https://biblioteca-digitala.ro

Ţara

de Sus
Revistă de conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
Nr. 3-4 (15 -16) 2009 (An IV)

CUPRINS
Prof. Ion Ilie - Gala copiilor laureaţi ..... . . ..... .. .. . ... .. ... .. .. .. . . . . .. . ....... . . . . . . 1
Elena Pricopie - Manifestări culturale botoşănene de tradiţie .. ... .. ... . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . · 2
Vasile Ungureanu - Colacul de Crăciun . . .. .. ............. .. . . ... .. .. . .. . ... ... . .. .. . . . 5
Margareta Mihalache - Creatori populari din zona etnografică la festivaluri naţionale . . ... .. . .. . 6
Margareta Mihalache - Reînvierea unei vechi tradiţii în comunităţile rurale .. . ..... .. .... . .. .. 8
Silyia Cozmîncă - Impresii dintr-un Târg ... . . . .......... ... .. .. . ... . .. ... .. . .. ...... .. 9
Ioan Rotundu - Un strigăt creştinesc şi disperat ieşit din adâncul istoriei .. . . . ... .. . .... ... .. . . 1O
Margareta Mihalache - Zone etnografice de prestigiu prezente la Târgul Meşterilor Populari .. . .. . 11
Veronica Bichir - Botoşani în „Toamnă la Voroneţ" ... .... . .. .... .. .. ..... . . ..... . .. ... . . 12
Steliana Băltuţă - Artele vizuale .............. ................. .. ............ . .... . .. 14
Steliana Băltuţă - Instantanee de ancestralitate ................ . ...... . . . ......... . ..... . 16
Rezultatele Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică
a Operei Eminesciene „Pomi Luceafărul ", ediţia a XXVIII-a ......... . .. .......... . . . . . . .. . 18
Dumitru Lavric - Săvârşire şi desăvârşire ... .... .. ..... . . . .. ....... .... . ... .. . .... ... .. 20
Ionel Bejenaru - Colindele finţilor ........................ ... . ..................... . . 25
Costache Jacotă - Folclor literar din Budeşti ....................... . ................. .. . 26
Al.D . Funduianu - Despre un „Caiet de folclor" ................. . ............ .......... . 27
Costel Zăgan - Elegie de supravieţuire În numele şi-n prenumale matale bădie ...... . . .... .. . . 29
Ştefan Popu şoi - Ble tem ................................... ........................ 29
Cărţile scriitorilor botoşăneni , în 2009 ............... . ........... ........... ...... . . . . 30
Constantin Lupu - Mişcarea corală din judeţul Botoşani .......................... . .. .... . . 34
Mihai Chelăre cu - Polcuţa - un exemplu de acurateţe în dan ul popular botoşănean .. . ....... . . 35
Ion Ilie - Adio domnule profesor ....................................... ...... .... . ... 42

CENTRUL

JUDEŢEAN

Revi s tă editată de
PENTRU CONSERVAREA

ŞI

PROMOVAREA CULTURII

TRADIŢIONALE Boto şani

cu prijinul Consiliului

Judeţean Boto şani

Redacţia :

Director: prof. Ion Ilie
Secretar General de redacţie: Gellu Dorian
Redactori : dr. Angela Paveliuc Olariu , prof. Constantin Lupu,
etnolog Steliana Băltuţă , prof. Margareta Mihalache,
coregraf Mihai Fediuc şi Elena Pricopie
Secretariat, culegere: Cornelia Ţurcan
Adresa : Pietonalul Unirii nr. 10, Botoşani
Tcl./Fax: 0231-536322
E-mail: centrul_creatiei_bt@yahoo.com
ISSN (Hyperion): 1453-7354

Cop erta 1: Meşteri populari din Tudora, jude/ul Botoşani
Fotografiile copertele 1, 3, 4 şi interior, secţiun ea E tnografie - Margareta Mihalach e

C.J.C.P.C.T. Botosani
'

urează

tuturor colaboratorilor LA MULTI ANI 2010!
'

https://biblioteca-digitala.ro

EDITORIAL

Prof ION ILIE

GALA COPIILOR LAU REAT!
- SĂRBĂTORILE IERNII '

S

fârşitul

lunii noi embrie a fost
marcat ş i în acest an, ca de altfel
cu doi ani în urm ă, de pectacolul
copiilor laureaţi la festivalurile judeţene,
naţionale ş i inte rnaţional e, atât la muzică
populară şi la muzică u şoa r ă, cât, ca
noutate , i la dan uri.
Anul ace ta a avut loc a doua ediţie.
Au participat la u reaţii ultimilor ani
(2007 - 2009), unii din ei afirmându-se
la fe tivaluri naţionale şi internaţionale.
rescânci p reoc uparea pentru ambele
genuri muzicale, am gă it de cuviinţă ca,
în ace t an, să afirmăm şi formaţiile de
dan modern (grupele mici) şi fo rmaţiile
de dansuri p opulare şi ch iar unele
grupuri vocale de copii.
igur, ne putem pune întrebarea dacă
acea tă acţ iun e am organizat-o din
dorinţa de a realiza doar un spectacol,
aşa cum e obişnuieşte la sfârş itul de an,
ub diferite forme, sau a fost o formă de
promovare a tinerelor talente? Eu
consider că rolul instituţiei noastre este
de a descoperi şi promova noi talente.
Dacă aceste promovă ri e fac în cadrul
unui pe tacol, meritul e te cu atât mai
mare, pentru că avem în ve d ere
continuarea traditiei, de la cele mai mici
'
vâr te până la octogenarii rap ozi
populari.
Am avu t în sce nă pe te 200 de
parti ipanţi (a tât la muzică populară, cât
şi uşoară), pe parcursul a
ore, reu ind
a tt l ă ne ţinem promisiunea, a la

de an calendaristic să
prezentăm laureaţii diferitelor premii
câştigate de-a lungul anilor. A fost un
spectacol de suflet şi dăruire a celor mai
since re fiinţe - COPIII !
*
Finel decad ei de mijloc a lunii
d ecembrie, în zilele de 19 - 20 ale
ace teia, vo m organiza tradiţionalul
Festival Interjudeţean al Datinilor şi
Obiceiurilor de Iarnă „D in străbuni, din
oamni buni", festival ce va reuni peste
500 de participanţi din judeţ şi din ţară,
împletindu- e în
mod
armonios
frum u seţea costumelor purtate cu ocazia
acestor sărbători, cu varietatea
i
frumuseţea dansurilor din Maramureş
până - n Dobrogea, cu dansul căiuţilor şi
colindelor din „Ţara de
u ", cu
buciumul bucovinenilor i cu alaiul
copiilor din Bistriţa care, ca într-un cor
reunit, vor veni să ure ze un an bun cu
mai mult noroc şi ănătate, cu mai multe
speranţe de bine pentru cei ăraci, cu
linişte, pace şi dragoste între oameni.
Fie ca urările ace tor olindători ă e
îndeplinească, alăturându-ne i noi de ei
cu urarea inceră şi urată de bine,
ănătate, fericire i cu traditionalul „La
'
Mulţi Ani!", urare transmi ă , în primul
rând, tuturor colaboratorilor din judeţ i
din tară, fără de care in titutia noa ' tră nu
'
'
ar fi put it realiza, cu ucce , to ate
proi ct le cuprin e în cal ndar.

fiecare
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sfârş it

2.d uca ţie pe'lmanen tă
Elena PRICOPIE

Manifestări

culturale botoşănene de tradiţie

A n fiecare an, neobo it Boto ani ul găzduie te,
în aceeaşi atmo feră generoa ă ca întotdea una, artişti din toate colţurile ţării, momente
de neuitat petrecute alături de cei care îndrăge c i
respiră prin artă, cei care dăruie carta nouă , pentru
a trăi prin ea şi apoi lă ând-o u or ă- i ia drumul
eternităţii în forma în care ea ingură i- alege.
Arta, indiferent de felul în care e manife tă ,
niciodată nu trâmbiţează zgomoto , ci adie blând,
ufletel n a tre i
aşternând frumu eţ a în
făcându-n părta i mi t r 1 r i, m reu lt mi t r .
De aceea p ate de n-ar fi xi tat arta, mul r fi
în paţiu i timp i a
călătorit ane oi
i p t
fo t igur d neîn in , ară
frumu ţea int ri ară p t nici dată.
, la
Anul ac ta într 5-7 iuni 2
organizat ongre ul aţional d Po zi

I

V

-

V

„Porni Luceafărul",

ediţia

a XXVIII-a.

