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EDITORIAL
Prof. JON ILIE

CentrulJudeţean pentru

Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Botoşani
- o institutie a afirmării culturii
'
tradiţionale pe plan naţional şi internaţional
e multe ori, această instituţie,
pentru necunoscători sau pentru
cei mai puţin interesaţi de
destinele unei instituţii de cultură, pare ca o
povară sau o instituţie fără sens ...
Este o idee falsă, pentru că menirea
acestei instituţii este de a păstra în primul
rând „zestrea"locuitorilor din acest nord de
ţară, zestre ce constă în frumuseţea folclorului, a meşteşugurilor, a poeziei populare, a
picturilor naive ce denotă talentul oamenilor de la ţară şi nu numai, şi, totodată, conservarea şi trasnsmiterea din generaţie în
generaţie a tradiţiilor.
Este o muncă frumoasă, o muncă în care
fiecare acţiune poartă amprenta unui referent şi a unei echipe de specialişti care
prin pasiunea de care dau dovadă şi priceperea lor fac ca expoziţiile, concertele, dansurile şi cărţile care apar, această revistă intrată în al treilea an de apariţie , să constitue o
adevărată sărbătoare pentru comună, oraş
sau tară.
'
Acţiunile instituţiei noastre, începând
de la Festivalul de datini şi obiceiuri de iară
- Moştenite din bătrîni... - din decembrie,
care reuneşte la Botoşani peste 600 de
actanţi din judeţ şi din ţară, constituie un
eveniment artistic naţional şi cu ecouri
mari peste graniţă, ecouri ce scot la iveală
frumuseţea portului, dansului şi tradiţiile
dedicate Naşterii Domnului.
După sărbătorile de iarnă, continuăm o
tradiţie de peste 17 ani - „Şezătorile iernii"
-, care, în fiecare an, se desfăşoară în alte
sate şi alte comune ale judeţului, făcând
astfel cunoscută poezia poeţilor consacraţi
şi a tinerelor talente aflate la porţile
afirmării , dar sunt promovate valorile
locale, de la cele etnografice şi cele ale

D

meşteşugurilor

populare la creatori nativi
din sferele muzicii, dansului popular,
creaţiei literare şi aşa mai departe.
Odată cu venirea primăverii, de peste
25 de ani, la festivalul „Mărţi şor" primim
noi tineri talentaţi ale căror voci doresc a fi
ascultate de un juriu competent care, prin
seriozitatea în aprecieri, a reuşit să dea ţării
nume ca: Trăistaru , Dorobanţu, C. Ră
dulescu etc.
Pietonalul, scena deschisă a Botoşanilor, constitue un adevărat loc de pelerinaj şi expoziţii pentru botoşăneni , care
din luna aprilie (cu ocazia zilelor oraşului)
până în octombrie pot audia diferite concerte şi festivaluri folclorice şi vizita „târgurile meşteşugarilor", unde-şi dau întâlnire meşteri din judeţ şi din ţară.
Luna mai ne duce la întâlnirea cu
interpreţii judeţelor din Moldova aşezate pe
valea Siretului care, în cadrul festivalului
„Satule, mândră grădină" de la Bucecea, vin
să-şi arate măiestriile interpretative ale
cântecelor de pe Siret.
Frumuseţea anotimpului cu frumuseţea
şi tinereaţea interpreţilor fac ca Botoşanii să
constituie o treaptă de lansare a tinerilor
talente, iar instituţia noastră să aibă un rol
meritoriu în promovarea lor.
In numărul următor, vă voi descrie
celelalte evenimente artistice ce vor avea
loc până la sfârşitul anului, precum şi imagini din Slovenia, unde formaţia corală din
Vorona va participa prin intermediul
institutiei
noastre la un festival inter,
naţional, şi totodată, prin intermediul imaginilor, vă vom prezenta formaţiile laureate
ale diferitelor festivaluri naţional e şi
internaţionale.
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REGUIAMENTUL de organizare şi desfăşurare a Concursului
Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene
„Porni Luceafărul. .. ", ediţia a XXVII-a, 14-16 iunie 2008, Botoşani
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Botoţani , în colaborare cu
Editurile Junimea şi „Convorbiri Literare" din Iaşi,
precum şi cu rvistele de cultură „Convorbiri
literare", „Poezia", „Dacia Literară", „Cronica", „Feed
beack'', „Viaţa Românească ", „Familia'', „Vatra",
„Euphorion", „Steaua", „Hyperion", „Antiteze",
„Semne", „Poesis", „ Luceafărul ", „Porto-franco",
„Ateneu", „Cafeneaua Literara", ,,Argeş ", „Bucovina
Literară ", „Antares" şi APLER, organizează
Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică
a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul... ", ediţia a
XXVll-a, în perioada 14-16 iunie 2008, la Botoşani.
Concursul îşi propune să descopere şi să
promoveze noi talente poetice şi critice ş i se
adresează poeţilor şi criticilor literari care nu au
debutat în volum şi care nu au depăşit vârsta de 40
de ani.
Concursul are trei secţiuni:
POEZIE:

nume, pr
mail, tele~
Se va
carea cite

concurentului: nume, prenume, anul naşterii ,
adresa poştală, e-mail, telefon.
Se vor acorda premii ale unor reviste literare
implicate în organizare: cel mult trei premii. Eseurile
premiate vor fi publicare în revistele care acordă
premiile şi în antologia editată de instituţia
organizatoare.
CARJ'E DE DEBlIT EDITORIAL:
Se vor trimite 2 exemplare dintr-un volum de
poezie editat în perioada 15 iunie 2007 - 30 aprilie
2008. Vor fi acordate premiile „ Horaţiu Ioan Laşcu "
al Filialei Iaşi a USR şi Premiul Uniunii Scriitorilor
din R. Moldova
Festivitatea de premiere va avea loc la Botoşan i
în ziua de 15 iunie 2008.
Lucrările vor fi trimise, până la data de 10 mai
2008, pe ad resa: CENTRUL JUDE'fEAN PENTRU
CONSERVAREA Ş I PROMOVAREA CULTURJ I
TRADIŢIONALE BOTOŞANI, Str. Unirii, nr. 10,
Botoşani. Relaţii la tel. 0231-536322 sau e-mail:
centrul_creatiei_bt@yal100.com.

Regulamentele Concursului Naţional de Creaţie şi Interpretare a piesei de teatru într-un act "Mihail
Sorbul", ediţia a V-a şi a XXI-a Botoşani, 7-9 noiembrie 2008
Centrul Judeţean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradiţ i o na l e Botoşani , cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani , în colaborare cu
în perioada 10-12 noiembrie 2006, cea de a VI-a ediţie a Concursu lui Naţional de Creaţie a Piesei de Teatru într-un act "
Mihail Sorbul ".
La concurs pot participa dramaturgi români contemporani, membri sau nu ai uniunilor de creaţie, fără limit ă de vârstă, cu o piesă de teatru într-un
act, care să nu depăşească maximum 20 pagini listate la corp 12, la 2 rânduri.
Organizatorii nu impun concurenţilor nici o tematică.
Lucrările dactilografiate sau listate vor fi trimise în 3 (trei) exemplare, semnate cu un motto, ace l aşi motto fiind menţionat şi pe un plic închis în
care vor fi incluse datele autorului şi adresa, telefon, e-mail, pe adresa Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Botoşani , Str. Unirii 10, Botoşani, până la data de 1 octombrie 2008.
Un juriu format din personalităţi marcante ale culturii române va acorda următoarele premii :
- Premiul I - 1.000 lei; - Premiul II - 900 lei; - Premiul III - 800 lei; - Premiul special - 500 lei
Juriul are latitudinea de a redistribui sau diminua valoarea premiilor.
Primăria Săveni , organizează ,

Având în vedere punerea în evidenţă a celor mai valoroase formaţii de amatori, Centrul Jud e ţean gentru Conservarea s[ Promovarea Culturii
Tradiţionale Botoşani , cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani şi a la Direcţiei Judeţene pentru Cu~ră, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţiona l Botoşani,
în colaborare cu Primăria Săveni organizează cea de a XXII- a ed i ţie a Festivalului - concurs nqţional de interpretare a piesei de teatru i11IMm act "

Mihail Sorbul ".Actuala ediţie va avea loc în perioada 6-9 noiembrie 2008 la Botoşani, în salf11'eatrului "Vasilache".
La concurs pot participa una sau două formaţii din fiecare judeţ al ţării cât ş i formaţii de teatru de amatori din Republica Moldova şi Ucraina. In
vederea repertoriului, organizatorii nu impun nici o restricţie tematică , în afara genului specificat în titulatură - piesă de teatru într-un act. In acest sens,
timpul unei reprezentaţii nu trebuie să depăşească 30-40 de minute. Menţionăm că organizatorii pot pune la dispoziţi trupei
e atru de aniatori
piese de teatru într-un act premiate la ediţ iile precedente ale Festivalului concurs naţional de creaţie a piesei de teatru într-un act "Milrail orbul '
Aceste piese le puteţi procura la cerere, de la instituţia noastră , din momentul primirii regulamentului şi a fişei de înscriere.
lnscrierea la concurs se face pe bază de fişă de înscriere, conform anexei, până la data de 20 octombrie 2008, Pf adresa: Centrul Judeţean pentr
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Str. Unirii nr. 10, cod 71023 . Relaţii la telefon 0231/5154'48, fax-0231/ 36322, e-mail:
centrul_creaţiei_bt@yahoo.com.
·
Juriul , format din personalităţi marcante ale culturii române, va acorda urm ă toarele premii:
Premiul I (trofeul festivalului) - 2.000 lei
Premiul pentru regie - I.OOO lei
Premiul pentru scenografie - I.OOO Ici
Premiul pentru interpretarea unui rol feminine - 1.000 lei
Premiul pentru interpretarea unui rol masculin - 1.000 lei
Premiul pentru interpretarea unui rol episodic - 500 lei
Premiul special - 400 lei
Mentiuni - 3 x 100 lei - 400 lei
Juriul, de comun acord cu organizatorii, are latitudinea să redistribuie ordinea şi valoarea premiilor.
Organizatorii vor asigura masa şi cazarea tuturor participanţilor în perioada des aşurării fesîivalului- concurs.
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Margareta MIHALACHE

INAUGURAREA UNUI NOU PUNCT MUZEISTIC
-comuna LOZNA -

onstituirea unei colecţii muzeale săteşti în comuna Lozna a
fost inclusă în finalizarea
unui subproiect din cadrnl componentei
de Granturi "Şcoală-Comunitate " a
Proiectului pentru Învăţământul rnral. La
întâlnirea, care a avut loc între Uniunea
Judeţeană de Implementare a Proiectelor
reprezentată prin doamnele Ada Macovei
şi Cristina Mandache, cu elevii, cadrele
didactice, membrii Consiliului Local
Lozna, s-a decis elaborarea subproiectului, optându-se pentru tema "Cunoscând trecutul construim viitorul". Echipa
de subproiect a fost condusă de dl
director Mihai Ştefură al Şcolii cu clasele I
-vrn din Lozna şi a fost constituită din următorii membri: Ciprian Ştefan Mură
reanu, reprezentant al administraţiei
locale, prof. Liviu Guleac, prof. Elena
Ştefură, dl Marcel Cruşinschi din partea
comunităţii locale şi dl Marcel Turin din
partea Comitetului de părinţi.
Obiectivele urmărite au fost:
-formarea atitudinii pozitive faţă de
trecutul ocupaţtilor, îndeletnicirilor şi
preocupărilor locuitorilor din comunitate;
- amenajarea unui spaţiu adecvat
pentru expunerea,conservarea si
popularizarea portului, tradiţiilor şi
obiceiurilor locale;
-valorificarea istoriei şi a tradiţiilor
locale în scopul unei bune orientări
şcolare şi profesionale a elevilor;

C

- integrarea eficientă în sfera
specifice comunităţii.
Finalizarea subproiectului s-a reuşit
şi datorită colaborării dintre şcoala,
Primărie, Consiliul Local Lozna cu UJIP,
Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradţionale
Botoşani , Muzeul Judeţean Botoşani,
Direcţia pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Naţional Botoşani . În acest
sens, reprezentanta UJIP-ului,d-na Ada
Macovei, a declarat:
"Concluzionez că subproiectele finanţate prin PIR şi-au atins în foarte
mare măsura rezultatele propuse. Acest
muzeu face dovada dorinţei de
implicare comună a tuturor instituţiilor
în vederea obtinerii unor rezultate
durabile. M-au 'impresionat donatorii
obiectelor, care sunt fericiţi că au putut
să ofere spre păstrare întregii
comunitaţi lucruri făcute de ei înşişi
sau cu o valoare sentimentală: "covorul
pe care l-a avut la nuntă soacra
mea","zestrea primită de la mama'"'.
Clădirea muzeului prezintă o suprafaţă de c.c.a 130 mp.este separată,
reabilitată şi împrejmuită corespunzător din fonduri proprii (25.000 lei),
iar contribuţia comunităţii care a fost
iniţial angajată în subproiectul şcolii
fiind de numai 5000 lei.
Etapa de achiziţionare a obiectelor
a impus deplasarea în comunitate a
echipei constituite pentru identificarea
activităţilor
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şi colectarea obiectelor autentice şi a
fost formată de dl.director Mihai
Ştefură , d-na prof.Elena Ştefură,
oameni nepreţuiţi ai locului, cunoscuţi
sătenilor pentru eforturile depuse
pentru crearea unui centru civil civilizat şi complex, şi referentul etnograf
Margareta Mihalache de la Centrul
Pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Botoşani.
Amenajarea spaţiului expoziţional a
fost desfăşurată după planul structurat
de referentul etnograf, care s-a
finalizat datorită mâinilor dibace ale
doamnelor Elena Ştefură şi Viorica Andriescu, dar şi perseverenţei domnului
director de a procura obiectele ne·Cesare.
Spaţiul aflat la dispoziţie cuprinzând două camere mai mari, a determinat o anume repartizare a obiectelor
existente. S-a optat datorită pieselor de
mobilier avute la dispoziţie la
amenajarea camerei destinate oaspeţilor: "casa cea mare" sau"odaia de
curat" din planul complex al unei case
tradiţionale. Dezvoltandu-se acest tip
de plan al casei, din a doua cameră a
dispărut tipul de mobilier suspendat şi
impus de spaţiul restrâns. Apare patul
cu tăblii, la unul din capetele acestuia
este aşezată lada cu zestre, înspre
fereastră poate fi găsită masa înaltă cu
două scaune pentru oaspeţi, iar, în
locul laviţelor, de-a ·1ungul peretelui
dinspre faţadă, este o bancă lungă cu
spătar.

Apariţia unei noi încăperi a determinat modificări în structură, aşadar
sistemul de încălzire şi de preparare
pentru hrană dispare din "casa cea
mare''. Pardoseala din lut este înlocuită
cu cea din scandură, patul simplu,

vatra, laviţele susţinute la început în
perete, măsuţa i scaunele, poliţele
lipsesc din casa de oaspeţi. Această a
doua cameră preia de la camera de
locuit culmea pentru haine, unde sunt
rânduite piesele de port, ca un mijloc
de împodobire al interiorului care
formează o friză decorativă atrăgătoare
pentru oaspeţi. (foto 1) Prostirea de
pat, aşezată sub lăicerul sau macatul
care acoperă patul, dar şi prostirea de
culme, având un lat de palmă cu
dantelă albă sau cu decorul constituit
din alesături în pânză sau brodat cu
arnici, sunt lăsate peste cantul patului
sau al culmei pentru a dovedi grija
femeii de a înfrumuseta interiorul
camerei. Celelalte ţesături de interior
se înmulţesc: lăicerele, scoarţele , macaturile, ştergarele, feţele de masă. Lăi
cerele înguste care acopereau pereţii
sunt înlocuite de scoarţe aşezate în
dreptul paturilor. Printre textilele de
interior din această colecţie amintim
cele două scoarte cu ornamente
geometrizate: p~a având în partea
centrală rombul care trimite spre
simbolistica solară şi care datorită
acestui tip de ornament este cunoscută
ca scoarţa "în roate", cealaltă cu câmpul
împărţit în pătrate îşi capătă denumirea în funcţie de dispunerea acestora
în câmpul ţesăturii: scoarţă "în table",
"în păvi" , "în dame". Alte ornamente
sunt cele fitomorfe, acestea figurând pe
o altă scoarţă din colecţie şi fiind exemplificate prin pomul vieţii schiţat doar
prin câteva elemente esenţiale care
încadrează de data aceasta compoziţia
amplă şi centrală, incluzând zigzagul
alături de un motiv floral stilizat.
Coltul cu icoana din casa traditională, ni acest spaţiu muzeistic, supo~tă
o completare şi, implicit, o amplificare
a ideii de divinitate prin prezenţa unor
icoane vechi care au făcut parte din
catapeteasma bisericii ·din satul

Străteni. Aşadar, dimensiunea sacralită
tii devine reală şi accentuată, înfiripând

comunicarea naturii umane cu puterea
tutelară ca în incinta unei lăcaş de cult.
(foto 2)
Nu lipseşte din "casa cea mare''de
lângă fereastră oglindă, care spartă sau
desprinsă din perete prevesteşte o
nenorocire, inclusiv moartea unui om,
şi atunci e acoperită cu tulpan negru.
De asemenea, e folosită la gătitul
mireselor sau la ghicitul fetelor pentru
aflarea ursitului de Sf.Andrei, Sf.Vasile,
în Ajunul Crăciunului şi al Bobotezei
sau e un obiect, de care se fereşte
femeia (care aşteaptă un copil) spre a
nu grăbi momentul naşterii acestuia,
sau orice om în timpul nopţii când

a XX- ea ocupă un loc oarte important
în casa tărănească. De aceea, Societatea
Doamnelor Române din Bucovina
constituită în 1889 îşi propunea răs
pândirea culturii naţionale şi promovarea industriei casnice încât stativele
devin o parte indispensabilă a
mobilierului şi fata de măritat considera ca o datorie de onaore să ţese şi
să brodeze propria zestre.
Alături de obiectele industriei
casnice, formând o altă categorie bine
delimitată de cea pomenită mai sus, şi
expuse pe rafturi sunt cele de uz
gospodăresc: piperniţe, chiluge, cofe,
scăciţe , cofiţe, cauşe , coveţi. (foto 6)

graniţele

dintre lumi sunt mai uşor
penetrabile. (foto 3)
În încăperea cealaltă apare foarte
bine exemplificată industria casnică
atât prin expunerea categoriilor diverse ale ţesăturilor de interior pe
pereţi, cât şi a uneltelor necesare
practicării acestui mesteşug. (foto 4)

Vitrinele laterale găzduiesc raghile,
piepteni, foşălai, speteze, mosoare,
drugi, magie, bucele, zăvoare , suveici,
fofeze, scripeţi, vatale (foto 5) şi pe
podiumuri sunt aşezate: vârtelniţele,
mieliţele, răşchitoarele . Bineînţeles că

o parte din spaţi~ este ocupat de
războiul de tesut.In acest sens, în
secolul al XIX-Îea şi începutul secolului
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Constituirea unei colecţii săteşti
este, indirect, o cale de acces spre coordonata arhetipală tipică culturii
populare care înmănunchează conceptele de tradiţie şi autenticitate, concepte de nepreţuit şi de neînlocuit de
vreunul de tip modern, produs al unei
mentalităti inovatoare.
Achizitia de obiecte aparţinând culturii populare, tezaurizarea şi valorificarea acestora sunt singurele modalităti de salvare a unor mărturii ale
vieţii ~urale şi ale inventivităţii omului,
iar aceste acţiuni pot fi desfăşurate atât
de comunitatea Lozna, cât şi de oricare
alta din judeţul Botoşani însumând
astfel cultura populară a unui popor.

