brauner, unul dintre reprezentanții de seamă ai avangardei 
românești și europene deopotrivă, mai concret al curentului 
suprarealist este un adevăr de necontestat. De altfel, mișcarea 
de avangardă din România își are alți reprezentanți de seamă în 
colecția Secției de artă, unde se mai află opere de artă semnate 
și de alte nume de referință ale mișcării: H. M. Maxi, Marcel 
Iancu, Corneliu Mihăilescu, Alex Phoebus și Mattis‑Teutsch. Toți 
aceștia au făcut parte, de altfel, și din recenta expoziție Culorile 
avangardei. Arta în România 1910–1950, itinerată de Institutul 
Cultural Român la Lisabona, Roma, Praga și Budapesta.

Detaliind problematica avangardei românești, mișcare 
cultural‑artistică ce s‑a manifestat deplin la noi în prima parte a 
secolului al XX‑lea, putem spune că, în domeniul artelor, vizuale 
aceasta a vizat întâlnirea cu tot ce înseamnă înnoire în gândirea 
artistică europeană la acea vreme: expresionism, cubism, futurism, 
integralism, constructivism, suprarealism. Au fost ani marcați nu 
atât de curente clar definite, cât mai cu seamă de o „atmosferă 
avangardistă” în cultura română (Ion Pop). 

Definind avangarda românească, Matei Călinescu nota: 
„Artistul de avangardă este mai puțin, cum ar indica‑o sensul 
inițial al termenului, cel ce pregătește terenul pentru o mare 
ofensivă a noului, cât un revoltat, pentru care noul nu este adeseori 
nimic mai mult decât un mijloc de distrugere, o substanță cu mare 
putere explozivă în ordinea polemică”. În sensul celor afirmate mai 
sus, suntem obligați să subliniem și noi, alături de teoreticienii 
fenomenului avangardist, în general, al creației plastice circumscrise 
acestuia, în special, că un rol important, chiar decisiv pe acest plan, 
l‑au avut revistele autohtone de avangardă: Contimporanul (1922), 
Cuvântul liber (1933–1936), Clopotul (1922–1923), Integral, 75 
HP (1924), Unu (1928) care, fiecare în parte, au asigurat mișcării 
din România un teren teoretic solid. Dar, în același timp, ele au fost 
deschise către artiștii plastici în tipărirea de desene sau linogravuri 
în paginile lor. Mai mult chiar, de pildă, cei de la Contimporanul au 
provocat o serie de expoziții de pictură (cinci la număr, între 1924 
și 1936), în care au expus reprezentanți de seamă ai fenomenului 
discutat: Marcel Iancu, M. H. Maxy, Corneliu Mihăilescu, Mattis 
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– Teutsch sau Victor Brauner. Dintre publicațiile înșirate mai sus, 
Unu, apărută într‑un singur număr (în 1928), e cea mai apropiată 
suprarealismului, programul ei Manifest cuprinzând un rând care 
făcut carieră în cultura română: „Cititor, departajează‑ți creierul”.

Victor Brauner a fost una din personalitățile de seamă ale 
avangardei românești, care și‑a început aventura plastică în revista 
75 HP. Aici, el, ca și ceilalți întemeietori ai publicației – Ștefan 
Roll, Ilarie Voronca și Claude Sernet –, lansează conceptul de 
pictopoezie, de fapt o mișcare autoproclamată, care se definea ca o 
sinteză a formelor anterioare ale «noii arte». În acest sens, lucrarea 
manifest Pictopoezia, care lansează un concept gândit de Victor 
Brauner și Ilarie Voronca, exprimă explicit ideea: „Pictopoezia nu 
e pictură. Pictopoezia nu e poezia. Pictopoezia e pictopoezia”. 

Desele deplasări la Paris și, apoi, mutarea definitivă acolo, în 
anul 1938, îl face să se atașeze ca pictor de mișcarea suprarealistă, 
mai cu seamă datorită prieteniei cu părintele de necontestat al 
curentului, scriitorul André Breton. Acesta îl invită să expună cu 
suprarealiștii la Salon des Surindependants (1933) și să realizeze, 
în 1934, prima expoziție pariziană sub marca stilului suprarealist, 
stil de care s‑a atașat fără echivoc. Atunci, André Breton scria: 
„La Brauner imaginația se dezlănțuie cu violență; aceasta arde și 
îndoaie filierele prin care suprarealismul însuși este tentat uneori 
să treacă, în scopuri sistematice, de altfel admisibile”. 

Dar care a fost destinul uman și profesional al artistului până 
la stabilirea definitivă la Paris și chiar după aceea?

S‑a născut la Piatra Neamț, în 1903. După ce a decis să devină 
pictor, urmează, mai întâi, dar pentru scurt timp, Școala de Arte 
Frumoase din București (1919–1921), de unde se retrage. De ce? 
Pentru că nu a fost de acord cu studiile dirijate spre arta tradițională, 
academistă. S‑a înscris apoi la Academia Liberă de Pictură a lui 
Horia Igiroșanu, un fel de Academie Julien a Bucureștiului. Din 
anii când se abandonează mișcării de avangardă din România 
reținem colaborarea cu Ilarie Voronca, cel care a inițiat revista 
75 HP. De asemenea este important să subliniem aici că și‑a 
asumat, și el, Manifestul către tinerime, publicat în anul 1924 în 
revista Contimporanul, un articol de un nihilism extrem în a judeca 
fenomenul cultural și plastic oficial: „Jos Arta că s‑a prostituat; 
Poezia nu e decât un teasc de stors glanda lacrimală fetelor de 