Au participat criitorii : Ion Pop, Mircea Martin,
George Vulture cu, Ioan Moldo an Ion Mure an,
Adrian Pope cu, Ioan Radu Văcăre cu, Paul Guga,
r tzu, Dumitru ugu tin, Doman, Virgil
Paul
Diac nu, Liviu Ioan toi iu, Doina Popa, Marian
Drăghi i, i la Tzone Claudiu Komartin, Teodor
Dună, Andra R taru, Răz an Ţupa, Alexandru
min Perta,
Matei,
, Aida Han er, Dan Mircea Cia ian Maria pirici n,
ani I C rbu,
a iliu,
, Paul G rban,
p tr
int ,
rb n
r h , Radu I
ri tian Li
v ,

1,

Po zi şi /11! rpr t r
11 „P rni Luc fiind" ... ,
p rei
ritică a
diţia a XX\ III-a, Botoşani - Ip t şti, · mb · r·
aţional

şz

d
min ci

2009.
rg mz
in part
un
al art i, amint
U,

11lt11rii
cntrul
u " Botoş 11i,

u, M riu Irimia,
nnati,
ru
il Mu t .
nt I r fi lurit , inim
ntim nt 1 în
p t da
u ânt,
tului ar plâng
ârfu ril mult
I ti.
ăI
ti un i , în r u
ti în brate}
•
lum , mai n1ult d

d
marmură

a T atrului"

-a pr z ntat

ituap

diţi

V

art a Român a ă, \ i11 a, Brumm~ arti r, Timpul,
onvorbiri fit rar , Axa, Prin p Edit i
r vril r
rtitudin n -a u lip it juriz r
u
aţi nal
n ur ul
o ite p ntru
p r i min i n „Porni
ritică
Interpretar
Luceafărul", di ţi a a r CVIII-a i re i ta 1u I p eţil r
invitati, în cadrul căruia a ~ t a rdat Pr miul
'
ongr ului aţional de Po zi diţia a III -a.
Duminică, 7 iuni 2009, la M marialul Ipat şti entrul Naţional de tudii „Mihai Emines u" a avut
loc decernarea premiilor 011 ursului aţional d

Poezie

şi

Interpretare

ritică

a Oper i Eminesci ne

zi
mai
n

1,

ă.

i, p

În an lia n1ani
fi t tr
ugu t 200

data de 7-9

ut Festivalul ântecului,
Jocului, Portului şi Meşteşugurilor din „ Ţara de us",
diţia a I\ -a, a ti itate d fă urată p Pietonalul
Unirii din B t ani.
rganizat ri aminte c: entrul Judeţean
Printr

pentru

onservarea

şi

Culturii
Judeţeană pentru

Promovarea

Tradiţionale Botoşani, Direcţia
ultură şi Patrimoniu ultural Naţional Botoşani,
Primăria
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Municipiului

Botoşani.

Pe data de 7 augu t 2009 a avut lo de chiderea
„ Târgului m eşteşugarilor ", târg la care au participat
me teri populari din Bucureşti şi din judeţele :
Maramure , Cluj , Arge , Prahova, Vâlcea, Bi triţa,
uceava, Boto ş ani şi din Republica Moldova.
Târgul de meşte ş ugari a fo tun adevărat decor al
manife tărilor, sfidând orice indiferenţă prin
atracţia , diver itatea produ elor meşteşugăreşti şi
complexitatea lor, fiecare meşter şi produs fiind unic
în fr umu e ţe a a. Nelipsită a fo t ceramica populară,
culptura în lemn, ţesut - cu ut, pictură icoană ,
î mpletitură sfoară „ împletituri nuiele, podoabe
tradiţionale , prelucraerea artistică a pietrei şi
metalului, ouăle încondeiate.
Toate ace te creaţii minunate au încântat privirile
ş i pot spune cu certitudine, uiţi de tine şi de tumultul vietii
, cotidiene identificându-te cu minunea
artei, cre aţiilor ace tor neobosiţi meşteri, pă trători
de comori adevărate ale poporului românesc.
In acest cadru sărbătoresc am avut di cuţii
interesante cu meşterii care -au arătat impresionaţi
la rândul lor de oamenii locului precum şi de
organizarea festivalului .
Am cules astfel cateva impresii de la meşterii din
diferite zone ale ţării şi din R. Moldova:
„ unt la a IV-a participare la festivalul mesteşugurilor. De această dată am venit şi cu pictura
naivă inspirată din amintirile şi poveştile lui
Creangă . Con ider că publicul a fost foarte receptiv
şi este atras sincer de ace t gen de manifestări" ne
vorbeşte cu mulţumire ACASANDREI VALEN TINA, me ter popular din judeţul Iasi;

fapt care le uşurează mult munca. Dore c con tinuarea acestor târguri pentru p ă trarea tradiţiilor,
transmiterea meşteşugurilor la noile ge n eraţii :' PASAT PARASCOVIA, m eş ter p op ular din
Republica Moldova;

„Am venit de fiecare dată la târg. Am fost bine
primite mereu, gazdele fiind preocupate ~e cazare i
masă. Au venit meşteri din toată ţara. In schimb,
botoşănenii nu ştiu ă aprecieze adevă rata artă
tradiţională, sunt atraşi de bazar şi altele .. ." ZOIŢANU MARIA, meşter popular din comuna
Ungureni, judeţul Botoşani;
„Lucrez broderie spartă, costume populare i
mărgele. Am învăţat în copilărie , în famili e,
meşteşugul. Sunt inen1bră a Acade1niei Artelor
Tradiţionale, membră a A:N:B. clujeni ş i a A oc i a ţiei
Naţionale a Meşteşugarilor ibiu. Particip din 1992
la târguri, sunt mulţumită de organi zare ş i doresc ă
revin" - BEDE IU GAVRIŞ ELVIRA, m e ter
popular din judeţul Cluj.
~~__:~~~~---.i~.---:-~-.

(; .\ \ R I.':> F L\ lit \
I

„Sunt a şaptea oar ă la expoziţia din Botoşani. De
la început am î ndrăgit acest oraş şi am impresii
foarte bune de pre organizatori, ne s imţim foarte
bine aici, am impresii bun e despre meş terii din
România. În meşteşugul meu găse c multe tehnici
de lucru pe care do resc a m i le în uşesc ş i eu de la
femeile românce iar pe doamnele de la Ungureni
chiar le-am învătat
ă te
,
, e cum e te
' e la noi, cu ite,
,

i

„Am participat de fi eca re dată la ace te
manifestări ş i nu pot avea decât cuvinte de l a ud ă
pentru organizatori. Mă oc up de cr area, p ă trarea,
con ervarea ş i tran miterea co tumelor populare
p ecifice zon ei." - BALI I T A U A L I ,
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2.ducaţle

pe'lmanenttf

rn e ter popular din comuna Conce ti , judetul
Boto ani.

ăzduit

un im
pr z nţi dir t rii in ti uţiil
a eză mint l r ultur I
p r nalită ţi din d m

dirij r, m
ompartim nt muzi ă p
a e ta parti ipând fanfar
a,
orona, orni, Brehui ti,
ordăreni , Hude ti, Ia i,
Apoi în încheier , p
formatii din U raina, I rael,
latina. a d obi ei, p ta olul regrafi l-a avut la
cârmă pe r ferentul c regraf Mihai Fediu .