EVOLUTIA ALAIURILOR DE ANUL NOU
'

ditia a-XXXIII-a, din decembr0ie 2007, a Festivalului
Interjudeţean de Datini şi
Obiceiuri de Iarnă „Din străbuni.„
din oameni buni"„. sa-a bucurat
de participarea membrilor comunităţii care au optat să evolueze
într-un număr mare în alaiul căiu
ţilor, caprei, urşilor sau jocul mascatilor.
'Nota definitorie a acestei manifestări a fost creionată de diversitatea
şi complexitatea formaţiilor de căiuţi
din Hlipiceni, Avrămeni, Albeşti,
Broscăuţi, Cordăreni , Tudora, Vf.
Câmpului, George Enescu, Gorbăneşti,
Cristeşti
- Oneaga. Preferinţa
semnificativă pentru alaiul căiuţilor
exemplifică tipul de civilizaţie agropastoral al poporului nostru,
subliniind încă o dată vechimea
cultului acestui animal la autohtoni şi
confirmă indispensabila lui prezenţă în
riturile de trecere de la anul vechi la
anul nou. De asemenea, reuşeşte să
trimită spre dimensiunea durabilităţii

E

caracteristică comunităţii , trădând

acea mentalitate păstrătoare fidelă a
riturilor din acel ciclu al solstitiului de
iarnă. Aşadar, memoria c~lectivă
funcţionează şi sfidează temporalitatea
în folosul păstrării tuturor obiceiurilor

şi

ceremoniilor specifice. Procesul de
alteritate nu a găsit un teren fertil în
memoria colectivă şi în formele ei de
manifestare care prezintă rădăcini
adânci în practicile străvechi legate de
activităţile agricole şi creşterea animalelor. Odistantare de manierele iniţiale s-a petrecuţ dar asemenea unei
copii mai puţin fidele a unei lumi
ideale, astfel, distanţarea e aproape
imperceptibilă pentru natura umană
contemporană angrenată în lumea
spectacolului. Rămânând în acelaşi

înregistrează totuşi o
îmbogăţire în ceea ce priveşte note}e
inedite şi complexe prezente tn

context, se

costumatia formatiilor. In acest sens,
am emm1era acce'soriile dansatorilor
şi mascoidelor de căiuţi :
- zgărzile cu clopoţei purtate în
diagonală pe piept de dansatorii din
Albeşti care şi-au susţinut dansul cu
efecte sonore deosebite sau acelaşi
accesoriu, împodobind de data aceasta
mascoidele de căiuţi din Hlipiceni,
diferenţându-se prin dimensiunea mai
mică a clopoţeilor, dar şi prin efectele
sonore mai molcome şi sacadate în
funcţie de mişcările coregrafice ale
purtătorilor.

- canaful roşu de pe chipiul dansatorilor din Tudora, dar şi batista în
colţ prinsă de cureaua din talie de care
se mai sustine o altă cureluşă din piele
aşezată u1 diagonală pe piept şi care
individualizează costumul alb compus
din cămaşă şi fustă.
- pelerinele albastre ale căiuţilor
din Hlipiceni
- brâiele tricolore ale celor din
Gorbăneşti aşezate în diagonală pe un
umăr, dar şi pe celălalt.
-oglinzile presărate din loc în loc pe
gâturile înalte ale mascoidelor din
Avrămeni care impresionează prin
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fecundităţii şi fertilităţii,

impunătoare sau oglinda
rotundă fixată de data aceasta pe

statura

pieptul dansatorilor din George
Enescu
- nasturii metalici împodobind
părţile terminale din suprafeţele laterale ale mascoidelor de căiuţi din
Gorbăneşti şi de o parte şi de alta
prinşi canafi mari şi roşii.
- franjurile roşii caracteristice
costumatiei ansamblului din Vf. Câmpului, d~ şi romburile din panglică
roşie de pe chipiurile bărbaţilor sau de
pe pălăriile fetelor
-„pamponul'' albastru de pe chipiul
celor din Oneaga (Cristeşti) şi batistele
frumos brodate aşezate în colţ la veşca
din spate, dar şi în partea laterală a
veştii din faţă sau acelaşi „pompon", de
data aceasta roşu , pe chipiul celor din

(Cândeşti, Vf. Câmpului, Lozna).
Un alt alai a fost cel al urşilor cu un
rol bine definit în cadntl şi cu trimiteri
Ia substratul vechi al tradiţiei geto-dace

iar notele de
originalitate şi tradiţionale au
aparţinut măştilor - costum de capră
confecţionate din stuf de la Broscăuţi,
celor din Tudora cu acel triunghi bogat
împodobit cu hurmuz sau celor cu
costume realizate din cordele înguste
din Avrămeni.
Comunele din judeţul Botoşani s-au
prezentat la această ediţie cu propriile
ansambluri bine structurate şi ale căror
reprezentaţii s-au succedat în timpul
spectacolului coerenţ evitându-se astfel
trecerile lungi cu note discrepante
pentru spectatori: comuna Avrămeni
reţinând atenţie ptin diversitate, (că
iuţi, capre, urători) , comuna Vorona
impresionând prin jocul măştilor, dar şi
prin alaiul urşilor bine stăpâniţi de
Ursar, comuna Vf. Câmpului atrăgând
privirile prin grupul fetelor şi purtătorii
mascoidelor de căiuţi, dar şi prin grupul
comişilor. La acestea se mai pot
enumera şi ansamblurile de la Casa de
Cultură Săveni şi Casa de Cultură a
Sindicatelor „Nicolae Iorga".
S-au alăturat ansamblurilor din Botoşani şi cele din alte judeţe Constanţa,
Suceava, Maramureş , reuşind să
amplifice aspectul sărbătoresc al festivalului desfăşurat în zona noastră cu
reale trăsături de originalitate şi
individualitate.

unde exista cultul pentru acest animal.
lui anunţă renaşterea naturii
care se va petrece când acesta va părăsi
perioada de hibernare, noua perioadă
de timp nu va începe fără binecuvântarea acestuia Urşii din Vorona şi
cei din Asău (Bacău) prin dansul lor
ritualic au dezvăluit mutaţiile şi
convulsiile din univers care survin la
apropiata reînviere a vegetaţiei.
Nu a lipsit nici capra, o altă prezenţă Margareta MIHALACHE
mitică
animalieră,
simbol al

Apariţia

Broscăuti.

-panglicile aşezate în formă de şah
pe faţa şi spatele cămăşilor şi lăsate să
cadă liber pe umerii dansatorilor din
Broscăuti.

Ca ~ completare a accesoriilor
de mascoide au fost şi
piesele din recuzita comişilor: bicele
simple sau împodobite cu canafi sau
săbiile din lemn care trimit prin dibacea mânuire din timpul dansului spre
acea funcţie ritualică din vechime,
amintind de practicile cu caracter
magic din anumite perioade ale anului
purtătorilor
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zn.EtE ORAŞULUI BOTOŞANIŞITÂRGUL MEŞTERILOR
sărbătorii

dedicate
Oraşului Botoşani , care s-a
desfăşurat în perioada 17-25
aprilie 2008, Primăria în colaborare
cu Asociaţia Meşterilor Populari din
Moldova, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Direcţia
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul
Cultural Naţional Botoşani , a organizat ediţia a-II-a a Târgului Meş
terilor Populari. De la deschiderea
oficială s-a făcut remarcată participarea numeroasă a meşterilor
invitaţi din întreaga ţară: Suceava,
Iaşi, Vaslui, Bistriţa, Neamţ, Galaţi,
Prahova, Dâmboviţa şi Republica
Moldova, fapt care a fost un câştig în
ceea ce priveşte creionarea unei
hărţi care nu a fost de tip limitativ şi
care a încercat să cuprindă mai
multe zone etnografice. Dacă ne-am
mulţumi cu o prezentare superficială, am limita concluziile doar la
aspectul numeric, dar, dacă ne-am
propune să punctăm evenimentul
acesta cu implicaţiile sale majore,
am constata diversitatea obiectelor
expuse de-a lungul celor două zile
ale târgu lui de către meşteri. Nu
greşim cu nimic când afirmăm că au
fost foarte bine reprezentate mai
toate meşteşugurile, dintre toate,
detaşându-se vizibil: olăritul , ţesu
tul, împletiturile din nuiele, pănuşi,
papură, dar şi prelucrarea lemnului.
In acest sens, vasele olarilor au
reuşit să se încadreze în următoa
rele tipuri: ceramica de Cucuteni
(Petru şi Angela Maxim Dorohoi),
ceramica de Kuty (Sonia şi Eusebiu
Iacinschi), ceramica roşie smălţuită
(Dumitru Pascaniuc Marginea Suceava).
Domeniul prelucrării lemnului a
fost cel mai bine reprezentat prin

I

n cadrul

POPUIARI

numărul

mare de obiecte cu motive
diverse regăsite pe lingurile şi
troiţele meşterului Marcel Apalaghiei: de la simbolul dragostei prin
reprezentarea a două păsări , la cel
al speranţei prin reprezentarea cocoşului , la cel al înţelelpciunii prin
reprezentarea bufniţei, la cel al casei prin reprezentarea şarpelui , până la motivele geometrice binecunoscute. Tehnica de lucru şi alegerea speciilor lemnoase exotice (cireş , nuc, mahon, paltin) cu importante implicaţii estetice au determinat cre ş terea valorii exponatelor.
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De asemenea, au atras atenţia piesele de mobilier ale lui Cristi Constantinescu din Vaslui care într-o
manieră surprinzătoare încearcă să

cu tradiţia, pă
nota rusti că
caracter_istică mobilierului din casa

îmbine
strând

inovaţia
totuşi

ţărănească.

Tematica religioasă s-a bucurat
de o specială abordare în piesele
realizate de meşterul Nicolae Ghiorghian (Suceava), migăloase sculpturi în basorelief, adevărate miniaturi executate cu o neîntrecută mă
iestrie, dar şi în icoanele pe lemn

pictate de Liviu Şoptelea,
Ionuţ Gafiţeanu , Anaca Ţintă (Botoşani) , Valentin Acasandrei (Iaşi )
şi Ina Panamarciuc (Galaţi).
Despre lumea satului şi realităţile de odinioară ale acesteia care
se pierd în timp, ne-au amintit lucrările expuse de Cristian Hârtie:
„Carul tras de vaci", Casa bunicilor", „In noapte", „Satul înzăpezit",
„Dansul fluturilor", „Mâinile bunicii" care s-au integrat în atmosfera
târgului al cărui obiectiv urmărit a
fost evidentierea
valorilor traditi,
onale ale culturii populare.
Ţesătu rile femeilor din Ungureni
(Maria Zotic, Aurica Cojocaru, Eugenia Apopii, Maria Ro şu , Maria
Burlacu), Conceşti (Elena Sofronescu, Eugenia Hudişteanu , Viorica
Andriş , Elena Pălinişteanu , Viorica
Cojocea, Olga Avasiloaie, Tudora
(Mihai şi Floarea Maxim), Avrămeni
(Maria Baciu, Florentina Coţovanu ,
Elena Ocheană) , !băneşti (Aurelia
Racu, Suharău (Tatiana Mănucă)
confecţionate din fibre vegetale sau
din lână nevopsită, au exemplificat
motivele decorative tradiţionale:
sau

sticlă

.

vrâstele, ozoarele, fiind păstrate cu
fidelitate de ţesătoarele din judeţul
Botoşani , atât în macaturi şi lăicere,
cât şi în realizarea ştergarelor.
Textilele de interior, aparţinând
creatoarelor populare din Bistriţa
(Maria Bruj, Nicoară Raveca) ş i
Galaţi (Elena Neagu) s-au individualizat prin motivele decorative
florale sau geometrice şi tehnica
migăloasă de lucru. Iar cămăşile
creatoarei populare Elena Şerb din
Prahova au reţinut atenţie prin
fineţea pânzei, dar şi prin câmpurile
ornamentale ale căror elemente
decorative sunt echilibrat repartizate şi au stat alături de iile Elenei
Tivlică din Botoşani, care, prin maniera de confectioanare, au încercat
să facă trecerea de la tradiţional
spre modern.
Podoabele din vechime, care
înfrumuseţează sau, mai bine-zis,
completează costumul popularrenumitele zgărdane -au aparţinut
meşterei Elena Ghiorghian din
Suceava şi Mariei Bruj din Bistriţa.
Impletiturile din nuiele, pănuşi ,
papură, dar şi cele din sfoară (Au-

.

I
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rora Sauciuc - Botoşani) s-au
încadrat în categoria generală de
împletituri. Elena Felciuc, Sandu
Călina (Tudora), Valentin Matras
(Vorona ), Ileana Szilagy (Bistriţa) ,
Lilian Toderaşcu (Iaşi) au expus o
varietate de coşuri cu mărimi şi
dimensiuni variate. Iar creatoarea
Ana Grunzu din Iaşi a construit
personaje din lumea satului sau
grupuri statuare implicate în
diferite scene cu o fineţe rar întâlnită, din pănu şi , diferenţiind
părţi ale vestimentaţiei acestora
prin discrete nuanţe .
Atmosfera marilor sărbători de
peste an a fost reînviată prin
culorile vii folosite la încondeiatul
ouălor pentru desenarea motivelor
tradiţionale: fierul plugului, cârligul
ciobanului, cârje, vârtelniţe , grapa,
frunze de stejar, castravete, spicul,
crenguţa de brad, vulturul, şarpele,
calea rătăcită de către Oresia Leuciuc, Victoria Fundiur Rădăuţi , Celica Iuliana, Nistor Suceava, Mă
rioara Negură şi Elisabeta Loghin
Vatra Moldoviţei, Aurica Cpojocaru
Ungureni şi Sofia Tun Bucecea şi
prin împodobirea cu panglici a
mascoidelor de căiuti din alaiul de
Anul Nou de către Niculina Andronache (Vorona) sau prin interesanta
şi atenta confecţionare a măştilor
de către Gheorghiţă Ţugui (Vorona).
Putem concluziona că prin
colaborarea Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Botoşani cu
Asociaţia Meşterilor Populari din
Moldova, s-a reuşit de fapt o
întâlnire a meşterilor populari din
întreaga ţară, iar multitudinea
obiectelor expuse a întregit sau a
reîntregit harta zonelor etnografice
păstrătoare
ale meşteşugurilor
traditionale.

..

.

Margareta MIHALACHE

Steliana BĂL7VT1

TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE ÎN MEŞTEŞUGURILE POPULARE
,..,

n cadrul programelor pe care Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Valorificarea creaţiei
populare Botoşani le desfăşoară, se înscrie şi
Festivalul cântecului, jocului şi meşteşugurilor, Editia a
n-a din perioada 10-14 august 2007.
'
Fiind şi vremea potrivită şi lună de vară
manifestarea a avut loc pe Pietonalul Unirii di~
Botoşani , spaţiu generos şi potrivit sub coroanele verzi
şi ocrotitoare ale pomilor, unde meşterii populari din
zona Botoşani, Republica Moldova, Iaşi , Suceava şi-au
expus obiectele realizate de ei spre încântarea
botoşănenilor care erau invitaţi să-şi cumpere
frumoasele obiecte de utilitate, dar şi pentru decorarea
interioarelor. Majoritatea meşterilor participanţi la
festival au fost cei din comunele Tudora Vorona
Ungu~e?i , !băneşti , Conceş!i , Coţuşca, Dângeni,
aparţmand zonei Botoşani. In calitate de referent
etnograf al Centrului J.C.V.C.P. Margareta Mihalache a
susţinut şi stimulat în primul rând meşterii din zonă,
tocmai pentru a sublinia valoarea creaţiei populare
botoşănene. Prezenţă activă şi mereu printre meşteri în
toate cele trei zile ale Festivalului, referentul Centrului
s-a dovvedit a fi un bun cunoscător al artei populare
botoşanene şi prin calitatea selectivă în ce priveşte
alegerea acelor obiecte care să contureze cel mai bine
arta populară de astăzi a zonei Botoşani. Ca un motiv de
coi_nparaţie şi binevenit a fost şi expunerea pe panouri a
obiectelor create de meşterii vechi. Putem exemplifica
în acest sens, piese de port popular, ţesături de interior
de la Conceşti, de la !băneşti , dar şi obiecte noi,
mergând pe linia traditiei ca în cazul tesăturilor de la
Tudora, Coţuşca sau accesoriilor pentr'u obiceiurile de
iarnă de la Vorona. Aşa cum s-a văzut, farta prezentării
şi part~cipăr~ l~ târgul din luna august a aparţinut
meşterilor dm Judeţul Botoşani, pentru că meşteri
aparţinând Asociaţiei Meşterilor pe Moldova au fost
puţini şi având pe panouri obiecte din domeniului
prelucr~rii artistice a metalului şi pietrei, icoană pe
lemn şi port popular, înscriindu-se pe linia artei
decorative.
Întorcându-ne la meşterii botoşăneni din evidenta
C.J.C.V.P, unii dintre ei vin din comune unde se află
cole~ii muzeale săteşti cu piese de valoare, ce definesc
creaţia populară veche.Aici se înscriu comunele:
Covnceş~i cu o colecţie realizată de Aglăiţa Bălinişteanu ,
Ibaneşt1 , Vorona cu un bogat inventar cuprinzând piese
de port popular pentru sărbători şi ritual de nuntă
ţesături de interior, obiecte pentru uz gospodăresc di~
lemn De la Conceşti meşterele Hudişteanu Eugenia şi
Cojocea Viorica, au adus la târg ţesute de ele, frumoase

I

)

)

ştergare şi

piese de port popular.
De remarcat este că de la Tudora a participat un
meşter bărbat, Maxim Mihai care trecând dincolo de
obişnuit, ne-a arătat că nu numai că îşi ajută sotia dar el
însuşi îşi pregăteşte firele şi ţese pânza albă din
bumbac, lăicere , păretare , ş tergare, care au fost şi
cumpărate de doritorii botoşăneni de a avea în casă
ţesături recente, dar care respectă linia tradiţiei.
De asemenea de la lbăneşti, meştera Aurelia Racu
pe lângă faptul că a adus frumoase piese de port di~
cole~ţia muzeală alcătuită de soţii Carmen şi Dan
Porfueanu, a venit ea însăşi îmbrăcată în costum
popular, oferind spre aprecierea botoşănenilor,
ştergarele şi ţesăturile din lână şi bumbac pe care a
învăţ.at. să le ţase de la vârsta când abia ajungea la „
talch1gi" de la stative.
De la Coţuşca meşterii Liliana şi Nicanor Căsăndruc
au încântat pe doritorii de frumos cu tesături mari din
lână naturală alb, gri, negru, cu decor respectând
motivele traditionale.
Cu ceramică, au venit din atelierul de olărit al
Botoşanilor, Sonia lacinschi, recunoscută pentru
decorarea ceramicii tip „ Kuty" şi a unor replici după
ceramica Cucuteni şi de la Dorohoi, soţii Angelica şi
Petru Maxim, care inspirându-se din cultura Cucuteni,
modelează şi decorează vase într-un stil propriu, atât în
ce priveşte formele căt şi decorul.
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Etnografie,

111eşteş11g11n/;01711/are
tradiţional „ Carul cu boi", Bunici pe prispa casei,
îmbrăcaţi în frumoase costume populare bătrâneşti şi
alte imagini aducănd lumină şi culoarea comunităţii
rurale de altădată.
Fiind la domeniul cu pictură menţionăm aici,
talentul şi priceperea meşterei Pavăl Ecaterina de la
Suceava care a fost prezentă la târg cu icoanele pe lemn
realizate cu o tematică biblică diversă. Măiestria
meşterei s-a dovedit şi în momentul trecerii de la icoana
pictată la realizarea iilor de sărbătoare, apreciate şi
cumpărate la târg.