.
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Prof. Vasile UNGUREANU

Un obicei sau un ritual astăzi uitat?

COLACUL DE CRĂCIUN
a prin n gură abia îmi aduc cate ceva încărcătura de simboluri ale colacului, ci doar ă
aminte de pre ce spuneau ai mei părinţi încerc a găsi câtuşi de puţin rostul gestului
în zorile ieţii mele. „Aşa se face că într- fetelor mari în aceste ituaţii. u cola e plătesc
o bună zi mi-am adus aminte de zilele colindătorii în zilele Crăciunului şi nu numai, cu
Crăciunului. Înainte de toate m-am gândit la masa colac se plătesc urătorii din zilele Anului Nou,
rituală de ajun. Erau puse în trăchini pe masă colacul este pus în poala miresei la gătit, colacul
doar bucate de sec, dintre care nu lipseau sub nici- se frânge de mireasă deasupra capului, colaci se
o formă: turtele cu julfă, bobul scăzut, grâul fiert dau drept plată, inulţumită şi al espectului
- adică un fel de colivă, deşi nu se numea colivă şi naşilor - şi de botez şi de cununie -, colaci se
nu era numaidecât legată de masa morţilor - şi pun la obiectele de cult numite podoabe pe
alte delicatese care au dispărut din meniul chiar ultimul drum, colac sta sub colivă şi colaci se
tărănesc al zilelor noastre„ Apoi mi-au venit în
dau de poman ă la orice pomeni e a celor plecaţi
~inte frânturi din felul în care se pregăteau fetele din astă lume.
pentru giocul din cele trei zile ale Crăciunului.
Dar colacul trimis de m ireasă la mire în se r
Giocul de Crăciun era aşteptat cu nerăbdare, dinaintea nunţii este altfel decât colacii luaţi în
pentru că acum fetele, ajunse la vârsta de măritiş,
discuţie până acum, el e bogat împodobit cu
aveau să dea pe faţă cam „pe cine au pus ochiul" şi
flori şi panglici, şi la fel era acest colac de la
cam cine le îndrăgeşte . Era un fel de „a da pe
Crăciun.
faţă " dragostea ţinută ascunsă până la a ceastă
Împletit de obicei în 8 cu c roniţă şi frumos
dată. Şi am ajuns la ceea ce mi-am propus prin
rumenit, cu câteva elemente de decor vegetal
titlul de acum:
aplicate peste împletitură, acest colac trebuia ă
fie cu totul şi cu totul deosebit.
Un obicei sau un ritual
E în mijloc de iarnă şi flori sunt puţin ,
. . . uita
. t?....
astaz1
aproape că lipsesc. Să ne gândim că în lumea
Pe lângă tot ce făcea fata până la Crăciun satului de la începutul secolului XX nu exi tau
pentru alesul inimii ei: cusutul batistei căluţului, sere de flori, nu se găs eau nici florării i nu erau
asamblarea zgărdiţelor din mărgele, pe care să le nici florăres e, flori erau doar pe geam:
pună iubitul pe mascoida calului sau caprei,
muşcatele . Cu ele: albe, roşii sau işinii şi cu
albirea si apretarea, călcarea si presarea fustelor - ramuri de saschiu numit la noi berbenoc e
poalelor - cu care are să se îmbrace iubitul, ea, fata împodobeau colacii şi cu panglici de măta e
căreia i-a venit vremea de-a se gândi la măritiş,
colorate sau albe. Nu se putea să lip ea că
mai avea de făcut un colac - COLACUL DE crenguţele de bu uioc! Aşa gătit era pu într-un
CRĂCIUN.
ştergar cusut special pentru acest n1oment i cu
el se pleca la gioc.
Era un obicei sau un ritual?
La noi, giocul de Crăciun, ca toate giocurile
Dacă ţinem cont că tot ce se petrece în din iarnă se tinea în han sau în hanurile din acea
>
,
vremea să rbătorilor de Crăciun este un obicei, vreme. Era o sală mare cu tavanul din lemn icu
atunci colacul servea unui ritual, alături de grinzile numai bune de aşezat p ele diferite
multe altele care alcătuiau obiceiul.
lucruri ca la ca a fiecăruia. Ajunsă la han, fata
Şi ce era cu acest colac? Prin ce era atât de d ă de a colacul fratelui ei, au unui cuno cut au
important de mi-a răma
în memorie atâta rudă apropiată care să i-l pună pe grindă.
timp?
ra a doua zi de răci un i giocul începea cam
La aceste două întrebări voi încerca să caut pe la ora 13- 14 şi ţinea cam până pe la o~el~ 20:
. răspunsul.
Momentul în care fata oferea cola ul flacaulu1
Nu voi căuta a aduce în discutie
, nicidecum îndrăgit - şi care o îndrăgea i 1 - era al de fată

C
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în înţelegere cu flăcăul, trebuia să fie un moment
în care să se poată scoate în evide nţă
sentimentele lor şi faptul că relaţia lor de iubire
devine publică. Fata, care a giucat mai mult doar
cu alesul inimii ei în acea zi, lua colacul cu tot
cu ştergar, îl ridica cât mai u pentru ca ă se
vadă măiestrita lucrătură a florilor de pe tergar,
dar şi frumuseţea colacului şi găteala lui i e
îndrepta pre flăcău pe care îl in ita ă
primea că plata pentru gioc. Flăcăul lua olacul
îl săruta şi apoi fata ii tergea cu un capăt al
ştergarului fruntea
i îi oferea i tergarul
punându-i-1 după gât, prilej pentru unele
perechi mai îndrăzneţe de a fura i câte un urt
ărut.

Colacul primit era dat de flă ău un i rud
care era prezentă la gioc, ăci tr bui ă
ti a
în zilele
răciunului timpul
ului
împărţit
în
gio ul tin ril r
go podaril r, adi ă al 1 r ă vt
erau rud la gioc. u
rul
va giuca r tul tim ului nun1
La partul io ului, fl ăul
c ndu ă fata
ă.
olacul d ră iun:
oia rumo fmp
bit 1
r u ut u
V

măiestrie

oferite ca răsplată pentru că a giucat-o
la giocul de Crăciun?
Oferit drept legământ al statorniciei în iubire
a fetei pentru flăcău?
Oferit ca simboluri ale proiectatei lor căsnicii
sub semn de belşug şi îndestulare, de armonie şi
înţelegere?

Colacul ace ta mi-a re enit în memorie acum
când imbolurile cu care era încărcat nu le mai
pot de cifra, la fel ca multe alte simboluri ale
colacului, pe care-l ăd doar ca o roată mare, o
horă ,
in are- prin e perechi, p rechi de
îndrăg tiţi iar frângerea lui i con umarea în
familia flă ului cr d ă în emna încuviintarea
,
t i 1 r d i, u p at hiar pun la cale:
r ial i nunta ...
ul d ră iun nu m i d reeditat,
n1 n
mult r bi iuri are
tului tr diti• nal r mân
dd
nduif' n n ,
tului.
V

V

CREATORI POPULARI DIN ZONA
ETNOGRAFICĂ LA FESTIVALURI NATIONALE
al

ar amintim
I.
Paul Munt anu, -na 'D tiana
Furdui, I. Aur 1 L u i- u
fixat dr pt
op prin i 1
introdu er a Bot anii r pe
harta turi mului naţi n I.
a men a, a eştia au pr p
ă dez olte i ă valorifi
potenţialul turi ti al z nei
noa tre, iar obiecti 1 fun damentale ă fi : înfiintarea
pen iunilor
agroturi ti e,
su ţinerea turi mului e o logic, cultural, religio , dar i

'