De la laşi, a adus oale pentru sarmale şi lapte Ifrim
Dumitru, care lucrează în atelierul său , ceramică de
utilitate. Pentru prelucrarea lemnului, singmii care au
fost prezenţi la târg, au fost meşterii Sonia şi Marcel
Apalaghiei cu linguri şi troiţe, sculptate în diferite
esenţe de lemn cu un decor mergând pe simbolistica
populară. Meşterul inginer Marcel Apalaghiei are şi o
foarte originală poveste a simbolurilor, creaţie proprie.
„Povestea spune că, într-un sat din ţinutul Botoşani,
la vreme de secetă un cioban cu turma sa a plecat la
pădure cu oil~ lavp~scut. De dorul soţiei crestează pe o
lingură DOUA PASARJ , simbol al drag~stei. Ştiind că
acasă a lăsat şi o copilă, crestează o PASARE ŞI UN PUI,
simbolul al dragostei de mamă. Pe el îl inspiră tot ce-l
înconjoară din natură. Timpul trece şi SOARELE răsare
zi de zi, şi imediat se gândeşte că ce-ar putea să
reprezinte în arta noastră populară acest astru, decăt
mişcarea, simbolul vieţii. Gândindu-se, se bucură că a
lăsat ŞARPELE , păzitor al casei, şi COCOŞUL în bătătură,
care reprezintă simbolul speranţei , prin cîntatul lui,
alungând spiritul întunericului şi vestind zorile. Se mai
gândeşte că totuşi cineva îl va ajuta să ajungă acasă şi
crestează o PASĂRE MĂIASTRĂ care l-a ajutat şi pe Făt
Frumos ca în traditia populară, să treacă de obstacole.
Îşi facev apoi un 'toc de închinăciune _şi crestează
oTROIŢA iar pentru copila de acasă, o LADA DE ZESTRE,
pentru când va fi mare şi mireasă" .
Invitată din Republica Moldova, raionul Glodeni,
Parascovia Pasat a venit cu tesături având ca urzeală
firul alb de bumbac şi ca băteală firele de lână în
culorile naturale alb, negru, gri. Meştera , învăţătoare
fiind, a moştenit dragostea pentrn ţesăturile
tradiţionale pe gherghef, însuşindu-şi ea însăşi tehnica
respectivă, la fel de pricepută fiind şi la „stative" unde a
ţesut ştergare şi feţe de masă din bumbac.
Trecănd către panourile cu pictură (altă tehnică
prezentată la târg) au ieşit în evidenţă icoanele pe sticlă
măiestrit realizate de Liviu Şaptelea în tehnica vechilor
meşteri iconari şi pictură naivă a lui Cristian Hârtie,
care a surprins în tablomile sale aproape în detaliu,
arhitectura populară şi scene din viaţa satului

În cadrul diversităţii de materiale prelucrate
Valentin de la Vorona- Botoşani a venit
cu împletiturile sale din nuiele, fiind recunoscut pentru
realizarea coşurilor de diferite forme şi mărimi.
În cadrul trecerii de la tehnica traditională a
înnodării franjurilor la ştergare şi covoare'. cu multă
pricepere şi talent, meştera Aurora Sauciuc (inginer de
profesie) a expus în cadrul târgului, lucrări decorative
din sfoară de cânepă înnodată în reţele de ochimi şi
răsuciri ingenios realizate. La fel de pricepută s-a
dovedit a fi şi în meşteşugirea mărgelelor, realizând„
zgărdane " purtate la gât ca podoabe pentru costumul
popular de sărbătoare.
Originalitatea şi autenticitatea târgului din 10-14
august constă în prezentarea comparativă, în paralel a
pieselor de tradiţie veche şi a creaţiei recente, dovedind
puterea creativă a meşterilor în domeniul artei
populare scoţând în evidenţă potenţialul zonei
etnografice Botoşani.
meşterul Matraş
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„MOBILIERUL TRADITIONAL
DIN MOLDOVA"
,
„MOBILIERUL TRA- a lor ca formă şi loc de aşezare în interior. „ La gospodăriile
mai în stă rit~, într-un colţ al camerei se găsea şi cel de-a]
doile blidar. In partea o pu să se afla aşezat un pat larg de
e dito rială la Bo toşan i lemn, iar deasupra se afla instalat grindariul pe care se
(Editura Agata) pur- ît tindeau alte lăicere , cergi, stergare"
tând semnătura recuC~pitolul III se re feră la „ Meşte ri şi centre specializate.
noscu tei cercetătoare " Meşterii erau împ ărţiţi şi purtau denumirea în funcţi e de
dr. etnolog Angela Pa- operaţiunil e ~e care le executau la prelucrarea lemnului ( „
veliuc Olariu, vine să dulgheri", „ teslari", „tîmplari ", „stoleri")
completeze ş i să îmboTeslarii din secolul al XVII !ea, lucrau ş i mobilier,
găţească studiile refetâmplarii , lucrau tâmpla de biseri că, stolerii lucrau pentru
ritoare la cultura ma- cei înstăriţi şi uneori pentru l ăcaş uri de cult.
terială ş i spiritu ală poStatistici ale vremii începând din a doua jum ăta te a
pulară din România.
secolului al XVII-iea, m enţionează num ărul m eş te rilor pe
Chiar din capitolul I categorii, informaţie ce trebuie interpre tată cu prude nţă
al că rţii , autoarea se spune autoarea pentru că nu există certitudinea că au fost
refe ră la pădurile din incluşi toţi cei exi s tenţi.
Moldova,
folosind
Pentru anul 1901, este adu să în lumină o informatie
trimiteri la documente începând încă din secolul al XV-iea, nouă cu privire la existenţa certă de data aceasta '1a
zonele împădurite fiind principalele furnizo are de lemn Boto şani a m eşte rilor„ cuferari" , a flată din „Industria în
pentru construcţia caselor, pentru unelte, pentru piese de Moldovă", între anii 1848.-1864, consemnată de Leonid
uz gospodăresc şi mobilier. Sugestivă este ş i referirea Boicu.
documentar ă la mărtu r i a suedezului Erasm Henric
În capitolul IV „ Materia primă „ găsim trimiterea către
Schneider de Weismantel „care a z ăb ovit"
documentele încă din vremuri voievodale care se referea la
prin Moldova în anii 1713-1714 şi care aminteş te de „ „ slobozenia " de a se tăia lemnul de orice trebuinţă în
incomparabilele păduri de fagi" numite de români
A„ unele locuri, doar din p ăduri mari. Printre ese nţele cel mai
bucovine"- păduri care „s trăbat ţara în lung şi-n lat". ln des folosite la confecţionarea mobilierului se numără fagul,
afară de „ fag" aceste p ăduri mai au stejari, tei şi cei mai stejarul, fr asinul, bradul, paltinul, teiul. Centrele
frumoşi meri, pruni , cireşi , vişin i, aluni, corni ş i alţi pomi de specializate erau lo calităţ il e unde era o majoritate de
felul acestora, purtători de fructe , făcându-ne cunoscute, me ş te ri ş i unele aşezări purtau denumiri asociate cu
obiectele executate-Blidari, Pl oscuţe ni , Doaga.
esentele de lemn existente în secolul al-XVlII-lea
Capitolele V şi VI se referă la „ Tehnicile de lucru" ş i
Într-un raport diplomatic francez din iunie 1798, sunt
aminti ţi
pentru lemnul de co n strucţie patru codri „Categoriile de mobilier" , unde autoarea continuă cu o
„ imenşi" : Codrul Bicului dintre Prut şi Nistru , Codrul analiză pe zone etnografice.: I aş i , R ădăuţi , Vrancea,
laşilo r, Codrul Herţei şi Codrul din împrejurimile oraşului Câmpulung-Moldovenesc, Gura- Humorului, Suceava,
Neamţ, Botoşani,· Vaslui, trecând în revistă şi decorul folosit
Piatra Neamt.
În capitolul II este prezentat un scurt istoric şi stadiul la mobilierul din Moldova.
În studiul la care ne referim, cercetătoarea Angela
cercetărilor în cadrul studierii mobilierului existent în
locuintele neolitice. Trimiterea către cercetările arheo- Paveliuc-Olariu sintetizează ş i un text despre situaţia
logice' cuprinde şi o prezentare a primelor forme de actu ală a meşterilor şi pieselor de mobilier.
Cercetarea cuprinde şi o serie de „ Concluzii", „Note" ,
mobilier, materialele din care erau realizate ş i
dimensiunele pe care le aveau. Chiar dacă prin săpăturile „Un Glosar" , „ Abrevieri", dar ş i 60 de pagini grupând
arheologice n-au fost găsite piese de mobilier din lemn din imagini grafice impecabil realizate de Emilia Drumea şi
cauza peris abilită ţii , uneltele din fier descoperite, Ecaterina Rusu şi imagini fotografice cu interior de locuinţă
(„rindeaua , dalta, barda, toporul, cuţitoaia ") au stabilit şi piesă de mobilier.
„ MOBILIERUL TRADI'flONAL DIN MOLDOVA" carte
vechimea prelucrării lemnului. Documentele din secolul alXV-lea afirmă autoarea studiului, menţionează specializări semnată de Angela Paveliuc-Olariu dr. etnolog, vine să
„ ale meşterilor în prelucrarea lemnului („ ploscari", îmbogăţească cercetarea referitoare la interioarele
„blidari" ) Strungul de lemn apare prin 1508-1509, într-un tradiţionale rom âneş ti , la arta folosită, la diferitele tipuri
de mobilier, la evoluţia în timp a acestei categorii de piese
catastif de cheltuieli.
La fel ca şi pentru p ădu ri, în consemnările călătorilor importante pentru patrimoniul etnografic, în ese nţă să
străini prin Moldova, apar referiri la piesele de mobilier îmbogăţească cercetarea referitoare la civilizaţia lemnului
începând cu secolul al XIX-iea, datele despre fllObilierul din din România.
Steliana BĂLTUŢĂ
casele tradiţional e, sunt tot mai numeroase. In funcţie de
evo luţia planului de loc uinţă, apare şi o diversificare a
pieselor de mobilier, menţionate în detaliu şi cu o descriere
DIŢIONAL DIN MOLDOV ", o nou ă apariţie
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Simpozionul "Posibilităţi de menţinere
şi revigorare a meşteşugurilor tradiţionale"
arhaice", domnia sa ne-a înlesnit posibilitatea de a sintetiza
sa într-o interogaţie de tip retoric "Quo vadis,
artifice?"
Muzeograful Iulian Bucur de la Complexul Muzeal "Iulian
Antonescu" Bacău s-a oprit la mesteşugul olăritului prin
intermediul unei cărţi aparţinând muzeografei Feodosia
Rotaru şi dr.etnograf Dorinei Ichim. Aprecierile la adresa
co nţinutului cărţii au evidenţit faptul că practicarea
meşteşugului olăritului în judeţul Bacău a fost consemnată
ca "un factor de sedentarism, unitate şi continuitate".
Maniera de prezentare a unei realităţi triste legate de
dispariţia centrelor de olărit şi a olarilor include şi regretul
autorilor care au reu şit să îmbine extraordinara cercetare
etnografică cu pasiunea caracteristică specialiştilor de a mai
tezauriza rămăşiţele unei culturi materiale.
S-a continuat cu vizionarea filmului documentar "Centrul
n cadrul amplei manifestari Festivalul cântecului, de ceramică din comuna Mihăileni, sat Pîrîul Negru", realizat
jocului, portului şi meşteşugurilor din « Ţara de Sus » de sectorul etnografic al Centrului Judeţean pentru
Ediţia a IJ-a, din perioada 10-14 august 2007, s-a Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani
desfăşurat un simpozion cu caracter etnografic. Tematica prin referentul etnograf Margareta Mihalache, care a reuşit
să puncteze toate etapele de lucru caracteristice ceramicii
abordată nu a fost întâmplătoare, urmărindu-se, de fapt,
găsirea unor soluţii clare în ceea ce priveşte menţinerea populare din Mihăileni încă de la procurarea materiei prime,
meşteşugurilor tradiţionale atât în zona etnografică modelarea, uscarea, angobarea, prima ardere, smălţuirea, a
Boto ani, cât şi în celelalte zone din ţară.
doua ardere până la obţinerea vasului. Frumuseţea
Au participat specialişti din Bucureşti , Iaşi, Bacău, Vaslui motivelor decorative, diversitatea acestora şi unicitatea
şi din acest motiv, discuţiile purtate au fost diverse şi cu un repartizării şi combinării pe suprafata vaselor au fost
grad important de complexitate. Aşadar, preşedintele exemplificate prin vizualizarea concretă a ceramicii de
Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova a punctat Mihăileni p ăstrate în colecţia Muzeului de Etnografie
aspectele negative existente : lipsa de comunicare între Botoşani .
me şteri şi factorii de decizie din toate instituţiile de profil
Continuând problematica abordată de-a lungul
(muzee,c-entre de creaţie , şcoli populare, direcţiile de simpozionului, dr.etnograf Angela Paveliuc Olaru a sugerat
cultura).In le gătură cu menţinerea meşteşugurilor că diversitatea culturii populare (arhitectura, ocupaţii,
tradiţionale, dl Marcel
obiceiuri, mesteşuguri) s-a dezvoltat în funcţie de cerinţele şi
Lutic a amintit criteriile care trebuie să stea la baza gusturile comunităţii săteşti, subliniind că în timp viaţa
creaţiei populare şi de care meşterul trebuie să ţină cont : tradiţională a suferit schimbări şi că unele dintre
reţeta obiectului de artă, materia primă adecvată, tehnici mesteşugurile tradiţionale au dispărut. A apreciat eforturile
arhaice specifice, ansambluri decorativ-ornamentale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
tradi ţi onal e , ansambluri cromatic-armonioase, funcţia Culturii Tradiţionale Botoşani şi ale Direcţiei pentru Cultură,
ritualică şi simbolică. De asemenea, s-au precizat riscurile Culte şi Patrimoniu Cultural Botoşani de a stimula meşterii
care se ivesc în raporturile bine stabilite : frumosul şi utilul, să continue propriul lor mesteşug, oferindu-le posibilitatea
unde se înregistreaza un exces al decorativismului, o de a expune creaţiile proprii în cadrul târgurilor care au loc
sufocare a spaţtilor libere; manual şi mecanic, în acest sens, în cursul anului.
se constată o pătrundere alarmantă a obiectelor în serie, în
Muzeografa Steliana Băltuţă, şefa Secţiei de Etnografie
detrimentul celor confecţionate manual; individualitate si Botoşani, s-a oprit la importanţa dezvoltării gustului' celor
noutate: circulaţia ansamblurilor decorative neîntemeiată şi mici pentru aprecierea tradiţiilor şi instruirii acestora
punerea în pericol a unicităţii fiecărei zone etnografice.
pentru practicarea unor mesteşuguri. Referindu-se la crearea
Dezbaterile au continuat pe aceeaşi linie, de la aşa-zisa unor programe de educaţie muzeală, a specificat necesitatea
" reţetă a obiectului de artă" la opinii cu privire la schimbarea impunerii unor concursuri care ar urmări completarea
rolului funcţional al obiectelor creatorilor populari şi au fost cunoştinţelor elevilor în domenii diverse: istorie,artă,
expuse de către prof.Vasile Ungureanu. Delimitând produsul etnografie, ştiinţele naturii şi care ar determina creşterea
meseriaşului popular de cel autentic al meşterului popular interesului generaţiei tinere pentru conservarea valorilor
sau termenul de artizanat explicat ca"o mică industrie" de cel patrimoniale ceea ce ar împiedica pierderea identităţii
al creaţiei populare ca "păstrător al structurii şi tehnicii naţionale .
intervenţia

I
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Despre importanţa unui Proiect transfrontalier cu
Republica Moldova - Raionul Făleşti " Moştenire din
bătrâni", derulat în cursul anului 2007, de către Direcţia
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional care a
urmărit să pună în valoare meştesugurile tradiţionale şi
meşterii populari şi care a reunit 10 meşteri populari atât din
judeţul Botoşani, cât şi din Raionul Făleşti , a vorbit d-na
director Dana Pietraru. Un alt proiect a apărut la iniţiativa
preşedintelui Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova,
Marcel Lutic, şi a· cercetătorului Fundaţiei pentru
Me şteşugari , Florin Filip, şi s-a numit " Meşteri anonimi.Audit
asupra domeniului meşteşugarilor în Regiunea de Nord-Est",
urmărind o mai bună cunoaştere a meşterilor,
meşteşugarilor şi creatorilor populari din regiunea amintită
mai sus. Echipa de proiect a organizat o campanie de

cercetare în judeţele laşi, Vaslui, Botoşani şi Suceava la care
au participat specialişti : conf. univ. dr. Paula Popoiu şi
director general al Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie
Gusti" din Bucureşti şi etnografii: Florentina Bran, Delcizia
Mareş . Finalizarea proiectului a inclus publicarea de
materiale promoţionale cu meşteri, meşteşugari, creatori
populari şi distribuirea acestora în institutiile care se ocupa
de ~onservarea şi promovarea meşteşugurilor tradiţionale.
In finalul întalnirii, dl director al Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Botoşani , Ilie Ion, a subliniat importanţa desfăşurarii acestui
simpozion care poate oferi soluţii concrete în menţinerea
tradiţiilor şi meşteşugurilor din zona etnografică Botoşani.
Margareta MlllALACHE

UN NOU DOCUMENTAR LA CENTRULJUDEŢEAN DE CONSERVARE
ŞI VALORIFICARE A CREAŢIEI POPULARE BOTOŞANI

D

upă

realizarea şi prezentarea documentarului desfăşurare a obiceiurilor calendaristice şi ale vieţii de
referitor la meşteşugul olăritului de la Mihăileni, familie dar şi loc de frumuseţe a pieselor de mobilier şi a
vatra meşteru.lui Smerica Gheorghe din Pârâu ţesăturilor meşteşugite în lungile luni de iarnă. Gazda
Negru, o altă filmare realizată de data aceasta la Ungureni, primitoare, Maria Zotic la 72 de ani a creat cadrul unei
dar tot din iniţiativa referentului Margareta Mihalache, vine şezători împreună cu meşterele Eugenia Apopei, Maria
să îmbogăţească arhiva la meşteşugurile practicate în zona
Burlacu şi prezintă în detaliu meşteşugul ţesutului cu fire de
Botoşani .
cânepă, plecând de la semănatul cânepii, smulgerea ei,
Pelicula ne introduce în vatra aşezării cu un comentariu „muratul" în apă , uscatul, meliţatul, „răgilatul" , (pieptănat),
referitor la istoria locului, la personalităţi din viaţa satului, la torsul şi apoi ţesutul ştergarilor numite „ leşiere"foarte bune
biserică loc central de spiritualitate despre care vorbeşte pentru bucătărie.
preotul prezentând structura interioară a lăcaşului de cult,
Tot din cânepă, dar de data aceasta vopsită, erau ţesute
pictura veche realizată şi scoasă la lumină după o perioadă lăicerele, păretarele în 4 iţe. în timp ce ţese, meştera Maria
de restaurare. Treptat, de la cadrul creat de peisajul satului, Zotic cântă aşa cum făcea în tinereţe , cănd îşi prindea în
de lăcaşul de cult, comentariul şi imaginile ne duc către ţesătură visele de copilă şi mai tărziu dorurile de fată, cu
locuinţe şi unele meşteşuguri practicate, unele rămase zestrea gata pregătită de măritat. Continuând să
oprite, încremenite în loc ca amintire din viaţa comunităţii povestească, ne spune că astăzi ţese şi lăicere de cordele doar
rurale de altădată, altele continuate ca un arc de boltă peste din pasiune şi plăcere, uimind pe toată lumea care se
timp, parcă pentru a nu ne uita identitatea, originile şi întreabă de ce mai are nevoie să ţese, când toate se găsesc de
obiceiurile străbune.
cumpărat. Meştera Maria Zotic ne mai spune că şi-a învăţat
Suntem invitaţi apoi, în locuinţa primitoare a meşterei copili meşteşugul ţesutului dar cei tineri au acum o altă viaţă
Maria Zotic. Locuinţa loc de poveşti la gura sobei, de decât a bunicilor lor, nici horele sau balurilr de altădată nu se
compară cu discotecile de azi.
Documentarul, ne conduce în altă locuinţă, a meşterei
Aurica Cojocaru unde ni se dezvăluie meşteşugul
încondeierii ouălor cu motive arhaice după metode
tradiţionale, cu ceara de albine şi introduse apoi în culoarea
roşie; altele în culoarea verde a vegetaţiei renăscute. La acest
meşteşug de decorare a ouălor, meştera are urmaşi pe cei
tineri care să ducă mai departe meşteşugul, menţionând-o pe
nepoata Nicoleta Cojocaru.
După prezentarea şi acestui vechi meşteşug, ne retragem
în final din casa meşterei, pentru a revedea în depărtări,
imaginea aşezării Ungureni, loc binecuvântat al zonei
Botoşani.

Steliana BĂLTUŢĂ
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I 2007 a fost pentru Sociatea Culturală „Expo t" Botoşani un timp de
nii decembrie 2007. Despre această
depăşire a ariei spirituale şi geografice a judeţului Botoşani. Au expus expoziţie domnul Cozmin Mihai
Ia Sibiu, capitala culturală europea- Munteanu, care a făcut o scurtă prenă, în incinta Galeriilor „Art - Vo":
Marius Vatamanu, Liviu Şoptelea,
Andra şi Robert Cobuz, iar la Galeriile „Top -Art" din Iaşi: primii doi
artişti plastici, amintiti
' mai sus , Ia
care s-.au alăturat Ionuţ Gafiţeanu şi
Florin Grosu. Expoziţiile personale
ale lui Marcel Alexa şi George Şpa
iuc au fost găzduite de Galeriile de
Artă din Botoşani.
In luna octombrie 2007, membrii Societăţii Culturale „Expo-Art"
s-au reunit în traditionala tabără
de la Agafton. Au pa~ticipat: Marcel
Alexa, Aurel Azamfirei, Robert Cobuz, Ionuţ Gafiţeanu , Florin Grosu,
Constantin Livadaru, Petru Maxim,
Cristi Olaru, George Spaiuc, Liviu
Şoptelea, Marius Vatamanu şi lucră
rile au poposit pe simezele Galeriilor „ Ştefan Luchian" la începutul lu-

zentare, a apreciat faptul că „este un
spectacol de lumină, formă şi culoare, reunind concepte bine structurate şi o dorinţă de exprimare a monumentalului, dar şi a zonelor decorative în transparenţe de vitraliu".
Impresia de ansamblu a fost forţa deosebită atât în abordarea tematică, cât şi tehnică a unor suprafeţe
mari la unii, mai diminuate la altii
în care, uneori, culoarea incintă,
alteori, şochează, obligând privitorul să treacă prin stări emotionale
diferite de-a lungul circuitului expoziţional. S-a observat preocuparea
artiştilor pentru concepţie, tehnică
picturală şi modalitatea de rezolvare a suprafeţei plastice.
Tot în cursul anului 2007 mai
multi membri ai societătii noastre
culhirale au susţinut cu p:irticiparea
directă elevii Liceului de Artă, dar şi
ai Şcolii de Artă .din Botoşani în cadrul expoziţiilor cu un caracter religios „Rugându-ne ţie Doamne!". La
împlinirea a 50 de ani de existentă a
liceului s-a derulat o manifest'are
care a inclus o altă expoziţie unde sau regăsit lucrările lui Robert Cobuz, Marius Vatamanu, Liviu Şopte
lea, Constantin Livadaru şi Ovidiu
Zălincă. Au urmat colaborări cu
Societatea Culturală „ Art-Grup",
oricum perioada, care a trecut, a
adus destul de multe participări pe
plan local şi naţional pentru
membrii societăţii noastre care nu
pot fi trecute cu vederea.
1

Preşedintele

S.C. „Expo-Art",
Livitt
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ŞOPTELEA

Dr. AngelaPAVELIUC OLARU

CORNENII ... ŞI PORECLELE LOR
în partea sud-vestică a judeţului satului. Atunci când in tervine ironia, aceasta este
pe partea stângă a Siretului, comuna ponderată, fără răutate , fără ranchiună, existând de
Corni cuprinde trei sate: Corni, S arafineşti şi obicei o înţelegere umană faţă de cele „ creionate".
Balta-Arsă.
Incercarea de „clasificare" a poreclelor din satul
In cele ce urmează ne vom referi doar la satul Corni Corni este dificil ă. Am considerat nimerit, pentru
care a fost obiectul cercetării noastre despre porecle.
început, gruparea acestora în nişte „categorii" oarecum
Cornenii, oameni gospodari şi vrednici păstr ători arbitrare, dar, oarecum , necesare . lntr-o primă
ai tradiţiilor şi obiceiurilor moştenite din b ătrâni , s-au categorie, destul de numeroas ă, am inclus poreclele ce
dovedit inventivi şi-n găsirea poreclelor cu ajutorul cuprind nume de animale ş i păsări : pichiroi, păduche,
cărora să-şi caracterizeze cât mai fidel consătenii ,
purice, pisoi, cornut, ciocârlan, goangă, cocoară, fazan,
necesitate izvorâtă în principal din nevoia de capră, ţâ nţar, ep uroi, cucu, gîscan, cucoş , bondari,
identificare a familiilor, având acelaşi nume- (Oniciuc, chiţigoi , buhă, găinuţă , ţarcă, gîscă, răţoi , turturid,
Daniliuc, Scorţaru , ş.a.).
vulpoi, ţapu , mânzu, şoarec, lupu, guzan, bou-roşu ,
E greu de precizat care a fost începutul acestui germoi, ş .a.
„botez popular". Poate, stând la taifas într-o zi de
Numeroase porecle în Corni aparţin lumii
sărbătoare , sau participând la şezători şi clăci , ocazii în vegetale: hold ă, fasolă, fasolică , prună, harpacică,
care vorbele de duh „glumele şi şaga" îşi aveau rostul chipăruş , perjoi, harbuz, cireaşă, cioclej, strujan, s.a.
lor, fiind aşteptate şi apreciate ca atare de membrii
O altă „categorie" foarte bine reprezentată cuprinde
com unităţii. Se făceau atunci remarci în legătură cu nume de lucruri - familiare omului de la ţară şi nu
unii sau cu alţii la care apăreau mai evidente unele numaiovrig, colac, brandu, sănioi, foşalău , docoment11,
cusururi în comportament, în ţinută, în vorbire sau burlui, dob ă, cârlig, ciuparcă,cotiguţă, bulan, ciolan,
chiar referitoare la „ isteţim ea" fiecăruia d oved ită în fliu şcă , coşleucă, ţăpoi , turtă, poloboc, găluşcă, căpoi,
smoc, j ăratec, ţăran, avionu, trenu, cartuş , căldăruş,
împrej urări cunoscute în sat.
Prilej de haz, de bună dispoziţie unde simţul hîrgău, moniţă (maimuţă), coştei , budăieş , bolohan,
umorului îşi avea rostul lui, aceste vorbe, aprecieri, paticu, brici, capac, burici .
Porecle care aparţin profesiilor : maioru, căpitanu,
caracterizând uneori destul de exact persoana
respectivă, au rămas înscrise în „memoria afectivă" a clopotaru, ş.a.
O altă categorie de porecle specifică diferite însuşiri
satului căpătând , cu timpul, statut de PORECLĂ. Ca o
particularitate demnă de semnalat, în cazul satului ale persoanei: bodrîngă, vîju, hura, bălălău, trei
Corni, este faptul că aici aproape toate familiile sunt -minciuni, bolotoc, şo mîlcă, jîmba, boamba, buhonu,
cunoscute după pore clă, numărul poreclelor fiind în ţîcnit11 , haba, pătatu, falcă-strâmbă, mălăoi , ţopîrlica,
acest caz extrem de numeros, după cum vom vedea. chelbosu, chirola, mititelu, , zgribencea, toafla,
Poreclele se moştenesc din tată în fiu ca şi numele mincinosu, handra, năsoi , nebunu, peticuţ, babulea,
brici, motîrlanu, cucuieta, moarta, bou-roşu , coastepropriu zis al familiilor respective.
In cazul căsătoriei de obicei se impune porecla rupte, Gheorghe-roşu , ş.a.
Apar şi porecle nedefinite, cum ar fi: ţilenchea,
bărbatului, păstrându-se în memoria celor apropiaţi un
ţulea, burici, tabără, beldiţă, chiciu , scrabu,
timp, şi porecla femeii.
Pare un lucru absolut firesc ca oamenii din sat să se fundac,cotobac, bandurel, poacă , ştronţ, bereta,
cunoască după porecle, adeseori numele real de familie catavate, coşlache, tuista, blutea, fon, vereasca, mitran,
fiind cunoscut şi folosit doar în registrele oficiale sau fîrtai , cotină, muca, tupila, lala, pogaci, viereasca,
mitran ş.a.
în evidenţa factorilor poştali.
In cercetarea întreprinsă de noi avem şi numele
Nu se supără nimeni dacă este strigat, (numit) după
poreclă, acest lucru dovedindu-se util în identificarea celor care poartă poreclele de mai sus, aspect care nu
poate fi consemnat, şi ca atare, ne vom referi la
exactă a familiilor sau persoanei respective.
Se face haz şi caz doar de poreclele neobişnuite, poreclele respective păstrând anonimatul celor
oarecum, ce vizează aspecte mai puţin acceptate de cărora le aparţine.
Oprimă categorie de porecle se referă la satirizarea
comunitate, acelea ce frizează vulgaritatea.
Poreclele cuprind aşa cum am arătat, cu multă unor particularităţi fizice ale concetăţenilor:
- vorbă multă, judecată puţină (I-~BA2
exactitate şi simţ al umorului tarele comportamentale
- vorbă şi mişcare înceată (BOD RANGA)
ale indivizilor în unele situaţii „mai speciale" din viaţa

S

ituată

Botoşani ,
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- mic de statură (PATICU)
- ţinută vestimentară neglijentă (TOAFLA)
- cucuie în cap ( CUCUIETA)
- mică de statură şi grasă (BOAMBA)
- greoi în mişcări şi-n vorbă (MOTÂRLANU)
- defect la mers - ârîre de picioare (ŞOFÂLCĂ)
- persoană înaltă, slabă, galbenă la faţă (MOARfA)
- om mic de statură şi gras (BOLOTOC)
- bărbat fără păr pe cap (CHELBOSU)
- persoană cu păr roşu (CHIRO LA)
- p ersoană cu ~n nas disproporţionat de mare faţă
de restul figurii (NASOi)
- persoană cu gura mare OÂMBA)
- persoană cu faţa îmbujorată mereu (BUJORELU)
- persoană cu dinţii foarte rari (FASO LA)
O altă categorie de porecle satirizează par ticularităţi psihice ale persoanelor :
- persoană care denaturează frecvent adevăru l cunoscut de comunitate (MINCINOSU, TREI MINCIUNI)
- om având un comportament dezechilibrat
(NEBU U, ŢICNITU)
- p ers oană energică, hotărâtă (BRICI)
- persoană simpatică, veselă care face şi pe altul să
râdă (BUHO U)
.
- p ersoană şireată, vicleană (VULPOI)
- persoană fricoas ă, lipsită de simţul răspunderii, de
curaj (EPUROI)
-om singuratec, fără prieteni (CUC)
- persoană având reacţii încetinite (MĂLĂOI)
- persoană foarte zgârcită, avară (ZGRIBENCEA)
- persoană foarte curioasă (GOZOROABA)
Oaltă categorie de porecle se referă la întâmplări şi
năravuri hazlii sau chiar ridicole:
Cocoară - poreclă atribuită unui bătrân care-şi duce
găinile pe aria unde fusese trăierat grâul, ca să se
hrănească, dar găinile speriate fugeau în toate părţile
„ca nişte cocoare ", aşa cum spunea bătrânul.
Fazan - poreclă atribuită unui sătean care având
locuinţa la marginea p ădurii, se lăuda mereu că „prinde
şi mănâncă fazani'' deşi nimeni nu văzu se fazani în
pădurea aceea.
Brandu - poreclă atribuită unui personaj, care întors
din război povestea mereu „cum se trăgeau brandurele
pe front" căutând să atragă atenţia celorlalţi prin
„vitejia "sa.
Colac - în copilărie , poreclitul, când mergea cu
colindul cerea mai multi colaci dând dovadă de
lăcomie.
'
Maioru - poreclă atribuită unui localnic care
povestea tuturor „ isprăvile " făcute în armată ca „brav
ostaş ", motiv pentru care i se spunea „maiorul".
Docomentu_- o persoană foarte meticuloasă care le
făcea pe toate „ca la carte" spunând tuturor că este

foarte bine „docomentat" în legătură cu orice.
Cioclej - poreclă atribuită unei familii care neavând
lemne punea pe foc „ciocleji" (beţe de porumb) - totul
datorându-se lenei de care suferea întreaga familie.
Roată - poreclitul se juca în copilăria sa cu o roată,
dând-o toată ziua de-a dura prin curte.
Treşcă - poreclă atribuită unui om sărac, dar vesel
care cânta mereu din trişcă „ca un greier"
Bonachi - pore clă dată cuiva care avea pretenţia
„că-i mare boier" în sat fiind destul de modest din
punct de vedere material.
Capra- poreclă dată unei femei care păştea caprele
din sat şi dacă cineva o întreba ce face, ea răspundea :
ia mai pasc şi eu animalele aieste - ferindu-se să le
spună „pe nume" deoarece îşi cuno ştea porecla.
Interesant este faptul întâlnit în Corni: transformarea unor nume care există în sat, în porecle
atribuite altor familii: (Matrache, Vasilache, Ghe orghian, Clopotaru, Miron) ş. a.
Izvorâte din imaginaţia bogată a locuitorilor, din
dorinţa de a surprinde cât mai bine personalitatea
unuia sau altuia, din nevoia de identificare ş i
cuprinzând categorii diferite în funcţie de ocupaţie , de
trăsături fizice sau comportamentale ale respectivelor
persoane etc. - poreclele existente în satul Corni
impresionează prin numărul lor, prin inventivitatea ,
hazul pe care-l degajă, constituind, toate la un loc, un
aspect interesant de studiat - pentru etnografi.
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Meşterul popular
Gheorghe Ţugui fiul,
din Vorona

Creatie /Iterară
I

Poeţi botoşăneni în Şezătorile

Iernii, ediţia a XVIII-a

Marius IR/MIA

Ciprian MANOLAC/IE

Râs omanie

Eternul feminin

Mă am uitat încolo, unde pusesem
şi ceva se ridica la mijloc, era

masa,

ceva la mijloc!
Mă am uitat dincolo
ş i cana mea sărea,
zâmbea.
Mă am întors în spate:
şi mâna mea râdea.
Mă am privit peste umăr, dulapul
se zgâl ţâi a, hohotea.
Să râd, aşadar, am început ş i eu.