1 gătur y u turi mul
1 gic i rural aut hton -a
r izat că r ur a principală
a
z nei
e te
pădurea
( Rezervaţia de Ti a de la
Tudora,
alui Mare
Pă durea
or na, Rezervaţia
de fag ecular de le tuhoa a
at
roftiana, comuna
uharău, Rezervaţia de pin
negru din atul Horlăceni comuna endriceni) şi că
judeţul Botoşani deţine ca

.
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luciu de apă în România locul al II-lea după judeţul Tulcea
ceea ce oferă un potenţial enorm pentru promovarea
turi mului de agrement (lacurile de acumulări apă de pe
iret şi barajul tînca Co teşti de pe Valea Prutului;
iazurile de la Băneşti, Darabani, Dracşani, Havîrna,
Vorniceni, Băneşti, George Enescu).
Un alt a pect destul de important abordat a fo t şi acela
de a fi acordată con ultanţă de către membrii Filialei celor
intere aţi ă transforme o casă ţărănească în pen iune
turi tică, acestora le va fi prezentată documentaţia
nece ară pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor pentru
certificarea şi funcţionarea pensiunilor turistice.
Prima participare a creatorilor populari din Botoşani,
în anul 2009, a fost la Fe tivalul Naţional „Flori de pe
Dorna'' - Ediţia a II-a, de .faşurat la Poiana tampei, în
perioada 17 - 19 iulie 2009, unde Zoiţanu Maria şi
Cojocaru Aurica din Ungureni (sat Mihai Viteazu) au
participat cu o miniexpoziţie care a cuprin textile de
interior, dar şi piese de port popular de la sfârşitul
ecolului al XIX-lea şi început de secol XX. Programul
manifestărilor acestui festival a fost divers i a cuprins:
jurizarea grădinilor cu flori, a grădinilor de legume, a
aranjamentelor florale din localitatea respectivă, o paradă
de port popular, dar şi de căruţe cu flori, un colocviu cu
tema „Actualitate şi per pectivă în ecoturism" şi un
concurs gastronomic „La iarbă verde cu coşul
gospodinei! "
Filiala botoşăneană iş1 propune să evidenţieze
obiceiurile, tradiţiile proprii şi să pună în valoare
patrimoniul material local, încercând, în acelaşi timp, o
editare de pliante şi broşuri pentru promovarea zonei
etnografice Botoşani. În ace t sens, comunităţile săteşti
vor fi antrenate să - şi conştientizeze trăsăturile specifice
atât în ceea ce priveşte formele complexe ale culturii
populare, cât şi resursele existente cu note distincte şi
atractive pentru dezvoltarea turismului rural (evenimente
şi sărbători locale).
Un alt festival cunoscut în întreaga ţară , la care au fost
invitaţi creatorii noştri, a fost cel de la Ciocăneşti organizat cu sprijinul direct al Asociaţiei Naţionale de
Turism Regional, Ecologic şi Cultural. Aşadar, doamna
Corina Cubleşan, reprezentantă a Filialei din Bucovina, a
Mascota festivalului de la

Ciocăneşti

felicitat participarea botoşănenilor pentru prima dată la
Fe tivalul Naţional al P ă trăvului Ciocăneşti - Bucovina,
Ediţia a VII-a, din perioada 14 - 16 augu t 2009.
Ceramica de inspiraţie cucuteniană a familiei Petru i
Angela Maxim din Dorohoi a încântat privirile
vizitatorilor, ştergarele ţe ătoarei Aurica Cojocaru din
Ungureni au atras femeile preocupate de arta brodatului
din Bucovina, iar Gheorghiţă Ţugui din Vorona cu măş tile
sale pitoreşti şi cu talentul ău de rap od popular a
impresionat pe toţi şi aproape în fiecare zi cu momentele
sale de exuberanţă artistică.
Într-o altă ordine de idei, Botoşanii s-au impu , de data
aceasta, pe linia tradiţion ală, dar şi pe cea a creativităţii
actuale, materializată tot în artă prin concursul direct al
artistului plastic Marcel Sofian din Botoşani, dar i prin cel
al artistului sticlar Dan Bordianu din Botoşani.
Meşterii botoşăneni s-au întâlnit cu cei veniţi din
Suceava, Harghita, Neamţ , Maramureş - impun ând
propriile miniexpoziţii cu obiecte sau piese de artă
populară autentică.
Bineînţeles că

întreaga manifestare a oferit momente
care ţin de specificul localităţii Ciocăne şti : curgerea
plutelor pe Bi triţa Aurie de la Botoş la Oiţa , demon traţii
ale fierarilor ciocănari ş i potcovitul cailor, parada portului
popular, a mascotei festivalului PĂSTRĂVULUI şi a celei
mai mari cobze de păstrăv, un concurs gastronomic „Cele
mai gustoase preparate tradiţionale din păstrăv': apariţia
plăieşilor cu .faclii pe „Drumul Tătarilor" ş i usţinerea
unui spectacol folcloric.
La festivitatea de premiere a Concursului de
gastronomie, echipa din Botoşani formată din Paul
Munteanu, Margareta Mihalache şi Aurica Cojocaru a
primit Premiul pentru cea mai originală reţetă: „Pă st r ăv
ascuns în foi de sfeclă roşie şi legat cu cimbrişor'~
Participarea meşterilor noştri la aceste manife tări au
dovedit încă o dată potenţialul etnografic exi tent în zona
noastră şi care trebuie promovat şi bine individualizat
între celelalte zone etnografice din ţară.
Compartiment etnografic,
referent etnograf Margareta Mihalache,
membră a ANTREC
Echipa di; J3;to ani, p°';'rti ~ip";ntă fl~~g!
la concursul de gastronomie
~{fi'1J
,,.

.., ,
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8 SEPTEMRIE 2009 - VORONA

REÎNVIEREA UNEI VECHI TRADITII
IN COMUNITATILE RURALE
~

A

""
I

n acest an de fânta Marie Mică comunitatea
voronenilor a reu it ă reînvie o eche formă de
comerţ feudal care -a pierdut în timp i care era
cuno cută pe vremuri cu termenul de iarmaroc. Ace t tip
de comercializare a produ elor era trict legat de hramul
unei bi erici au a unei mănă tiri dintr-o anume localitate
când cei credincio i e adunau atât pentru ărbăt area
religioa ă - aducând daruri ob tii din lăca ul de ult, cat i
pentru a- i vinde pr priile pr du e.
Zilele de târg au iarmar
înainte e fixau la dat
anume pentru fiecare a ezare prin hri ave d mne ti a
me terii i producăt rii ă poată ajung de la un iarmar c
la altul, reu ind a tfel ă - i puizez marfa de tinată
vânzării.

)

'

comunităţii ăte

ti: oale de armale i lapte din localitatea
Corund - Harghita, cău e i linguri de lemn din ucea a,
c uri de diferite mărimi onfe tionate chiar în orona.
Iuiţi tre ăt ri au zăb vit la mă tile lui heorghiţă Ţugui
din
r na i la ele al lui Adrian Iftime din Neamt.,
Iiciie ţe ăt are ale me terei i ulina Andronache din
\ r na au etalat într- miniexp ziţie lu ru oarele ţe ute
la herghef au r deriile d p pânza de bumba .
uăle în ndeiate ale reatoareai p pulare Iuliana
i t r u atra priviri! prin m ti ele di er e i
în rijit în hi trit , iar tergar I
u m tive bine
indi\'idualizat
in c le ti
ătea că din
ngureni i
rum . aranjat de me tera uri a
j caru au reamintit
tutur r d ultur p pulară aut nti ă din z na etn r fi ă

.