Cârligul
Există o perioadă a anului
când inima bate mai încet.
Acest fapt l-am aflat
de unde- nu ştiu ,
poate l-am cules de pe stradă,
sau poate vine dintr-un vis ciudat.
(Să fie iarna, când totul se strânge?
Ori vara, când tot e-n extaz?)
Ci luminat e doar singur cârligulde unde, ş i când, am aflat.
(Uneori, parc-aş mai desluşi ceva,
ceva în legătură cu ordinea aştrilor.)

Floare, toamna
În toamna eternă
a sufletului meu
Moldova
dar România e
ca o floare a soarelui

Stradală
Urcam strada. Pe trotuar
se rostogolea o bucată de marmură albă.
Mar mură o clipă cât pupila,
în altă clip ă acoperind
s paţiile dintre aştri.
Urcam strada- dincolo de zidul metalic
nu voi fi nicicând.
Prin praful luminii
treceau către masa tăcerii ultimii călăreţi,

Femeia: un răsfăţ ş i-o boare,
pentru iluzii,
Un strop de iad în fiecare
Rai cu p ărelnice confuzii.
Şi-o seceră

Strună, mister, intensitate
Armonios des fătătoare ,
Eterică pe jum ătate ,
Cât se cuvine - vrăjitoare.

Chip cu palorile virgine,
Zmeura sfrnilor ce-mb ie,
Eternul feminin în sine
E-o n e lum ească poezie.
Blondine coapse, mângâiere,
Farmec profund, stranietate Efeminantă adiere
Din orice vis uman răz bate.
Un veş nic mariaj de vicii,
Deşe rtăciune , lacrimi sparte,
Dens în erotice capricii,
Eternul feminin e moarte.

Femeie
De ce te mai iubesc, femeie rece
Ca un arhipelag răpus de ploi?
Nu ştiu cc-ascunzi, însă minciuna trece
Istovitoare, şi ne lasă goi.
De ce te mai sărut , femeie oarbă
Închisă-n turn ş i-amirosind a duh?
Buzele tale n-au puteri să soarbă
Miresmele de frig de prin văzduh.
De ce te copleşesc, femeie ninsă,
Orice primejdii cad din anotimp?
În loc să-mi porţi mirarea necuprinsă
Prin simfonia sângelui, un timp.
Femeie rece, oarbă ş i prea nin să
De false-ngrijorări, de vagi zăpezi ,
iubirea ca un fluture stă prinsă
De trupul meu în care nu mai crezi.

întârziaţii.
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Creatie literari
I

Vasile IFTIME

Mereu aceeaşi ultimă zi
Să ne întâlnim, iubito, m ăcar pentru câteva clipe,
pentru câteva clipe de sinceritate fluid ă. „
S ă plangem, să plangem p ân ă s-or descompune
ochii în lacrim ă,
până vom inunda grădinile suspendate de cer.
Noe, la ce să mai vină Noe cu arca?
Nebunii lumii ne-au lăsat fără cârmă.
am orbecăit căutând calea spre fericire
d eşi fiecare ascundem câte jumătate de drum.
Degeaba am jumulit timpul de pene,
Alţii i-au smuls secundele p ân ă la os.
Să plângem p ână sub tal pi ni se va deschide groapa,
pân ă va coborî funie de pe-o grindă de cer
Ştiu , sunt destui ce aşteaptă să ne trop ăi e lutul

Când râvnim la înfăţişarea supre m ă .
N-are a face, calce ei în picioare frunza ruptă din piele,
bruma scuturată din iris,
mugurii pogorâţi în cămaşa de cruce să i calce!
Noi, cuminţi într-un bob de piatră,
împleti-vom spirale de suflet
pentru cea de-a doua venire.
P.S
Ce zici, acest poem de amăgit întunericul
Îl lăsăm ca bilet de adio căscatilor lumii?
Măcar în al douăzeci şi cincile~ ceas să-nţeleagă
Că iubirea nu se rezumă nici într-un certificat de deces.

Claustrofobiile unui ins
extravertit
Cu poezia se petrece ace l aşi lucru pe care lumea-I
dar nu-ş i dă seama. Nu pentru că poezia ar fi ceva
de neglijat, ci dimpotrivă, pentru că ea este deja o
preocupare cotidiană, ieşind din curtea închisă a unei
lumi în piaţa largă a altei lumi care numai de poezie nu are
nevoie. Şi atunci poetul poate purta orice nume, poate
avea orice chip, poate veni din orice casă în care acrul
poetic putea fi cel al rugăciunilor, al Biblici sau al
firescului ce nu se lasă definit dar fără de care nu se putea
trăieş te

trăi.

În acest context estetic existenţial apare ş i cartea
„Claustrofobii sentimentale" semnată de Vasile Iftime, om
ca toţi oamenii, slujbaş în cadrul Armatei române, cu mi ză
mai puţină spre harnaşamente l e so ld ă ţeşti ş i cu mai mult ă
propensiune spre ceea ce ar putea însemna cuvântul ca
armă ce dăinui e peste toate celelalte arme. El este,
negreş it, o apar i ţie ca multe altele, într-un areal în care
poezia pare a fi singura şan să de supraviqui re, d eş i
acesteia i se trag rând pe rând pieile de pe trup: fie că nu
este înţeleasă, fie că este prea înţeleasă, ori că de cele
spuse de ea nimeni nu are nevoie sau cei ce au nevoie sunt
din ce în ce mai puţini. Cei ce au nevoie de poezie, se parc,
sunt din ce în ce mai puţini ş i , d eş i sunt mul ţi , din ce în ce
mai mulţi la număr, ca poeţi , poezia pare un hazard sau o
himeră mult prea îmblânzitft pentru astfel de suflete.
Vasile Iftime, deşi nu vine să vrea să rup ă gura târgului,
deşi târgul nostru îngurgitează poezie an de an cât zece
oraşe mari la un loc - măcar prin recitalurile de la Zil ele
Eminescu, cele de la Premiul Naţional , cele din timpul
Congresului Naţional de Poezie, sau cele datorate altor
concursuri de poezie-, datorită unei tradiţii culturale care
dă dureri de cap unor blogeri cu dex la braţ şi nu la cap,
dovedeşte că poezia are şansele unei recupe r ări de
rezervă şi aşezare a omului în faţa cărţii ca în faţa
icoanelor.
Evo luţia poetică a lui Vasile Iftime este una de real
progres. De la carte la carte, paş ii lui, alteori şovăi e lni ci ,
uneori îndrăzn~ţi , au reu ş it să d ev in ă siguri, cu ţintă cl a ră
spre un discurs poetic pastos, căruia, dacă, pc viitor, va ş ti
să-i tempereze impulsurile facil e, va izbuti să-i găseas că
propria cale. Şi calea lui Vasile lftime, care vine de la cea a
iubitorului de poezie la cea a scriitorului de poezie, este
cea descrisă mai sus, de la incertul poetic viabil la
siguranţa ex presivităţii poetice. Autoimpresionarea ş i
mularea după modelul poetic imediat, d eşi-I acaparează,
nu-l avantajează prin simplul motiv că nimic din ceea cc a
mai fost spus într-un fel nu poate fi original în alt fel, mai
ales atunci când tema mizată - cum este iubirea - este atât
de bătătorită. Ceea ce este de apreciat la Vasile Iftimc pare
a fi nonşalanţa, care, şi ea, se pare, vine dintr-o timiditate
capabilă să nască figuri stilistice surprinzătoare. De aici
prospeţimea unor imagini, a unor versuri, chiar a unor
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poeme întregi din care Vasile Iftime iese victorios. Dar
până la adevărata victorie mai sunt de dat la o parte multe
încă rcături energetice ce sufocă, nu neapărat discursul
poetic care, după cum am văzut, este unul în trombă,
diluvian, pe albii totuşi mici, ci chiar poezia care colcăie în
inima şi sufletul poetului ca disperarea celui ce, închis întro celulă, sparge pereţii tocmai prin puterea credinţei lui în
viaţă, ceea ce la Vasile Iftime se traduce prin „claustrofobii
sentimentale".
Aflat la a patra carte, după un parcurs cu vădite căutări
în limpezirea limbajului poetic, Vasile lftime scrie în
această carte o poezie a confesiunii conjugale sau a iubirii
tăinu ite , privită retrospectiv, expunându-şi motivele care
i-au creat stările poetice dezinvolt, dezinhibat, firesc.
Discursul limpede, de cele mai multe ori dezvelit până la
nuditatea ideilor, conferă textelor transparenţa unor
ferestre prin care priveşti sufletul poetului ca pe o
fotografie din care poţi extrage timpul care le-a dat chip,
simplitate ce-ar putea deveni o caracteristică a poeziei pe
care Vasile Iftime o scrie, reuşind , printr-o tehnică a
versului liber, să iasă destul de bine din „claustrofobiile
sentimentale" cărora le dă , prin grila talentului său , chipul
poeziei joviale. (Gellu Dorian)

Cura de luciditate
şi împletituri de cuvinte
Sunt poeţi care iau startul mai greu, poate că sunt
intimidaţi de forfota din viaţa literară sau încă nu-şi pot
defini cu acurateţe spatiul liric de manifestare. Este cazul şi
lui Vasile Iftimie, a călcat timorat pe teritoriul poeziei, cu
volumul „Umbre", editat la Editura Geea, 2004, lăsând
impresia unei voci usor răguşite, fără un timbru propriu. Se
simţea o bâlbâială Î,!1 exprimare, un dezechilibru în
arhitectura poemelor. Insa, cu timpul, Vasile Iftimie a avut
disciplineze verbul, să-ş i
li mpezească limbajul şi să-şi afâneze în permanenţă solul
ideatic. Minunea s-a produs în primul rând lecturilor, şi a
disciplinei de care a dat dovadă în pătrunderea lor. Sunt
foarte multi cititori de poezie care rateaza miezul poemelor
şi se opresc doar la epiderma lor, la simpla lor percepţie de
suprafaţă. Acum, putem vorbi la Vasile Iftime chiar de-o
entitate poetică, cu motive lirice variate, dispuse în note
atât sobre, cât şi sarcastice, cu trăiri profunde, în care sunt
incubate idei de diferite încărcături, de la teme simple,
populare, hai să le spunem „ocazionale", până la cele de
sorginte filozofică, decupate din lecturi atente. Peste toate
adie o undă de umor, chiar şi atunci când sunt în joc teme
grele, poetul nu-şi ascunde nici un moment bunadispoziţie
care-l atinge cand intră în transa creaţiei. Nu putem vorbi
de-o relaxare poetică, ci doar de-o stare de destindere pe
timpul actului creaţiei. De aici poate şi uşurinţa cu care îşi
configurează gândurile, nervurile ideatice sunt la suprafaţă,
nu prea ai ce le căuta în adâncul textului, în subînţelesuri.
Mai sunt şi locuri comune, dar pe care poetul reuşeste doar
prin câteva tuşe să le particularizeze, să le învioreze şi să le

fo rţa lăuntrică necesară încât să-şi

scoată

din monotonie. Oe multe ori parc stranie relaţia
poetului cu propriile produse literare, sunt momente cftnd
poezia p a rcă nu-i cade perfect pc forma cerută de res piraţia
lirică pe care ş i-o impune de la primele versuri, pc ritmul
produs de b ătăile emoţiilor, pc ici, pe colo mai apar şi
versuri cu asperităţi, uşor contondente, metafore stufoase.
Atunci când îşi face apariţia ironia, poezia c âş tigă în
fluiditate, micile obstacole sunt topite de fluxul cuvintelor„.
cheie, de vârtejul epigramatic. Oe asemenea, interesant e
faptul că până ş i cele mai grave ş i profunde teme, ce
încorporează momente delicate ale vieţii, sunt tratate cu-o
uşoară umbră de ironie. Voi cita poemul, intinilat cât se
poate de„. obraznic, „ Recomandări împotriva poleniz ă rii
prin dragoste":
„Ex istă mai multe feluri de inconş tienţă,/ atât de multe,
că nu încap într-un dicţionar/ doldora căpn1 ş it cu verbe/
conjugate în toate modurile posibile./ Dar cca mai
paranoică dintre toate/ este inconştienţa de a iubi./ Doar
suferind de această nebunie/ numeri veşnicia pe degetele
de la o mână ,/ deschizi Universul cu un sărut, înghesui
infinitul într-o singură inimă/ ş i ierţi chiar ş i pe cel care îţi
sapă groapa în suflet./ Acest pseudo-virus cu valenţe
multiple/ este recomandat la toţi suferinzii planetei/ mai
puţin celor ce-şi folosesc stomacul/ etalon, pclllru m ăs urat
proprii vise./ Este dureros atunci când nu doare/ şi plăcut
atunci când se împrăştie/ până şi-n gândul cel negândit
încă/ Are mai multe moduri de evoluţie:/ uneori latent,
timide gâdilituri/ însoţite de o senzaţie plăcută de zbor,/
alteori fulger, topind suferindul în diverse forme / îl face să
întrebe dacă nu s-a greşit trupul în care/ era prevăzut să se
nască?/ Apogeul... nu-i altul decât desăvârşirea fiinţei/ în
acest chin botezat de apostol Dragoste/ atunci când nu se
inventează sinuciderea/ De aici nu-i indicată involuţia/ şi
nici măcar convalescenţa/ ci doar povara handicapului
numit aripă/ Din ce substanţă ş i-n ce laborator a fost
binecuvântată/ nu pot de ocamdată a şti ,/ dar ştiu că
dragostea miroase a Dumnezeu". (LucianAlecsa)
.....----------------------.
NOTĂ: Cea de a XV1II-a ediţie a „ Şezătorilor ierni ", o
manifestare culturală de profil a Centrului Jud eţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani , care
are ca scop descoperirea şi promovarea valorilor cui tur ii
tradiţionale de pe raza judeţului, dar şi cercetarea şi conservarea
acestora, s-a desfăşurat pe parcursul lunii februarie 2008 în patru
localităţi clin judeţ: Griviţa (Corclăreni) , Albeşti, Conceşti şi
Săveni. La aceste întîlniri au participat, pe lîngă s p eciali ş tii
instuţiei - Constantin Lupu, dirijorul Tarafului „Datina", Mihai
Fecliuc, coregraf, Margareta Mihalache, etnograf ş i Ion Ilie,
directorul institutiei - formatif ele dansuri clin zenele avute în
vedxere, meşteri' populari, creatori literari, dar şi scriitorii
botoşăneni: Dumitru Ţiganiuc, Lucian Alecsa, Nicolae Corlat,
Ciprian Manolache, Vlad Scutelnicu, Constantin Bojescu, Petruţ
Pârvescu, Vasile Iftime, Cezar Florescu, Marius Irimia, Costel
Zăgan , Victor Teişanu , Dumitru Necşanu , Gabriel Alexe, Stelorian
Moroşanu ,
Maria Baciu, Gheorghe Ţuculeanu , precum şi
cantautorul Vasile Asiminicesei„ Au fost organizate expoziţii ele
etnografie şi deschise puncte muzeale etnografice în Lozna şi
Con ceşti.
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Gheorghe ŢUCULEANU

GHEORGHE TUCULEANU DOR DE INFINIT
În

DOINA PRUTULUI

programul
de
promovare
a
creatiei
literare a amatorilor, 'pe
care Centrul Jud eţean de
Conservare ş i Promovare a
Culturii
Tradiţion a l e
Botoşani îl pune în aplicare
prin di verse fo rme de
lllll!ll!ll!llll'"""RI manifestare, de la şezători
ş i dezbateri, concusuri ş i
editări de carte, anul trecut
a apărut cartea poetului
amator Gheorghe Ţucu
leanu din comuna Conceşti, judeţul Botoşani.
Un model de profes ionalism în domeniul
învăţământu lui , fiind învăţător ş i pro feso r timp de peste
patruzeci de ani în aceeaşi şcoa l ă , Gheorghe Ţu cu l eanu ,
pedagog de şcoa l ă veche şi să n ătoasă , nu s-a limitat
doar la programa şcolară şi la îndatoririle faţă de şcoala
pe care a şi administrat-o ca director, ci a cules folclor
- în acest sens cu ani în urmă tot instituţia care se ocupă
de conservarea şi promovarea fo lclorului în judeţul
nostru, i-a editat o consiten tă şi originală culegere de
folclor literar din zona Conceşti lor - , folclor autentic,
nu contrafăc ut cum s-a întămplat în a ltă zonă a
judeţu lui , cea a Mitocului. Pe lingă această nobilă
preocupare, Gheorghe Ţu c ul eanu a creat ş i poezie
originală , în registrul modelelor consacrate, corect
redactate, într-o prozodie clasică , mai mult pentru a
atrage elevii spre literatură , spre poezie, spre
frumuseţile acestora. Astfel , anul trecut i-a fost editată
cartea ,,Dor de infinit", un periplu cronologic, pe
anotimpuri , cu versificări corecte, aproa pe de
candoarea pe care sufletul acestui iubitor de frumos o
are. G ândită pe structurile anotimpurilor, cu evoluţia
vieţii de la renaştere la topire, de la naştere la moarte,
culegerea lui Gheorghe Ţuculeanu include şi meditaţii
iscate dintr-o conştiinţă curată, pură, nativă faţă de
valorile noastre spirituale. El nu şi-a propus să iasă din
tiparele liricii clasice, recurgînd chiar, pentru a nu se
rupe de ritmul sufletului său , la p astişă, dar nu la una
parodi că sau naivă, ci la una în replică la modelul
acceptat.
Gheorghe Ţucul eanu , pensionar acum în comuna
Conceşti, judeţul Botoşani , este absolvent al Facultăţii
de Filologie a Univers ităţii „Al.I. Cuza" din Iaşi,
devenit profesor gradul I de limb ă şi litratură română,
după ce a fost învăţător în comuna n ata lă , unde, aşa
cum am spus, a profesat to ată v i aţa.
Poezia din această carte, inclusă în colecţia Ars
Amatoria a editurii Axa, reprezintă un florilegiu din
creaţia acestui creator, care, deşi nu aduce nimic nou în
linia inovaţiei , um1ăreşte doar vi 1tuozităţi lirice de
factură tradiţiona lă, uneori la limita dintre pastişă ş i
crochiu liric original, merită, deci, să ilustreze o pasiune
de dască l iubitor de poezie. Cartea a apărut cu sprijinul
Conciliului Judeţean Botoşani, prin Centrul Judeţean de
Conservare şi Promovare a Tradiţiilor Populare.
Gellt1 DORIAN

Prutule, râu pribeag,
Mi-ai fost mie, câ~dva, dragMi-ai fost mie drag atunci,
Când zburdai liber prin lunci ,
Când, în zilele senine,
Trecea Ş tefan peste tine
S-azea chiotul tău
Din Suceava-n Chişn ău!
Iar al Putnei Străvechi clopot
Răs una de al tău ropot.
Dar de când ne-ai d es p ărţit,
Glasul ţi-i abia şoptit;

Oe ce, Prutule, nu strigi,
Când tu apele îţi strângi,
Şi
Şi

le duci în Marea e agră,
de-acolo-n lumea l a rgă ,

C-ai ră mas orfan de ţarft ,
_Că s tr ă inii ţi-o furară? .
De ce ale tale valuri
Nu-şi dau mâna peste maluri?
Căci tu numai când vrei, poli
În a-tunicimii nopţi ,
'
Să ne-arunci,
Ori să ne sco ţi.