Participanţii veniţi

din J uri mai apr piat au mai
îndepărtate tăt au âteva 7il împr jurul măn · tiril r,
ac rdau r pe tul uv nit luj 1 r li i a e, ap i e
adunau, p tre au i i i ·ind u pr du I . I t
a
întâmplat pe
pt mbri 1in V r n u cazia hramului
mănă tirii. upă de fa urar a Ilntei 1 iturghii . amt::nii
au adunat p Io ul 111 iml.'d1ata .1pr )pi re a măna t1rn
numit „La T~ I a ă': J ~p <..hndc
111 tlmpunk d
altădată antrenat
de pre ed111ta f ihal i H )l ani a
ia ţi i aţi nale de 'I un m R li i
i I· k ic d amna
nai
p ntru
-d
fi lă .
a1i
uh

1mt

influ n 1.:k de 1p m
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ltnpresii dintr-un Targ
a far itul primei aptamani din luna lui Gu tar,
am avut onoarea a fiu invitata la targul de vara
al me terilor populari organizat la Boto ani, de
catre
entrul Judeţean pentru Con ervarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani. Nu e prima
data cand particip la a emenea evenimente culturale
rganizate pe Pietonalul nirii i, pentru ca tiu ca
organizarea e te facuta cu profe ionalism, vin de fiecare
data cu mare placere. In primul rand, acest targ, ca i cel
organizat de fantul Gheorghe in colaborare cu
A ociatia Me terilor Populari este, in opinia mea, inu
numai, un targ curat (a a denumim noi, mesterii,
targurile in care nu untem ufocati de kich-uri, mititei,
muzica la decibeli ce-ti parg timpanele si alte a emenea
„produse" oferite vizitatorilor). Apoi, prezenta unor
me teri populari consacrati, imbracati in co tume
populare si facand demonstratii, spre incantarea
vizitatorilor i, in pecia! a copiilor, ma face sa ma simt
mandra ca fac parte din acea ta mare familie a
fauritorilor de frumos si traditie. Aceste entimente nu
le incerc in toate targurile pe unde ma poarta pasii,
poate i pentru faptul ca pe-acolo nu simt, ca in dulcele
targ moldav, prezenta permanenta a celor care se ocupa
i e preocupa ca noi, cei care untem la standuri, sa ne
putem face treaba in bune conditii.
Silvia Cozmîncă - Preşedinta Asociaţiei
„ART - Meşteşugurile Prutului"

L
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Eugenia Moldovanu! din
Republica Moldova

Un strigat c
· eşit d·n
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t
nn
ili
ulturii,
n1n n id rat d rang naţi nal i 1 a a ordat importanţa uv nită. Pe lângă a i naţii
de etnografie din B t
ni, pr un1
il
Ungureanu din Tudora, M
Zoiţanu din Mihai
Viteaz - Ungureni, i a
tradiţiil r
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Dealtfel, directoarea Romaniuc a prezentat un set ieşit din adâncul istoriei, o rugă de alvare către cei
de fotografii care surprind în imagini fragmente din care mai simt şi trăiesc creştineşte. Nu se poate ca,
zestrea etnografică ce constituie averea de aur a văzând acest film, autorităţile culturale ale statului
Bucovinei, fotografii realizate de către fotografii să nu se simtă obligate să intervină pentru salvarea
veniţi din străinătate să descopere aceste comori monumentului, făcând- o măcar din respect pentru
memoria istorică a locului.
bucovinene şi să le facă cunoscute lumii întregi.
În cadrul simpozionului, punctul forte şi care a
Filmul nu este numai un semnal de alarmă către
lăsat în audientă
adânci stări emotionale
a fost filmul autorităţi, dar va rămâne ca o dovadă documentar ă
>
>
realizat sub coordonarea referentului etnograf pentru generaţiile viitoare, o mărturie perenă a unei
botoşănean, prof. Margareta Mihalache, prin care s- fragment din istoria contemporană nouă. De
a prezentat starea actuală a lăcaşului monahal apreciat comentariul care însoţeşte filmul, citit de
cunoscut drept Mănăstirea Coşula. Impresionată de prof, istoric Ionel Bejenaru, dar şi sensibilitatea
prăbuşirea dezolantă, dar totodată elegantă, a sufletească a operatorilor de film a fraţilor Dumitru
bisericii ctitorită pe la 1537, a clădirii arhondaricului, şi Mircea Brehuescu.
cercetătoarea etnografă Mihalache şi - a dorit să
Nu pot să nu remarc talentul real de cercetător
imortalizeze prin imagini dezastrul în care se află etnograf al prof. Margareta Mihalache, iniţiatoarea
monumentul istoric, ce se constituie într-o dovadă şi coordonatoarea realizării filmului, lucru certificat
încă vie a creştinismului la Est de Carpaţi, pentru a
şi de către prof.dr. etnograf Angela Paveliuc - Olaru,
trage un semnal de alarmă către autorităţile statului. prezentă, de asemenea, la lucrările simpozionului.
(Ioan Rotundu)
Filmul este ca un strigăt creştinesc şi disperat

7 AUGUST 2009

ZONE ETNOGRAFICE DE PRESTIGIU PREZENTE
LA TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI
ârgul Meşterilor Populari din cadrul
„Festivalului Cântecului, Jocului, Portului
Popular şi Meşteşugurilor" este o parte
co mponentă destul de importantă a acestei
manifestări care s-a împământenit în oraşul nostru
înaintea marii sărbători a Adormirii Maicii
festivalul
Domnului. Fiind la cea de -a IV-a editie,
>
tinde să devină o tradiţie atât pentru botoş ăneni, cât
şi pentru meşterii populari care aparţin zonelor
etnografice de prestigiu ale ţării din judeţele:
Harghita, Cluj, Vâlcea, Iaşi, Suceava, Bistriţa Năsă ud, Prahova, Covasna, Giurgiu.
Meşte rii care au participat la această e diţie sunt
cei care, într-o mare măsură, au participat şi la ediţia
organizată în luna aprilie de zilele Oraşului
Botoşani. De remarcat este faptul că acţiunea în sine
s-a structurat - de această dată - pe expoziţii de
piese aparţinând ansamblului vestimentar femeiesc
şi bărbătesc din com unele Ungureni, Ibăne ş ti ,
Conceşti sau colecţiilor personale ale unor
împătimiţi de artă populară: Andronache Niculina
din Vorona, Hojbotă Veronica din Mănăstirea Gura
Humorului, Andronic Vera din Gura Humorului.
Ca o diferenţiere şi o completare binevenită a fost şi
expunerea pieselor de port popular specifice altor
zone etnografice: Gavriş Elena din Cluj, Tîru Elena

T

din Giurgiu şi Lucia Todoran din Bistriţa.
Obiectele de artă populară expuse spre vânzare
au reuşit să acopere aria variată a meşteşugurilor
tradiţionale: olărit prin ceramica roşie utilitar ă Marginea, ceramica tip Kuty - Botoşani, ceramica
de inspiraţie c u c uteniană - Dorohoi, ceramica de
Korund - Harghita, ceramica de Horezu - Vâlcea;
industrie casnică : ştergare din Ungureni, Conceşti,
Avrămeni, păretare şi lăicere din Tudora, cergi din
Maramureş, scoarţe din Republica Moldova, feţe de
masă, cămăşi brodate pe pânză de casă din Cluj ,
Suceava şi Giurgiu; împletituri din nuiele, papură,
pănuşi (Tudora, Vorona, Harghita, ighişiara, Ia i,
Republica Moldova); confecţionarea măştilor
(Vorona, Neamţ, Suceava); pictură pe lemn şi sticlă
(Iaş i, Săveni); încondeiatul ouălor (Mihăileni) şi
podoabe tradiţionale (Maramureş, Suceava, Bistriţa ).
Câţiva m eşte ri invitaţi pentru prima dată din
lo calităţile Odorheiu Sucuiesc (Rigo silla) şi fântu
Gheorghe (Kovacs Aurica) au expu cămă i i ii
pornind de la vechea structură a portului popular
secuiesc şi au reuşit să abordeze cu succe lin~a
creativă inovatoare atât în ceea ce priveşte forma, cat
şi decorul.
Târgul acesta a inclus şi actualele orientări în arta
meşteşugarilor: ceramica decorativă premiat~ 1a

https://biblioteca-digitala.ro

multe târguri şi fe tivaluri din ţară a familiei Bledea
Adrian şi imona care a con tituit elementul inedit
pentru ochii pri itorilor.
Categoriile de ţe ături tradiţionale ( tergare, feţe
de ma ă, pro tiri de pat şi culme din cânepă,
bumbac şi in) au aparţinut ţe ătoarelor din j udeţul
Boto ani: Hudi teanu Eugenia, Cojo aru
ana
Zotic Maria, Coto
,
, anu lorentina, Z itanu
Maxim Floarea.
Diver itatea împletituril r eg tale a a
m l xă a m
mai bine zi a epuizat aleta
prime folo ite: co uri d nuiel din ră hită (
alentin, ~ d ra u ilian ),
Călina, Matra
z k 1
de uz go p dăr din p
m
Zoltan anil ), mi i gru
(Grunzu Ana ), rnam nt
).
paie (M ld
împletituri
de rati
me t ril r