Dă

mâna copilă!

Oă

Cai fost frate cu românul,
Şi-ai dat mâna cu s trăinulI-ai croit lui chiar hotar,
Nouă plânset şi amar.

mâna, copilă, Prutul să-l treci,
trecerea nu-i!
În loc de gard ş i fâşii sunt poteci
Să treacă românul spre ţari n a
lui.
C ăci astăzi oprită

De ce mi te-ai rupt, co pil ă, de
Peste line, ca să treacă ,
N-ai l ăsat nici chiar o b a rcă ,
Dacă ea purta români
Dincolo, spre-ai lor străbuni.

ţară,

De vatra s tră bun ă, et e rnă ,
Când de la Stupea îţi cân t-o
v ioară

Dar M unţii Carpaţii îţi Lin loc de
pern ă?

Numai sălciile bătrâne
De pe malu-ţi plâng ca mine!
Când tu curgi, a ta apă
Mai adânc rana îmi sapă,
Când tu curgi nep ăsă tor
Mai adânc e al meu dor;
Şi când curgi, dar ş i când stai,
Tot străinului ne dai.

-De ce tulbure mereu
Eşti şi tu când trist sunt eu?
De ce, Prutule, m ă chemi
Pe la cotituri când gemi?
De ce genele îţi pleci
Când pe sub fereastră-mi treci,
Şi nu-ţi

plimbi, ca altădată,
Ochii peste ţara toată?
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Brâ ncu şi

din llobiţa înspre
infinit,
Şi pentru tine-a înălţat Coloan ă,
Când de la Ipoteş li Luceafărul a
pornit
u i-a cerul, la Prut lui nimeni
nici o vamă.
Manole, la Argeş, din zbor spre
frumos
Şi pentru line a făcut fântână,
Pe-al râului mal, puţin mai în
jos;
-Hai vino ş i-i bea din apa ei lin ă !
Dă

mâna, copilă, Prutul să-l
treci,
Căci zidul la Prut s-a surpat!
Dintr-o sorbire poţi Prutul să-l
seci,
Cum dintr-o sorbire Milcov-ai
secat.
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Mihai Lupu - 85
Basmele pe vremea internetului
Sfidând evo luţi a ..,,.,.,..,.......,.=
limbajului literar în
care ne a fl ăm , cât şi
tehnicile moderne de
scriere a textelor, de la
simpla co res p o nde nţă
pe internet la siteurile
şi blogurile în care cei
ce le au pos tează tot
fe lul de năzb âtii ş i mai
ales agramatisme în
texte ce, unele, se vor
sfăto ase şi superioare,
Mihai Lupu, autor a
n o u ă cărti de bas me
scrise cu' creionul în
caiete dictando, nu se
lasă c â tu ş i de pu tin i __ _...:.___ _ _ _..,L____._..____,
impresionat de efectele imediate ale unor astfel de tehnici.
Recentele sale a p ari ţii editoriale - „Prepelea Gâscanul şi
Lupul N ăzd răva n " ş i „Bine faci, bine găseş ti " , ambele scoase
la Editura Quadrat - se adau gă altor şapte căr ti de bas me
apăru te de-a lungul anilor: „Basme B ătrâ ne", „Sânzian-celN ăz drăvan ", „ F ă t-Frumo s Lior aş " , ,,I onic ă Ram-de Tei",
„Povestea şarpelui Năzdrăvan " , „ Făt-Frum os Răd ăcin-Verde
Voinicul" ş i „ Făt-Frumos Lu cea făr ş i C os iţa de Aur".
Mihai Lupu a debutau prin anii şaptezeci , fond al ătu ri de
regretatul Alexandru Bardieru, nu numai la nivel local, ci ş i
natio nal unul dintre cei mai cititi autori de basme
tradition~le. La aceşti doi autori, limbaj ul specific genului de
liter~tură iubită de cei mai mici dar şi de cei mai vârstnici a
continuat, p ăs trând p ro p o rţ iil e , lini a marilor autori
cunoscuti ca: Ion Creangă , Mihai Eminescu, Petre Ispirescu,
Dulfu, llnie ce se înscrie în marea tradiţi e a basmului
universal. Tehnicile ş i aşezarea în text a poveş tilor ţin de
regulile consacrate ale genului, fantasticul fiind principala
miză în coerenta şirului de fapte puse în p agin ă . Mihai Lupu,
la această oră, poate că este singurul supravieţuitor al
genului, basmul în con ce p ţia noilor ve ni ţi ţinând mai mult de
ceea ce filmele de televiziune au oferit, de la cele de desene
animate sau la cele de tipul „S tăp ânul inelelor" sau „Harry
Poter". La Mihai Lupu mai întâlnim în că zmei, zgripţuro aice,
Fe ţi-Frumoş i , zâne ş i aşa mai departe. De altfel, ţin â~d cont
de o recentă întâmplare - de mare semnal de alarma m ceea
ce priveş te înţe l ege rea de către el ev~ a !imbajului b as ~~c -,
cea a testelor date la o şcoal a din Bacau, 111 care profesorn au
ales un fragment arhicunoscut din bas mul „Ti?e re ţ~ fără
bătrân eţe ş i v i aţă fără moarte", tratat de elevi .la ~ 1 ve lul
perce pţie i imediate a limbaj ului ce a~cu ~d e m ~sai ul mtr-un
mod hilar ş i frizând frustul, nu trebuie sa ne mire prea mult
si că iminentul pericol al pierderii acestei trad iţii din care s~u nascut cele mai mari valori ale naţiunii române nu mai
poate fi înl ă tu rat.

D eşi cele mai multe basme ale lui Mihai Lupu încep dintro realitate din care ele au fos t culese, cum ar fi casa
p ărintească, cea a bunicilor, lumea de la ţa ră adunată iarn a
<lupa so b ă, locul cel mai bun pentru o ascultare a unor astfel
de basme, după primele fraze, scrise în topica arhi cuno scut ă,
intră în fa ntasticul ce se in s t a l e ază , fie alegoric, într-un
iepure, fie într-o altă n ecuvînt ătoa re , sau în m e tam o rfo ză ri
ce maresc atenti a cititorulu i. Miza autorului se b azează
intuitiv pe atenţi'a copilului ce trebuie să se lase impresionat
de o astfel de lume. Mai ales că toate basmele lui ţin ş i de o
mo ral ă, cea bine cun oscută , a binelui care învinge răul.
Suspansul este de cele mai multe ori bine strunit, d eş i
tra n sp a re nţ a povestirii di v ul gă de cele mai multe ori
finalurile p oveş til o r.
Cele cinci noi poveşti din cartea „Prepelea Gâscanul şi Lupul
Năzdrăvan " nu se abat nici ele de la ceea ce deja cunoşteam din
celelalte cărţi ale povestitorului botosanean, ajuns la optzeci ş i
patru de ani. Crai Fir:frandafir ne aduce aminte de o binecunoscută poveste cu un personaj evocat adesea, ,Jumătate-Om
Şchi o p-Căl are-pe-jum ăta te-l epure-Şchio p ", d ~ş i Mihai_Lt~p~
conduce firul povestii sale spre alt areal fantasuc, cel al cautam
destinului conjugal, mereu ascuns într-o taină pentru aflarea
căreia, de fiecare d ată, trebuie făcute înzecite eforturi: "Prinţesa,
care stă prefăcută în p asăre în vârful unui copac răm uros , a
văzut cele petrecute cu prinţul ei drag, dar a tăcut. " Pânda, în
astfel de poveş ti , devine o strategie a personajelor care,
transformate în altceva, reu şesc să dezlege ceea ce urmează să le
lumineze calea. Felul în care Mihai Lupu reu şeste să con strui ască
astfel de poveş ti este unul pl ăcut, reuş it în cele mai multe cazuri
chiar ş i artistic. Mijloacele de care povestitorul se foloseste sunt
unele simple, pe înţelesul celui ce ascultă sau citeş te acest_e
basme. Identitatea personajelor, de asemenea, chiar şi ascunsa,
este una bine creion ată, de fiecare dată povestitorul tu şând bine
ceea ce urmează să fie portretul unui personaj.
Alte basme sunt pl asate istoric, cum este „Gori s
Năzdrăvan " . Acest fiu de împ ăra t „pe l â n gă faptul că era un
flăcău voinic ş i frumos, i s te ţ şi curajos, mai' era ş i n ăzdrăvan ,
dar nimeni nu ş ti a treaba iasta". Faptul că acesta era
năz drăvan este linul în mare tain ă de povestitor, cu toate că
acesta este plimbat prin tot felul de situaţii , unele ~int~e ele
fără i eşire , de pe alte tăr âmuri. N um ~i că el, fii~d ~ a~dr ava n ,
re u şes t e s ă se salveze, nu num ai pe el, c1 ş 1 mtreaga
împ ărăţi e.
.
Ceal altă carte, co n s tituită dintr-un singur basm, „B111e
faci , bine găses ti " , ţin e de o alegorie în care, aşa cum sp_une
titlul totul se te rmină cu bine; numai ş i num ai pentru ca cel
ce fa~e acest lucru , până la urmă iese cel mai bine din t~ate
în curcăturil e . Plasarea basmului într-o lume a Orientulm ne
duce cu gândul la faptul ca Mihai Lupu do r.eş te srt ~uprind a ă i
alte s paţii geografice, altfel de personaie: p adi şa hul Pa~
Dusan, prinţul Tai-san, î mp ă ratul S u ~ ~ · Ce ~ a ce se ~e trece m
acest basm putea lesne să se petreaca m oricare alta parte de
lume dar Mihai Lupu a dorit să impresioneze ş i aşa, cu
sond~rea unei alte spiritualităţi pe care, însă, o stăpâneşte
mai puţin . Bas mul în sine reuseste să i asă cu bine ş i să-ş i
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scopul.
Ceea ce este important la Mihai Lupu este faptul că rămâne
credincios menirii lui şi , cu harul pe care-l are, reuseste să
impresioneze încă, într-o epocă în care basmele nu mai au
căutarea pe care o aveau altă dată sau pur şi simplu sunt uitate
sau înlocuite de tot felul de artificialităti de efect mult mai la
îndemâna copiilor, prin mijloacele viz~ale. Zmeil realitătii în
care tr.ăim ar trebui decapitaţi la fel ca în basmele lui Mihai
Lupu. Insă basmele lui, desigur, nu sunt scrise pentru a crea
modele de viteji care să fie preluate de cei ce vor să schimbe
răul în bine, ci cu purul scop artistic de a bucura lumea copiilor
şi a celor ce au grijă de ei. Nu este puţin lucru, dar din păcate
din ce în ce mai puţin pus în valoare. (Gellu Dorian)
'

Mihai Lupu -un valorificator
important al basmului popular
La vârsta de 85 de ani, Mihai Lupu

trăieşte

cu aceeasi

~rosp~ţi~e bucuria de a scrie. Anul acesta el mai adăugat pe
hsta carţ1lor sale numele altor volume aparute la Editura
„Quadrat" din Botosani: „Bine faci, bine găsesti " şi
„Prepelea Gâscanul şi Lupul Năzdrăvan ". Venerabilul
scriitor de basme populare a călătorit o viaţă întreagă prin
lumea mirifică a folclorului românesc născut la sate şi încă

viu în mediu rural.
Originar dintr-un sat moldovenesc, în copilăria lui Mihai
Lupu s-a petrecut şi atmosfera mirifică a basmului povestit
de mam~ sa şi . de alţi tărani în vârstă nepoţilor şi
stranepoţ1lor lor, mtregindu-le astfel suferinţele dornice de
frumos şi minţile însetate de experienţa de viata şi de
V

înţelepciune.

Aceste comori ale basmului popular, sinteze de
experienţă umană şi de adâncă filosofie a vieţii exprimate
cu creaţii artistice, au rămas încrustate profund în
conştiinţa lui Mihai Lupu şi au ieşit la lumină de-a lungul

vietii sale.
Inzestrat cu talentul real de povestitor, Mihai Lupu ne-a
redat, ne-a redescoperit frumuseţea , aproape uitată de
ultimele generaţii de români, de nepieritorul basm popular.
Le-a scris în stilul cel mai frumos , păstrându-le totodată
autenticitatea originară. Le-a scris pentru copii, dar şi
pentru adulţii care le-au citit cu multă plăcere, reamintindusi de anii de copilărie.
E bine ca mai multe generaţii de copii au facut
cunostinţă cu basmele lui Mihai Lupu. Scriitorul s-a întalnit
deseori cu micii lui cititori, atât la scolile din oraşul
Botoşani, cât şi la scolile de pe la sate, făcându-le cunostinta
cu minunatele comori ale folclorului românesc. Cu
siguranţă că multi din acesti copii, unii, au crescut si s-au
maturizat cu sufletul mai bogat şi o constiinţă mai deplină.
Mihai Lupu face parte din rândul autorilor de basme
populare. Nu este un culegător de folclor, în sensul ştiintific
al cuvântului, ci un prelucrător de pr.oduse folclorice, în
sensul artistic al acestei îndeletniciri. In limitele spatiului
său creator, Mihai Lupu este original si autentic. Acordă
multă grija expresiei artistice, străduindu-se să nu se

îndeparteze prea mult de caracteristicele creaţiei populare.
Are farmec în povestire şi rigoare în constiinta epica. Toate
acestea îi ăndreptatesc pe cititori să-l considere pe Mihai
Lupu un scriitor adevărat şi interesant. Aşa fiind, dupa o
activitate de treizeci şi cinci de ani, cu tirajele cumulate ale
celor nouă apariţii de până acum, de peste patru sute de mii
de exemplare, merită să intre în randul scriitorilor
recunoscuţi de breaslă . (/Jorin Baciu)

Nazdravanul
„ Dimineaţa basme, la prânz basme, seara basme - asta-i
secren1l longevitatii!" - aşa poate începe povestea vietii lui
Mihai Lupu. Da, chiar şi la 85 de ani povestitorul nostru
duce in suflet cu vioiciune toată copil ăria, ş i nu numai a lui,
chiar şi a noastră, a celor cu suflet de copil, cu zâne crai
impăraţi, zgripţuroaice, feţi-frumoşi, zmei , zmeoaie~. C~
poate fi mai frumos decât o imagine ca acesta, cu care sa
adormi linistit şi să trczesti cu lumina soarelui în fată si cu
sufletul încarcat de prospetimea dimineţii:
· ~
„S-amu, dragii mei, voi spune, ca să ştiţi, că în vremea pe
cand traia maicuta mea si vedea si ea lumina soarelui si
frumuseţile pămânn1lui , iar eu si fratii mei eram copii, în
serile de iarnă ne adunam pe lânga ea si mandre poveşti ne
mai spunea, cu împăraţi şi feţi frumosi, cu zmei si zmeoaice,
cu crai şi zâne şi zgripţuroaice bătrâne ." .
Mulţi spun ca timpul basmului tradiţional a ars, că suntem
într-o epoca a „ revoluţionarii şi modernizării " poveş tilor si ca
sufletul secolului XXI se alimentcaza doar cu desene animate
si legende contemporane, gen „llarry Potcr" ş i „ Stăpânul
inelelor". Da, dar, din cand in cand, sufletul tânar are nevoie
si de vitamine naturale, altfel există pericolul să se ofilească ,
să ajungă să reverbereze rece, metalic la frumusetile naturii.
Fantezia nu merita a fi îngrădită, nu poate fi pusă la „respect"
de-o anumită modă , moda vine si trece, radăcinile poveştilor
noastre sunt in folclor, care are varsta si identitatea fiintei
noastre nationale. Mihai Lupu se ambiţioneaza să rămâna ~n
conservator incurabil, iar prin cele două cărţi de povesti
"Prepelea Gâscanul şi Lupul Năzdrăvan.ul " şi „Bine faci , bine
găsesti " , apărute de curând la Editura „Quadrat" din
Botoşani , ne aruncă in lumea nepieritoare a basmului
autentic, nefardat şi neatins de trecerea timpului, lumea in
care ne plimbă este veşnica lume a copilariei, ce stă
depozitată în memoria afectiva a fiecaruia dintre noi. Chiar
daca povestite lui Mihai tupu uneori par a fi simple compilaţii
după unele poveşti deja intrate in patrimoniul folclorului
românesc, totusi ele au originalitate, sunt produsul epic al
unei fantezii autonome, verbul său molcom şi bland le
particularizează. Bagajul epic al povestitorului este vast, mai
are la activ încă vreo opt cărţi de poveşti şi basme, toate pline
de farmec si bogăţie imagistică. Sunt de remarcat uşurinţa cu
care „desenează" aceste lumi mirifice şi modul cum Ic redă în
naraţiuni extrem de credibile încântându-ne, indiferent la ce
vârsta am fi.
Mihai tupu este şi va rămâne în conştiinţa celor prizaţi
în permanenţă la mirificul copilariei drept un povestitor
încântător. (Lucian Alecsa)
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Costel Zăgan -Cezeisme
(faaet~

vrea spus.
Co tel Zăgan nu este un poet cult,care
poate să disloce, precum o face Ştefan
Augustin Doinaş, în ordinile poeziei
eroine ciene. Eul lui Costel Zăgan este acela al
unui izvoditor dever uri, identificat cu poetul
strigător de frunză verde la începutul
versului, un anonim stăpânit în trupul său de
poezia eminesciană din care poate oferi
iluzoriu câteva frânturi.
Psaltului îi lipseşte complet relaţia
narcisistă. Rareori el este un eu, ci este mereu
un celălalt, compunând structural o poezie
prin clivaj, a ocilnd gh.inişor cu Shakespeare
şicu Hiper.
Aceste regresii ale imaginii eminesciene
într-un miraj dislocat contemporan, acest
trup îmbucătăţit cu incipituri de invocare
Misiunea oricărui critic literar este aceea
magică ' a la Eminescu determină o
de a explica apariţia poeţilor, patronaţi de
subordonare faţă de model, dar şi o altă
muza Clio, sensibil receptor al graiului zeilor.
înlănţuire imbolică. Lanţul de imagini
Astăzi, statutul poetului pare, în mare măsură,
eminescian este deznodat, alcătuit altfe4
subordonat preocupărilor de a re-scrie ceea
funcţia importantă nefiind a scrierii ci a
ce au compus predecesorii. Bardul este
vorbirii, a unor relaţii cu celălalt oglindit în
caracterizat, de obicei, printr-o dorinţă de a-şi
limbajul spus. Nu e vorba de un schimb de
ucide tatăl, complexul lui Oedip
simboluri, ci pur şi simplu de o înscriere în
manifestându-se în plăcerea de a tăia,. a
ordinea realului veacului XXI a unor
rearanja altfel ceea ce au compus înaintaşii. ln
înlănţuiri modelate şi încrucişate uneori cu
lumile vechi, poetul era un me eriaş, o portadimensiunile textuale ale poeziei
voce prin care trecea şoapta zeului. Astăzi este
eminesciene. în tesătura oximoronică şi
un lucrător cu foarfeca, creator de colaje
transparentă a acestui simulacru de poezie se
cumpănite de ruvinte, nu de imagini.
toarce conturul trist al gândului că e4 Costel
Zăgan.
Credem, însă, că a apărut o refacere
aua.r dacă această introducere oferă o Zăgan, dizlocat, schizomorf din eu spre no~
organică a tabloului postmodernist, mai ales
pecete uşor exagerată, credem că micul caiet trebuie să capteze regresiv o identificare cu
în literatura noastră Ne referim ta ceea ce am ru titluri ciudate Cezeisme sau cu alăturări poetul popular, meseriaş, ce trebuie să-şi
numit paradigma oralităţii în literatura enervante ghinişor antishakespeare asume alteritatea de mag, cunoscător al
română, paradigmă ce reface originile
reprezintă o reluare a meşteşugului de poet- textului eminescian.
poeziei, ru rădăcini în zăcământ folcloric.
Spaţiul poetic este construit prin forţa de
ântăreţ poet de origine populară, de fapt,
Faţă de alte literaturi,în cuprinsul
meta..,morfozare a cuvântului. Trebuie să
fără nume, izvodind sub semnul emine cian.
literaturii române există tot timpul un centru,
„Lăsându-mi
subliniem că absol.., ventul la fără frecvenţă al
vizibil pentru romantici, ascuns pentru
o Doamne ·
Facultăţii de Utere se verifică pe sine nu prin
moderni,centru la care se raportează această
reluarea conştientă a dimensiunilor teoretice,
şi iubita
literatură, şi despre care, astăzi, se crede că nu
şi dragostea
ci prin reluarea în anumite sintagme a unor
mai există.
armonii emines..,ciene. în logica lui Costel
şi pe Eminesru
Llteratura contemporană are şi astăzi
Zăgan, negativul se valorifică prin acceptarea
rapsozii ei, numai că imaginile fundamentale
Cel ru Melancolia
unirii contrariilor, prin ideea că antiteza este
nu aparţin doar vorbelor spuse, ci se
fără de margini
viaţa şi prin îndepărtarea negativului morţi~
recompun cu textele scrise. încadrarea
al bătrâneţii şi al sărăciei, cu ajutorul
şi cu epicentru
spectaculoasă a unui fenomen Eminescu
în fiecare cuvânt"
cuvintelor cu care eludează sfârşitul.
drept poet naţional, odată cu anul 1941, prin
Poate că aici este adevărata fiinţă a
Foarte multe texte sunt difuze, dar sigur
Istoria literaturii române ele la origini până în există în ele ima..,ginea unui mit eminescian, poezie~ aceea care solicită fructul însuşi, a
prezent a lui G. Călinescu , presupune o model spiritual, gravat de o re..,to..,rică bucuriei de a sta sub clipa binecuvântată a
intrare treptată a operei lui Eminescu în proprie, o semiexegeză populară, supusă unei functiei 'orfice a cuvântului, a scrutării
ansamblul inepuizabil al unui tezaur general. me-lan..,colii.
adevărului cu ajutorul sonurilor. Aceste
Chiar clacă tonul originar, neptunic, este
Paradoxul unei poezii de tip oral, ce sonuri sunt un element al graţiei divine
uneori simţit ca prea sidefat de critica literar::i, deconstruieşte sistematic şi riguros o ordine oferite prin intermediul preotului-poet,
atent aplecată asupra plutonismului vizionar, scrisă, cu axa de sus în jos, poate fi un efect al concretizate de facto într-un ton recesiv care
humusul natal al poeziei eminesciene, de emanaţiei grupului care susţine construcţiile amestecă viaţa şi moartea, prin intermediul
sorginte autohtonă a devenit pentru un optzeciştilor, dar poate fi şi o punere în abis a sonetelor desfăcute în ceea ce se numesc
anumit public o formă acceptată. Această unei sfere antagonice a povestaşului popular hiper-trimitere inconştientă la sim..,bolurile
categorie a dorului, a clepartelui, a soartei şi a ce foloseşte în copiile sale poezia cultă, pentru Hipereonice.
melancoliei, c:Oroborată cu o perspectivă a a o repovesti melancolic într-un scris ce se
NoemiBOMHER
ritmului cantabil şi a unduirii dorului a intrat

CEZEISME

spectaculo într-un plat u de receptori, de
nuanţă orală. Aceşti receptori au un
sentiment de pietate, socot poezia
eminesciană drept un punct terminus şi
afirmă în ver uri:
„Pe Eminescu, noi, poeţii tineri, zadarnic
încercăm, nu-l vom ajunge'', epigonismul
semnificând o saţietate ele moment Acest
limbaj, uşor panegiric a de enit o premisă
ilustrativă pentru un transfer de la stilul scris
spre stilul oral. Această solicitare
encomiastică dă naştere la o mică beţie de
retorică ce refabrică, în posteritate, o
influenţă eminesciană inocent epigonică, pe
calapodul discret al surprinderii în maşina
cosmică a unui ceremonial deosebit, mai ales
de nuantă moldavă.
Chiar dacă intimismul imaginativ,
melancolic a lui Cezar Ivănescu , Emil
Brumaru, concupiscent-graţios sau accentele
incantatorii din Dan Laurentiu ori melancolia
lui Mircea Ivănescu şi Daniel Turcea par a fi
uitate, stihurile unor artizani ca Teodor Pâcă,
Tudor George ori Romulus Vulpescu arată
exi tenţa unei pătimiri întm vorbele
spec..,ta..,culo ului er.otic cu mutaţii
fundamental moder..,ne. Interpretarea
existentială a lui Nichita Stănescu şi aceea a
grupul~i optzecist pe linia cotidianului pot fi
asimilate într-o voce deosebită cu o ecuaţie
uşor d elirantă în hiper-sonetele lui Costel
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Nicolae CĂRUNTU-55

Sufletul meu
Sunt precum cel blestemat
de proprii părinţi
ori de cei din al şaptelea neam
ca orb să vin pe lumea aceasta
şi să nu pot percepe
ceea ce omul normal poate să vadă !
Aidoma fătului născut în robie
sau ca puiul de leu
nedeprins cu vânătoarea în junglă
tot aşa şi sufletul meu
captiv în propriu-mi trup
mereu încearcă să evadeze
(de mine total să se desprindă)
să se simtă liber, puternic şi tare
ca leul cel tînăr ce-ncepe să vâneze
când peste pradă este singur s tăpân
şi nu-şi doreşte împlinire mai mare !
Sufletul meu îşi doreş te
ca eu fără suflet să rămân !
Aşa după cum orbii din veacuri
visează să vadă cândva o lumin ă
curată, înaltă, tulburătoare

!

Cea fără de chip
Cea cu nume urât
aceea care te face
să-ţi îngheţe sângele în vine
numai gândindu-te la ea ca apa izvorului în alba câmpie,
ea niciodată la noi nu vine ...
Ea n-are chip;
nu este nici antipatică
şi nici plăcută vederii.
Este surdă, zăludă, oarbă
şi niciodată nu vine la noi...
Continuu, matinali,
diurni ori nocturni
noi o căutăm pretutindeni dar ea fuge de noi
cât o ţin picioarele, cât o ţin aripile
şi cât o lasă inima!
Cea fără de chip, fără de inimă fără coasă ori seceră
este veşnic îndrăgostită de noi iar noi către ea alergăm
încă înainte de a ne naşte!
Numele său este veşnicia însăşi
iar fiecare dintre noi
o-ntâlnim o singură dată-n viaţă
pe aceea
al cărei nume Moarte este!

Hotărârea

statuilor

Într-o noapte anume dar exact la miezul nopţii
statuile din oraş

au tinut un scurt consiliu
aproape secret!
Astfel se face
că în finalul discutiei
statuia cea mai Înaltă,
însoţită de consilierii-statui,
dup ă analizarea plângerilor,
reclamaţiilor şi doleanţelor

a luat istorica hotărâre
ca absolut toate statuile indiferent din ce materiale turnate
să se-ntoarcă în case
ş i să revendice dreptul lor la proprietate
asupra mijloacelor mobile şi imobile
ale persoanelor pe care le reprezi ntă.„
Aşa se face că
în prima dimineaţă
de la hotă rârea statuilor
multe femei din oraş
s-au trezit în pat, l â n gă ele,
cu b ărbaţi de piatr ă, de bronz,
din oţel , din ipsos.
Da, fiecare bărbat
s-a prezentat
în propria-i casă
în materialul
în care
a fost turnat...

Focul
După

ce-am i s prăvit
poemul
în care-am descris
un incendiu devastator,
am închis caietul
şi l-am aşezat
la locul său„ .
D eo dată la o bucată

de noapte
am văzut
caietul cu poemul în cauză
în flăcări...
Nu-i nimic, mi-am zis,
şi-ntorcându-mă
pe partera cealaltă

am adormit profund„.
Dimineaţa, am aflat cu surprindere că foaia poemului era făcută scrum,
dar, paradoxal scrisul era intact
şi foarte lizibil...
Sub streşina casei
salcâmii înnebuniseră în alb
şi incendiară cerul chiar întreg Universul
cu lumân ările florilor lor,
serafic înmiresmate ...
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Lucretia ANDRONIC

EVLAVIE TRUPEASCĂ
Curteza n ă, metresă, cocotă , amantă, ţiitoare, ibovnică ,

prostituată, i ată

de etichete pentru una şi
rând pe rând blamată ,
invidiată , ba chiar respec tată . Activitate cu nimic mai prejos
de cea cultivată în unele temple antice de că tre mult
apreciatele vestale. Elogiate preotese veghind focuri nestinse
la care orice doritor să li se închine intrând în templ u putea fi
împărtăşit cu o porţie de evlavie trupească, oferit de oricare
dintre preotese pe care ş i-ar fi dorit-o . Ritual sacru. Focul
sacru al împerecherii . Al iubirii între doi hormoni.
Cum s-a ajuns de la preoteasă la prostituată privind
percepţia uneia şi a celei lalte de către soc ietate? Activitatea cât
ş i rolul fiind unul şi ace laşi ? Poate nu a interesat pe nimeni o
astfel de ana li ză. Cert este că , modern, tagma vestalelor e
infinit mai asa lta tă de cum va fi fost în antichitate, iar ce le ce
n-au reuşit a accede în „templu" s tri gă cât pot că-s ac ri
struguri i! Preotese le zeiţei Vesta s-a u metamorfozat în
dicţionarele moderne în „femei virtuoase''. Venerabile le
bunici au evoluat virtual în tagma celor ce strigă „prind eţi
hoţul ", hoţul nefiind decât nepoatele şi strănepoatele lor. Un
o

aceeaşi s trăveche

veritabilă colecţie

activitate

mnană,

fel ~e evoluţie de la cal la cal-putere!
In antagonismul dintre cu şi fără taxă se poate să fi
intervenit tirania banului . Tirania şi s upremaţia lui în raport cu
umilele j ertfe cu care totuşi trebuiau taxate altarele templelor.
Se pare că nimi c pe lume nu e gratis!Motivul pentru care unele
ş i aceleaşi preotese s-a u spec ializat în slujitoare le amorului
suscită o întreagă gamă de expl i caţii, justificări şi co ntra dicţii .
Destul de rar închinătorii renunţă ori r efuză serviciile lor, în
timp ce virtuoasele cele mai habotnice nu-s altele decât
frustratel e, neglij ate le, neîntrebatele, într-un cuvânt,
disperatele . Un simplu hâr, ş i moralitatea se rostogoleşte
sche l ă lăind . Ipocrizie um a n ă ! Fariseism la kilogram aruncat
sub preş cu dezinvoltura fa lsului pudic.
Toţi ş i toate, b ă rbaţ i ş i femei , v is ăm la foc ul sacru. D acă
încă nu ne-a m plocon it altarelor lui , n-am încetat nicio c lip ă să
urcă m treptele sa le sperându-le în secret, dorindu-le în
intimitate, imag inându-le cu toată vâlvătaia unor fl ăcări
atotc uprin ză to are , de la floare la răs uflare, de la prima ş i la
ultima umil ă sau su prem ă vieţuitoare. Conşt i e n t ori instinctiv.
Recunoscut ori ap ri g asc un s în propriul interior dezinvo lt ori
ipocrit, a lim entă m eternul paiului cu bârna din oc hiul
omenesc' ...
(fragment de roman)

Alex. SIMIONOVICI

O amintire din copilăria lui Mihai Ursachi
Ne-am petrecut copi l ă ri a jucîndu-ne în curtea mare şi împădurită a Biserici i Vovidenia din Botoşani .
În casa parohial ă, locuia fami li a Ursachi cu cei doi fii , din care cel mare avea să fie viitorul poet Mihai Ursachi . Era un copi l
deosebit pe al cărui chip şi-n ale c ărui ap u cături puteai u şor să-i întrevezi viitorul. Avea vocaţia de lider pe care şi - o sublinia
ciomăgindu-ne, pe restul găştii, aproape zi lnic . Cînd se supăra mai tare, dispărea o zi -două , după ca re urm a, n egreş it, un atac
în trombă , cu strigăte de indian nord-american asupra întregii găşti, ai cărei membrii se împră ştiau ca potîrnichile în cele patru
zări.

Odată , nemulţumit de rezultatul unui troc realizat de fratele meu Dan cu fratele său , Ghighi , Mihai ne-a invitat într-o
dimineaţă geroasă de sfirşit de iarnă să vedem iezişorii pe care capra familiei Ursachi tocmai îi adusese pe lume. Spectacolul
merita văzut! Drept pentru care, noi, fraţii Simionovici, ne-am prezentat la vizionare. Ajunşi în curtea case i Ursachi , Mihai nea confiscat căciulile, ne-a ţinut vreo oră închişi cu iezişorii , după care ne-a dat drumul , fugind acas ă, cu indicaţia celui ce ne-a

sechestrat astfel, să repară m grabnic trocul, şi asta dacă mai dorim să ne vedem căciulile. Ceea ce am şi făcut în aceeaş i zi.

Re111e111 he r
Grafic ra:e1pc ueştl" ru i teiu.