La lo din Harghita.
Prelucrarea arti tică a lemnului prin cioplit au
încru tat a adunat la expoziţia de pe Pietonalul
nirii obiecte di er e fie de uz ca ni : linguri că u e
blidare, ărăriţe - R ca vram i Ignăte cu Toader
fie de cult: ruci, i an - old anu irgil. u au
urmau ă fie a z t la ra ru ile d
li it tr itele,
•
drumuri i ărti al un i iit ar ata t m dintrPi t n lul nir11
iind x u e
r 1.
1 hi i
nd i tul

.
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„humăriei",

la modelare, u care, angobare
(acoperirea porilor şi obţinerea netezimii necesare),
o primă ardere în cuptor pecial, decorare, apoi
mălţuirea şi o a doua ardere. Elementele
universului, atent dozate de meşterul - demiurg, se
contope c pentru a rena te metamorfozate într-o
perfecţiun e eterni zată a formei ceramice la care apoi
adaugă delicateţea , rafinamentul decorului executat
şi cromatica specifice zonei, ce transmit din
generaţie în gen e raţie e mnific a ţii ale bogăţi e i
pirituale locale, p ersonalitatea ş i ingeniozitatea
inconfundabile a creatorului tradiţional , ţăranul
anonim p ână la toată urma. „Am aflat de acest olar,
Gheorghe Smerica, în iarna anului 2007 de la
muzeografa Steliana Băltuţă . În primăvara aceluiaşi
an m -am hotărât să fac acest film document
esenţial, sau reprezentativ pentru arta ceramică
populară a începutului de secol XIX - prima
jumătate de secol XX, din zona e tnografi c ă
Botoşani. Am intuit că am 1narea şans ă să
exemplific, nu doar printr-un studiu scris, ceea ce
mai exis tă în literatura de specialitate la noi în ţară,
etapele realizării acestui tip de ceramică. M-am
gândit că un asemenea material care are conţinut
ştiinţific va fi mult mai bine receptat utilizând în
prezentarea lui tehnicile audio -video, având la
îndem ână şi personajul cel mai în ină s ură s ă arate în
mod practic partea teoreti c ă a studiului m eu. Pun
realizarea lui sub sen1nul miracolului deoarece, mai
rar se întâmpl ă aşa o împletire de ar mon i o asă între
o idee şi gă s irea tuturor mijloacelor concrete ş i a
factorilor umani potriviţi ca ea să devin ă faptă .
Multumesc colaboratorilor Dumitru şi Mircea
Brehuescu care m -au ajutat prin filmările repetate şi

şi - au pu

semn ătura alături de a mea în realizarea

acestui proiect", a declarat prof. Margareta
Mihalache.
Trebuie m entionat că ace t documentar e te la o
'
a doua par ticipare în cadrul unui festival de film de
anvergură, el fiin d prezent şi în cadrul Festivalului
Inte rnaţ i o n al Eco-Etno-Folk Film ediţia a X-a, 2008,
desfăş urat la Vâlcea, unde şi-a găsit mai bina locul
deoarece subiectele abordate erau în marea
majoritate cu caracter etnografic.
Artă vs Kitsch
Aduce rea în prim plan a metodelor folosite de
n1eşte rii populari români nu are alt cop decât
p ăs trar e a ş i cultivarea tradiţiilor româneşti, a
particularităţii piritu ale româneşti în tendinţele
actuale, din ce în ce mai agresive, de uniformizare
prin modernizare. Din punct de vedere al valorilor
artistice, indiferent de domeniul de manifestare,
tr ă in1 un soi de război între arta autentică şi
produsele kitch an1balate doar ca artă; „armele" artei
autentice unt de obicei gesturi c uminţ i , pline de
efort, talent, dă ruire, asemeni fi lmului etnografei
Margareta Mihal ache sau îndeletn ic irii de olar a
me ş terului Smeri ca Gheorghe, şi ajung de cele mai
multe ori Ja foarte puţi ne p erechi de ochi ş i urechi;
pe când armele kitch-ului te b omb ard ează de două
ori în timpul unei re piraţii. Poate n -ar fi rău ca
„gesturile cuminţi" de acest fel ă se înmul ţească şi
ă e tran forn1e şi în „se1n ne de prote t"; poate a a,
balanta în tre autenticitatea etos ului no tru ~ 1
im agi~ea tri den tă, defo r mată de care ne
î mp i e dicăm la fiecare colţ de stradă să în cline în
favoarea celei dintâi.
(prof. Veronica BICHIR)

Dumitru Brehuescu, cameraman, Margareta Miha lache,
referent, Andrei Blaier, regizor i
Dumitru Călugăru, participant
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De la Bacău pictoriţa Catinca
Popescu care nu a putut veni la
Botoşani din cauza st ării d e
sănătate, a trimis patru tablouri,
punând în lumină obiceiuri de iarnă
în trei dintre ele, „Iarna la Tansa",
„ Urătorii", „ Sărbătoare': dar şi o
scenă din curtea casei, intitulată „În
ogradă ", unde singurul personaj
aşezat în prim plan, îmbrăcat în
costum popular, se odihneşte pe un
scaun lângă un pom.
Ioan Mărie tot d in Bacău,
realizează o „frescă" ce cuprin d e

personajelor pictate în diferite
momente, într-un cadru liniştit de
natură, sau agitat la săritorii în apa
de vară la scăldat şi într-un cadru cu

structuri arhitectonice realizate în
detaliu.
Pictor,
grafician
şi
caricaturist es te apreciat pentru
talentul său, prin cele 11 expoziţii de
pictură şi 7 de grafică satirică .
Ioana Gheorghiu de la Galaţi, cu
finetea -i caracteristică, a trecut de la
'
tehnica pointilismului în pictură ,

scene din lumea înconjurătoare, din
obiceiurile satului şi din poveste, în
tablourile: „Punguţa cu doi bani':
„Serenada", „Sorcovitul popii" şi
„Jocul căiutilor".
'
Venit pentru prima dată la
Botoşani,
Dumitru Ştefănescu
( Ştef) din Brăila , dă dovadă de
multă acurateţe în
aşternerea
petelor de culoare pe suportul ales.
Temele ilustrate ca „Pescarii ghinionişti", „Eclipsa': „La scăldat" şi
„În ogradă': ne transportă în lumea

către tuşe

mai largi, mergând către
schimb area stilului de lucru. În
picturile sale, „ Cioban cu oile",
„Sfatul ciorilor': „La Cherhana" şi
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„Anotimpuri", autoarea surprinde
diverse scene d e viată.
'
Toţi pictorii care au expus la
Botoşani la a doua ediţie a
Salonului, au participări la nu meroase expoziţii de grup ş i
personale fiind recunoscuţi în ţară
şi peste hotare.
Genul de pictură abordat de
autorii la care ne-am referit apare ş i
la al ţi pictori din alte ţări . Pentru
frumuseţe a d escrierii pe care un
artist cro at Ivan GeneraliC (citeşte
Gheneralici) născut la început de
secol XX (anul 1914) o face unor
luc ră ri ale ale, şi cum gândeşte
reali zarea ace tui gen de artă ca fiind
sugestivă, ne face să o at aşăm , la
acest material prin două descrieri şi
două teme de lucrări: „Sub copaci" anul 1943: „Pictura asta o găsesc fru moasă. Am trăit multe asemenea seri
de toamnă, când aerul e proasp ă t şi
înviorător, şi totul se top eşte în culori
calde, de la roş - cărămiziu, până la
galben şi cafeniu în chis. Dealurile-s
mărginite de vii, nu mai e mult p ân ă
la tăierea porcului, iar cei doi ţărani
pe care i-am z ugrăvit par a a ră ta
mulţumirea omului care ştie că are
tot ce-i trebuie în prag de iarnă ''.
„Fata cu pisică" - anul 1969:
„Fata are o basma albă pe cap, iar
veşmin tele ei sunt colorate mult mai
viu decât fundalul. Pisica din po ală,
are o privire de om, aşa mi-a ieşit în
vreme ce pictam, fără să vreau. Am
mai pictat eu pisici, dar cu alte
expresii, fiindcă atunci când lucrezi,
totul depinde de starea sufle tească. Aţi
putea spune că pisica e mult prea
mare, judecând după prop orţiile fete i,
dar eu am fă c u t aşa cu nz cerea
compoziţia. Dacă animalul e mare
sau mic în realitate, n-are imp ortanţă,
ceea ce contează în primul rând e ca
pictura să fie densă şi bine ech ilibrată.
Ia gândiţi- vă ce ar mai rămâne din
arta unui pictor, dacă el ar trebui să
tină
cont de rnăsurâtori, de
'
dimensiunea un ui aninzal, a unui om
faţă de casă. În pictură, irnportant este
să - ţi dai drumul fără oprelişti, altfel nai cum să realizezi o lucrare de artă
adevărată''.

Stelana BĂLTU'ŢĂ
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stabilit, introducere şi note de Mircea Ciubotaru.
Muzeograful Secţiei de Etnografie a Muzeului judeţean Botoşani a prezentat comunicarea
„Colecţii muzeale săteşti din zona
Botoşani" prin imagini pe suport
electronic, referirea fiind la importanţa patrimoniului din aceste
colecţii care completează şi îmbo găţesc aria culturii populare zonale.
Precizăm că imaginile cuprind
şi pe colecţionarii datorită cărora

aceste

colecţii există şi

pie ele ce
ilustrează viata satului traditional
'
au fost salvate.
Profesor Maria Zoiţanu reprezentantă a Filialei Antrec Botoş ani
din satul Mihai Viteazul, comuna
Ungureni, s-a referit la prezenţa
meşterilor din sat la târguri din
ţară, la aprecierile primite, la constituirea unei colecţii etnografice

desfăşurarea unor proiecte de pro-

movare şi creare a unor legături
transfrontaliere la „Şcoala de proiecte ASER - proiect pentru promovarea patrimoniului cultural
material prin aplicaţii la fonduri
structura l e".
Profesor Vasile Ungureanu de
la Tudora, recunoscut cercetător în
domeniul etnografic şi folclorist, a
săteşti.
s usţinut comunicarea „Intrajuto Prezent la desfăşurarea Simpo- rarea în satul traditional':
temă ori,
zionului, Gheorghe Ciobanu de ginală prin subiectul dezvoltat.
fonnatie economi t s-a referit la Plecând de la întrajutorarea între
'
membrii comunităţii săteşti tradiţionale ca formă a legăturilor
sociale exemplificând cu clăcile de
altădată de la muncile agricole, la
con truirea ca elor pentru familiile tinere, şi altor tipuri de ajutorare a comparat cu indiferenţa, nepă
sarea, răceala din ziua de azi,
dintre indivizii societătii de azi.
'
Dr. etnolog Angela Paveliuc
Olariu a fost invitată să sustină
'
concluziile, referitoare la desfăşurarea actiunii. În cuvântul domniei
'
sale, a apreciat expoziţia autorilor
de artă naivă, a apreciat faptul că
prin temele pe care le abordează şi
prin maniera de lucru, sunt recunoscuţi în ţară dar şi peste graniţă.
Vorbind de pre comunicările
prezentate, D-na Angela Paveliuc
Olariu a concluzionat că preocuparea pentru cercetarea etnografică în fiecare din te1nele prezentate,
confirmă ideea de salvare şi punere în valoar a culturii mat riale şi
spirituale a c01nunităţilor săteşti.
Directorul Centrului Judeţean
de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Botoşani, Prof.
Ion Ilie a multumit invitatilor dar
şi p articipanţilor la Salonul de pictură şi la Simpozionul etnografic, a
apreciat contribuţiile aduse la al varea patrimoniului material şi
imaterial, a făcut şi unele referiri
la cercetarea interzonală, sugerând
ideea publicării unui album în
urma respectivei cercetări şi a rea lizării unui documentar.
)

>
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Şi

pune dragoste-ntr-un om de tine
creat
Şi spune-i aşa„. - c-a lui sculptare
A furat vieţii din ani c-un blând prizonierat!"
Astfel povesteau oameni de idoli îngenuncheati,
Cu dor de un mişeleşte soare luat,
Făr-a-i chema pe cei de-o seamă cu ei,
nişte fraţi,

La vânatul ce-au poftit, mai pe înserat.

Simona DUMITRACHE

***
cu ochii tăi vorbesc din când
în când iar trupul tău rătăceşte
tându-mă

azi în rai, mâine în iad
şi tot aşa prin întunericul
care deschide lumina
venită din urmele paşilor mei
care au străbătut deşertul
căutându - te

Lenuta
, DOLINSCHI

atom singular
prin firul sfânt de poezie
şi.

plânsu-mi răstignit
privesc omătul
plin de irişi
printr-o pânză de lacrimi,
ca să nu rănesc pe cineva
chiar în prima zi„.
de o tristete
, de ere
mi-am mutat sufletul
în cruce
cu un ochi durut
fără să-mi arăt tristetea
înflorită pe verbe, ,
inima toamnei
s-a născut în Westfalia
în matca
unui atom singular
pe prima pagină
a istoriei
febra mesianică
se estompează
îngemănând

cău 

gravitatea mileniilor nedezmintite
cu fluiditatea
,
intransigentului. „

mecanism de iubit
toti, robotii
, se iubesc
şi se ţin de mână
se

Glacială

De unde trecerea timpului
Pare încremenită ...

Ioana MIRON

scurtcircuitează două

În sufletele noastre,
Agăţându - ni - le de-o stea

buze

uită

la televizor
mănâncă popcorn
merg la cofetărie şi cumpără prăjituri
tot cumpără
să aibă pe mai târziu
când se uită la televizor şi mănâncă
pop corn
toţi roboţii au siguranţe clare li se pare ciudat că oamenii limitaţi se
iubesc mai mult decât
Mirela ALDEA
Nălucă

În neguri sinistre se îmbracă timpul
Când zorii se ascund după cortina
serii,
Iar vântule harnic, îmi mătură calea,
Mă umple de gânduri mărunte şi eci.
Îmi pare adesea că văd o nălucă
Ce - aleargă spre mine, în braţe s-o
prind,
Dar nu se apropie decât să mă vadă,
Să - mi dea un fior, apoi să dispară
În ceaţa căruntă ce cerne amintiri.
Degeaba mai vine căci doar mă
îngheaţă,

Nu-mi cere nimic, nu-mi spune un
cuvânt,
Vrea doar să mă chinui, să - mi spulbere vise.
Ştiu, pot s-o alung, dar nu vreau să
plece,
C-atunci n -am nimic„. doar vagul trecut.