Ncdesciji·ute ş i h o tăr itc din veci,
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Basme din comuna Conceşti
Copacul fermecat

gândeş te

el ce se gândeşte , şi deodată se îndreaptă spre babă:
- Te iau eu de nevastă!
ra odată? babă şi un moşneag, care trăiau în pădure, într- Nu se mai i:;oate face nimic! - gândi fata. O hotftrâre luatft
o colibă. In-.tr-o dimineaţă, când s-au sculat, au văzut că în
de un asemenea om nu mai poate fi schimbată.
mijlocul casei crescuse un pui de copac. Ei s-au hotărât săNu-i va mai rămânea decât întristarea nesfârşită!
i lase să crească până va ajunge în ta-.van, pentru ca apoi să le
În acest timp el se duce afară, înjugă boii , o urcă pe babă în car,
sprijine coliba. Până seara copacul a ajuns aproa-.pe de tavan, iar a spunându-i că o duce la dânsul acasă, să facă nunta. Dar înainte de
do-.-.ua zi dimineaţa, când s-au sculat moşnegii şi au văzut că el a aceasta, o leagă la ochi, pentru ca surpriza să-i fie mai mare. Astfel
spart tavanul, au zis: „Pe semne că i-a uitat Dumnezeu măsura fiind toate pregătite , înconjură satul
cu tot cu babă de vreo trei
aces-.-.tui copac! " Când era co-.pa-.cul înalt, de nu i se mai vedea
ori, apoi o aduce iarăşi acasă.
vârful, moş-.nea-.-.gul s-a hotărât să urce în co pac, să vadă până
Când intră pe uşă , ea a început să sară într-un picior şi să
unde a ajuns. Şi merse, şi me-.r-.se, până a ajuns ta poarta
strige veselă, după ce pipăi , pe rând, soba, hornul, u ş a: - Ilololoil
ra-.iu-.lui, unde era şi vârful copacului. Când a pus piciorul în rai, a
tololoi! hornul, cahla-i ca la noi, hop-hop'
găsit un măr ro-.şu şi mare, abia putând să-l urnească din loc. A
Neputându-şi stăpâni curiozitatea baba se dezleagă la ochi ş i
muşcat el o gură, a muşcat do-.uă, a muşcat nouă, până ce l-a
ce să vadă: fata ei stătea pe o l aviţft ş i se uita la ce face. S-a oprit
ter-.mi-.nat. Când l-a terminat de mâncat, a văzut că a întinerit, şi
din sărit şi a început s-o bată , ncmaicontenincl a o întreba:
se gândea: „- Cum o să trăiască el de-acum cu baba cea de jos?" S-a
- Cum , nici aici la mine n-am scăpat de tine? Te ţii ca scaiu l
dus să-i caute şi ei un măr, dar n-a mai găsit. Agăsit în schimb unul
de
om şi mă urmăreşti pas cu pas?
gal-.ben şi , cum a muşcat din el, i-au crescut două coarne. Acum se
Stai,
mamă , că aici e ş ti la noi acasă . 'u vezi hornul cu flori
gândea da-.că l-o mai primi baba. Mai merge ce mai merge, şi
făcute de mine?
găseşte un măr negru. Nu ştia ce să facă: - Să muşte , să nu muşte?
- Ba nu! Eu sunt la mine. El m-a adus, ca să mă facă
îşi luă inima în dinţi şi gustă: pe loc i-au căzut coarnele. Aluat cele
mireasă!
două mere, cel galben şi cel negru şi s-a dat jos. Ajungând, îi zise
Nu vezi pisica noastră cea galbenă?
babei: - Măi femeie, uite: eu am muşcat din mărul aces-.ta galben şi
Însă
baba tot pe-a ei o ţinea: că este la mire acasă.
m-am făcut tânăr, muşcă şi tu!
In timpul acesta, vine şi mirele în casă şi baba sa potolit.
. Baba muşcă şi îi crescuseră două coarne. Apoi moşneagul,
După câteva zile băiatul îi spune:
(tânărul) muş-.că şi el şi-i crescuseră şi lui două coarne. Şi s-au luat
Eu nu mă mai însor cu tine, pentru că eşti bătrână şi urât;i.
la împuns. Între timp, un purcel vine şi muşcă şi el din mărul cel
Dar
dacă vrei să te faci frumoas ă şi să te iau de nevastă , să te
galben şi îi crescuseră şi lui do-.uă coarne şi se ia şi el la împuns cu
urci
la
noapte
pe casă îmbrăcată într-o cămaş ă şi s ă stai acolo până
ceilalţi.
ce
ţi-oi
spune
eu
să te dai jos.
Se împunseră toţi trei până seara, când moşneagul, obosit din
Baba
nu
stătu
mult pe gânduri ; în timp ce durerea fetei
cale-afa-.ră, le dă să muşte din mărul cel negru şi coarnele le-a
creştea.
Făcu
cum
i se spuse. Aproape de seară se spălă, se
căzut. Coarnele babei şi ale moşneagului se făcură nevăzute, iar
pieptănă
frumos,
îşi
luă o cămaşă nouă şi se sui pe casă. Toate
coarnele porcului s-au transformat în-.tr-un palat de aur, unde şi-au
acestea
se
petreceau
într-o
noapte de iarnă , pc un ger şi un viscol
dus moşnegii restul vieţii. Şi ar fi trăit ci bine, dar nu mult după
care
pătrundeau
până
şi prin oase.
aceea, baba muri şi odată cu baba a murit şi palatul, iar
Băiatul o lăsă să stea două-trei ore, apoi iese afară şi o întrcbft:
moş nea-.-.gul s-a trezit în cocioaba lui de la început.
- Ger, babă, ger?
·
111/ormator: lhtdiştean11Anica, 75, din Conceşti
- Ger, ger cu inima de fier!
Însă baba n-avea de gând să renunţe , fiindcă dragostea - zicea
mireasă
ea - merită sacrificiul, oricare ar fi el.
ra odată o babă văduvă şi baba aceea avea o fată bună de
La miezul nopţii iar se duce afară şi repetă întrebarea. De data
măritat. Veneau peţitori la ea din toate părţile , dar nici
aceasta glasul ei era mai slab. Dup ~i miezul nopţii când o mai
unul nu ajungea să o ceară de nevastă, deoarece baba le întrebă, vocea ei abia se mai auzea:
spunea că mai întâi trebuie să se mărite ea şi apoi fata. Toţi când
- Geeeer, geeccr cu iiinima de fier!
auzeau una ca aceasta plecau.
- Las-o că-i aproape îngheţată - îşi zise ci şi se du înapoi în
S-a întâmplat, însă, printre ei şi unul mai isteţ, dar şi frumos casă, unde îl aştepta fata.
din cale-afară. Fata, cum îl văzu, se bucură nespus de mult, dar se
Nu peste mult timp, afară se auzi un zgomot. Când se uitară pe
şi întrista la gândul că şi el va pleca ca şi ceilalţi când va ana de
geam, baba nu mai era pe casă. Căzuse ca o bucată de gheaţă.
măritişul maică-si.
Au înmormântat-o cum se cuvenea.
Cum va putea ea să-i uite ochii aceia adânci care pătrundeau
De aici încolo în calea iubirii lor nu mai era nimic care să le
zările, părul ca pana corbului care-i vălurea până peste umeri,
stea în cale.
glasul ademenitor din care izvora numai bunătate, dar şi
Culese de Prof Gheorghe tuculeanu,

E

Baba

E

hotărâre?

Flăcăul

co1m11ui Co11ceşti, judeţul Botoşani

ghici zbuciumul fetei, dar la gândul lui - ba! Se
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Creatie literari
I

Concursul de poezie „Constantin DRACSIN", ediţia a II-a
În perioada 19-25 mai a.c., în cadrul manifestărilor
prilejuite de Zilele Scolii „Elena RAREŞ " din Botoşani , sa des făşurat cea de a Il-a ediţie a Concursului de poezie
„Co nstantin Dracsin ", destinat elevilor din clasele
gim naziale.
Organizat, Ia iniţiativa poetului Petruţ Pârvescu, de
Catedra de limba şi literatura română, biblioteca
şcol ară şi revista „ Din valurile vremii'', cu sprijinul
Inspectoratului Şcolar Judeţean, concursul îşi propune
s;1 depisteze şi să stimuleze tinere talente în domeniul
crea ţiei literare, dar să şi păstreze în actualitate şi
neuitare memoria marelui artist Constantin Dracsin,
poet şi grafician de excepţie, al cărui destin poate
constitui un model de tenacitate şi izbândă pentru
tinerele generaţii.
Dintr-o consistentă ( cantitativ şi calitativ !)
pro ducţie literară , juriul concursului, prezidat de
cunoscutul poet Gellu Dorian, membru în conducerea
Uniunii Scriitorilor din România, a acordat premii şi
me nţiuni constând în diplome, cărţi şi reviste, sau bani.
Mareic premiu „Constantin DRACSIN " a fost atribuit
elevei Diana Zbanţ de la Scoala Băneşti, iar premiile I,
II, III au fost obţinute , în ordine, de Toana Ivancov şi
Eliza Bârsan de la Scoala Nr. 8 din Botoşani, respectiv
Adina Mclniceanu de la Scoala Ilăneşti.
Premiul special al Inspectoratului Scolar a fost
acordat elevului David Topală, de la Scoala Nr.I
Dorohoi, iar Elena - Cristina Andrieş , de la şcoala
organintoare, a primit premiul revistei „ Din valurile
vremii''.
Bianca Doroftei de la Scoala Nr.8 Botoşani, Lavinia
Ce rnuşcă, Nr.I Dorohoi, Ana - Maria Abălăcesei, Nr.8
Dorohoi, Dumitriţa Apetroaie, Nr.3 Botoşani şi Marta \1aria Ursache de la Scoala Unţeni au primit menţiuni.
Deşi simbolice, contravaloarea premiilor a fost
asi gurată
prin generozitatea unor apropiaţi
colaboratori / parteneri ( cărora le şi mulţumim !) :
prof. Daniela Biolan, inspector şco l ar general adjunct,
pro f. Maria Tiprigan, preşedinte S.I.P„ prof. Nicolae
Pav lică , fost director al şcolii.
La festivitatea de premiere au citit din creaţiile
pro prii atât laureaţii concursului, cît şi scriitorii
pre zenţi : Gh. Serban , Alexandru Ulian, Dumitru
Ne cşanu , Vasile Iftime, Paul Ungureanu, Georg ică
Manole, Cezar Florescu , Al.D. Funduianu şi Gellu
Dorian.
Un moment aparte în cadrul manifestărilor de la
Scoala Nr.8 „ Elena Rareş " l-a constituit recitalul

poetului Petruţ Pârvcscu, sub genericul „Lecturi publice
ale membrilor Uniunii Scriitorilor din România''.
La reuşi ta acţ iunilor au contribuit profesorii ele
limba ş i literatura român~L , Mariana Bordianu,
bibliotecar, prof. Artimiza Mcrticaru, director, prof.
Margareta Buduruţă, director adjunct.
Pe lângă Iaureţii concursului şi însoţitorii lor, alături
de scriitorii invitaţi , ne-au onorat cu prezenţa şi
distinsele profesoare: Dana Biolan, inspector general
adjunct ş i Iulia Şlincu , inspector de specialitate la l.S.J.
Botişani.

Prin grij a organizatorilor, până la sfârşitu l anului
va fi realizat ş i editat un supliment literar al
revistei „Din valurile vremii", care va cuprinde parte
din creaţiile l a ureaţilor concursului, ca şi o sca m ă de
referiri la v iaţa şi opera scriitorului ş i graficianului
Constantin Dracsin.
Al.JJ. FUNJJUIANU
şco l ar,

Constantin DRACSJN

LUMINAREA NOPTILOR
'
soarelui
se aud sun ete metalice
pe coastele cailor.
Ei sunt animale electrice
şi fac bine
numai atunci când sunt izolaţi
de vorbe urâte.
După căderea

"Erele se nasc
una după alta
şi eu, poate,
sunt demodat
că vorbesc despre cai."
Când sunt înhămaţi
nu se tem de avioane.
Nu ş tiu că s-ar putea
(lumea presupune)
sfLaibă ni ş te rivali de pc altă planetă.
sau, poate le sc himb ă cineva
ş i sângele în roţi dinţate ;
cum au declarat unii demenţi ,
că dintr-o cutie metalică
au făcut un poet genial!
Fosforul lor
ne va lumina nopţile .
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Motto:

„Nu toţi ţiganii trebuie băgaţi fn aceeaşi oakl.
Una-s căldărarii, alta-s lăieş-ii, atta-s muzicanţii.
Eu n-am treabă cu ţiganii carefac jJotitică... "

COSTEL MOISA

Ceea ce contează la un om e culoarea talentului
ostel Moisa a fost acel român care a
ştiut să trăiască mereu cântând, a
ştiut să cânte trăind. Şi-a făcut duşmanii prieteni, iar de „prieteni" a ştiut să scape. Mulţi l-au iubit. Puţini mai ştiu faptul că
lăutarul Costel Moisa a cântat cu Maria Lătă
reţu. Şi acela a fost numai începutul... Angela
Moldovan, Ion Luican, Maria Cornescu, cu
Dolăneştii , cu Maria Ciobanu, Irina Loghin,
Benone Sinulescu - sunt alte câteva nume
care trăiesc şi l-au cunoscut, apreciat; îşi mai
aduc aminte de el cu nostalgie, seriozitate ş i
mnor.
Costel Moisa a colaborat în numeroase
spectacole cu Al"şinel şi Stela Popescu, cu
răposaţii şi regretaţii George Hazgan, Doina
Badea şi Ştefan Bănică.
Citiţi aceste nume, şi întrebaţi-vă „.
„Cine a fost Costel Moisa? "„. Va răspunde
„Aurica lui Costel ", o româncă din Răstoace
- Storojeneţ. L-a iubit pe Costel „al ei "şi
atunci şi acum cu bucurii şi necazuri.

C

Asistentă medicală, actuală pensionară,

Aurica a dovedit că poate ex.ista dragoste şi
înţelegere dincolo de vorbele scornite de
„gurile" rele:
„Costel este şi acum o lumânare care
arde. Este o lumânare care cântă.

Puţini vor să-şi amintească faptul că a
cântat pentru ei. Puţini îşi mai aduc aminte
de un acordeon mânuit cu dragoste de un
Costel. Acum el cântă cu îngerii".
Adevărate şi dureroase cuvinte, întradevăr, puţini mai sunt cei care îşi aduc
aminte ele Costel Moisa. El a ştiut să se facă
apreciat de mari (foste şi actuale) vedete, ele
oameni cu bani, dar şi de cei fără bani. El le
cânta la fel tuturor.
„ Aiubit viaţa şi nu a făcut diferenţă între
ţigan ş i român. !mi pare rău pentru că unii
au făcut şi fac această diferenţă. Costel Moisa
a fost un artist.
- Mulţi ar dori măcar să-l imite, dar din
păcate spiritul lui a fost liber şi nu poate fi
imitat. Mi-e dor de el... dar trăiesc cu muzica
lui."
Spusele doamnei Aurica, soţia lui Costel
Moisa, ar trebui să-i facă pe unii dintre cei cc
s-au folosit de el, măcar să-şi aducă aminte de
el din când în când, dacă nu vor să-i
cinstească altfel memoria.
Ca autodidact şi maestru înnăscut al
acordeonului, Costel Moisa îşi îndeplinea
misiunea de staroste al multor fii de muzicanţi din zona Botoşanilor. Dar cea mai cu
patimă îndeletnicire a sa a fost cea de „cân-

tă tor" perseverent al diverse genuri muzicale româneşti ş i internaţionale. Astfel a n1mas celebră acea integra lă a suitelor sale instrumentale clin perioada când a fost dirijor
şi orchestrator al „Rapsozilor Botoşanilor" ,
cât şi cea de nepreţuit interpret solistic.

Prof. Co11slm1tiu LUPU

Taraful tradiţional „DATINA'' la Concursul Naţional „ION MATACHE" din oraşul Mioveni - Argeş
În organizarea Consiliului local şi Primăriei
Mioveni, Centrului Cultural Mioveni,
Consiliului judeţean Argeş şi Centrului judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
oraşului

Conolllul Local 51 Prlmarla ora•ulul Mioveni
Centrul Cultural Mioveni
CaA de Cultura a Sindicatelor Dacia

Tradiţionale Argeş , în

zilele de 3 - 5 aprilie 2008
s-a d esfăşu rat CONCURSUL NAŢIONAL AL
TARAFURILOR TRADITIONALE „ION MATACHE"
- Mioveni, judeţul Argeş.

Consiliul Judctean Argea
Centrul Judetean pentru Promovarea Culturii Tradltlonale Arges

„

Dl FLO MA
Se acorda Taraf9.!ul

„11.~~Ti.N.~~c.·.i.:·o.:.\" """""""'"""""'"'""'

al .„\.:q~'.1.':~.;r.„.tl~l.1'1."f!:').1:'!1„l„.„ .... „.„.

pentru pa.rticiptUcR la
Concursul Na.tlot\al nl Ta.raft1rilor Tn.dition~lo

TA

J<

în perloadn 3 - 5 aprUio 2008.

Prescdinte jurlu,
Constantin Arvb1 Le
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Ediţia 2008 a Festivalului - concurs ele
tarafuri tradiţionale „Ion Matache" - Mioveni,
Argeş , a readus în atenţia publicului iubitor ele
folclor un segment importan t al culturii
populare româneşti; pe cât de vechi , pe atât ele
valoros - cel al tarafurilor tradiţionale .
Între cele I7 formaţii din 12 judeţe care s-au
întrecut pe ele însele prin reprezentaţii muzicale
de-a dreptul „spectaculoase", s-a num ăra t ş i
Taraful tradiţional „DATINA" al C.j.C.P.C.T.
Botoşani , condus ele violonistul Constantin
LUPU, având coechipieri pe in s trumenti ş tii
Nicolae AMARANDEI (vioară , cobză) , Io an
SANDU (fluiere), Emilian ŞCHIOPU (contrabas),
Ionel PETRIŞORU (tobe) ş i rapsodul popular
Gheorghiţă TUGUI clin Vorona.
juriul, alcătuit din p e rsonalitftţi ale mu zicii
genului ş i având ca preşed inte pe compozitorul
şi dirijorul de orchestră Constantin ARVINTE,
secondat de prof.univ. Gheorghe OPREA şi şeful
redacţiei emisiunilor folclorice de la Radio
Bucureşti , a răsplătit evoltqia form;qiei
botoşăne ne cu Premiul 3.

Et11011111zicologle
Culegere coregrafică Ing. Mihai CIIELĂRESCU
Transcriere muzicală: prof Constantin LUPU

Motto:
Moldovenii când se strâng
Şi-n petreceri se avântă
La un colţ de masă plâng
La alt colţ de masă c â ntă.

Cinci jocuri bărbăteşti de pe Valea Siretului,
din cătunele Turbata, Ruşi, Cornăţel şi Arini,
comuna Tudora, judeţul Botoşani
BĂTRÂNEASCA
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Care vreţi care puteţi
Care nu mai rămâneţi.
Unde joacă tudoreni
Dedesubt pământul geme
De opinci şi de obiele
Şi de aţe subţirele
'fudorene, tudorene
Seam ănă porumb devreme
Seamănă şi stânge-ntruna
Şi i u beşti numai una
Bate talpa măi bătrâne
Nu lăsa jocul pe mine
Bate-un pinten ş i-un călcâi
Că de nu singur răm âi.
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Vaisăraculcărăşel

~:: l~O

Cum se joac ă uşurel
Uşurel şi legănat

Cum e pe la noi prin sat
Hai la brâu, la brâu, la brâu
Şi la săcerat de grâu
Grâu-i mare şi-mpăcat
Tudoreni-s la jucat
Bate-te-or cu dreptul
Mai frumos sună stângul
Vai săracele pigele
Cum sare zama din ele
Hai la dreapta măi băieţi
Că la stânga nu puteţi
Hai la dreapta numai una
Şi la stânga-n totdeauna
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BĂTUTA

CIOBĂNAŞUL

(strigătură)

(strigături)

Foaie verde strop ele rouă

Foicica de pe cracă
Ciobănaşul aşa se joacă
Cîte unul câte doi
Ca la Tudora la noi

Puneţi tălpile-amândouă

Foaie verele foi ele ceapă
Trei bătute la tureatcă
Foaie verde de-alior
Cinci bătute la picior
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