Dana Karla NECULA

Trecere
Ultima noapte
Din acest mileniu.
Mergem unul pe lângă altul
Pe malul mării .
Cuvintele au amuţit.
Mâinile au îngheţat.
Ochii şi - au trimis lumina
Dincolo de zare.
Stalactita Universului
Îşi picură aburul
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Dana CERNUŞCĂ

pentru dumnezeu!
mă strigă mama
Credeam că mă cheamă
mama
(ca în fiecare dimineaţă)
să-mi beau
fericirea-mugur
stoarsă din cearşafurile murdare
ce nu mai ascultă
nici de promisiuni, nici de marea galbenă,

ci se rotesc în jurul marilor

disperări

credeam că mă chemi tu
să ne acoperim cu trecerea ,
orei în care somnul coboară din
tine
în mine
credeam că e cheamă şoptit
pe nume
nicidecum pe terenul de joacă,
unde bătrânii ţinându - se de mîini
se prefac în copii
pe care nu-i strigă niciodată mama,
ci doar dorul de moarte

Alexandru CHELU

Iubirea poeţilor
Doar tu mă - mbraci în haine de domnie
Şi mă iubeşti în taină , ca poeţii ;
Dar cine ştie cine-s iubăreţii?
Doar tu! Vibrezi în mine-n poezie.
Suntem de-un fel şi simt o mângâiere,
Când curge versul tău peste iubi re,
Te am şi vei răm â ne - n amintire.
Nici pasărea nu are glas să zbiere.
De mult aveam
Şi de - aţi ş opti

dorinţa

de te-atinge
iubi rea-mi prin sone-

te„.
Nu poţi ră mâne veşn i c doar cu mine„.
Dar spiritul spre tine mă împinge,
Cuvântul tă u , rostit între versete,
M ă va aduce-n taină lângă tine„.

Ctz.eat, le lltetz.atz.ti
Dumitru LAVRIC

Săvîrşire şi desăvîrşire
ar
t nu

unt m

ni

t

r nu

miti

unui

n1ari:

Z ril r, ur ril r,
Mândr I r v i z.· n l r !

Ian

gr w biţi

zili i
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Lăsaţi - mă - o noapte - afară,

D e-oi muri,
M -or tot umbri,
Cu frunza m-or înveli,
Cu freamătul m -or jeli.
Sapă-mi

Vîntul

Mândruţa să mă jelească.

groapa din picior

Însemnele de pe mormânt - în ace t caz florile preiau „geografia" trupului şi expun în lumină
semnele sensibilitătii, antene ale sufletului în
căutarea altui suflet :
Al meu mormânt e-n sen1nat
Cu un fir de mac la cap,
La sprâncene, floricele,
La guriţă , romaniţă ,
La mustată, mintă creată
'
'
Şi la brâu o ţâr'de grâu,
La picioare odolean
Să mă ştii c-am fo t oştean.
Tot vegetalul re uneşte post - existenţa logodn icilor
nefericiţi într-o tandr ă
îm br ăţişare a zeităţilor
fitomorfe, iar proximitatea monnintelor validează o
împlinire sui - generis:
Şi - acum, maică , eu m ă duc
Pe vecie să mă culc.
ă mă - ngropi lîngă mândra
Să mă sfătuiesc cu ea,
Să fim mă ca r în morm ânt
Dacă n -am fost pe păn1ânt.
Despre la mort - mariage s-a glosat mult ş 1
temeinic în cultura r omână modernă ş 1
)

Şi - mi aşterne firişor
Iar la cap şi la picioare

Pune-mi, pune-mi câte-o floare;
La cap floare de bujor,
Să mi-o ia mîndra cu dor,
La picioare busuioc
Să mă plângă mai cu foc. ..
Bine vorba nu

să mă ocolească ,

sfârşea,

Sufleţelul că-şi dădea:

Codrul se cutremura,
Ulmi şi brazi se clătina,
Fagi şi paltini se pleca,
Fruntea că i-o răcorea,
Mâna că i-o săruta
Şi cu freamăt îl plângea.
Practica funerară românească nu concepe inort
fără mormânt, ajungîndu -se la soluţia mormântului
gol (cenotaf), a simulacrului de mort (trunchi de
brad fasonat în chip de om) şi a înmormântării în
efigie (în lipsa mortului); la fel de importante înt şi
însemnele de pe mormânt-embleme şi blazoane ale
vieţii, în cazuri extreme acest rol preluându -l
elementele vegetale, în special cele florale:
Frunză verde bob năut,
De-i auzi c-am murit,
Să vii, puicuţă, plângând,
Şi să-mi sameni pe mormânt
Cîte flori sunt pe pământ.
De la cap pîn'la mijloc,
Tu să-mi sameni busuioc;
De la mijloc la picioare,
Tu să-mi sameni lăcrămioare.

*
Mândră,

cînd oi muri eu
Să vii la mormântul meu
Şi să- mi răsădeşti la cap
Trandafir roşu şi alb
Că de-acela mi-a fost drag;
Să - mi răsădeşti la picioare
Busuioc şi cuişoare
C-acelea mi-au fost dragi tare.

*
Foaie verde de bujor,
De-o fi toamnă şi - o să mor
Să-mi puneţi la mormânt flori
Iar de-o fi o primăvară
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(! tzea tle
lLtetza tză
,
să - şi îndeplinească funcţia:

Nici îi mire, nici mireasă:
Mireasa a adormit,
Mirele nu a sosit.

Am gândit la nuntă mare
Nu la astă supărare.
Năfrămuţă de nănaş
Ţi- am pus-o la prăpuraş,
Naframa de cununie
Ţi- am pus-o la năsălie.

*
Noi,

Mărie, - aşa - m

gândit
Că după tine-or venit
Socrii cei mari cu caii
Dar ei vin cu praporii.

*

*
- Da cine te-a cununa ?
- Popa cu cadelniţa !
- Şi nănaş cine ţi - o fi?
- Dascălul cu cărtile !
Când referirile se fac la cei tineri - de o vârstă cu
cel dispărut nenuntit - accentele funebre sunt mai
evidente şi deosebirile dintre cele două rituri de
trecere mai marcate:
Măi Vasile, ce-ai gândit,
Ce fel de nunt-ai pornit?
Nunta nu se face - aşa
Cu fluier şi trâmbiţa;
Astă nuntă nu-i pe cale,
Vătăjei cu capuri goale
Şi druştele despletite
Nu văd lumea de scârbite !
)

Ia te

scoală şi

ne spune,
Vătăjei pe cine-om pune?
C - astă nuntă nu -i pe cale,
Vătăjei cu capuri goale
Şi druştele despletite,
Naframele netezite.

Naframa de vornicel
Ţi - am pus-o la sfeşnice!;
Naframa de lăutari
Ţi - am pus-o la preoţi mari;
Naframa de nună mare
Ai pus-o la lumânare.

*
Colacii de la nănaş
Ţi i-or da peste sălaş,
Colacii de cununie
Da -i-or peste năsălie.
În cazul evocării mirelui sortit lăcaşului de veci şi
nuntirii cu a lumii mireasă, adresarea este la
persoana întâi, modalitate de a acuza Ursita care nu
a îngăduit împlinirea făpturii prin dragoste şi
generare:
Nu - ş'ce fel de mire eşti,
Nici nu râzi, nici nu zâmbeşti,
Cu nuntaşii nu grăieşti !

*
Nu - ş'ce

fel de n1ire eşti,
Cu plosca nu ne cinsteşti,
Cu mireasa nu grăieşti.
Ia-ti mireasa de mânută,
Vino cu dânsa-n căsută
)

*

)

)

Nu văd druştele cosând,
Nici n -aud muzica cântând,
Văd mămuca tot plângând
Şi tătuca suspinând.
Nu de puţine ori, bocetul de fată mare evidenţiază
un evident paralelism cu iertăciunea miresei:
Floare fui, floare trecui
Parte de lume n-avui ( ... )
Rămâi lume cum eşti dată
Mie nu mi-ai fost lăsată( ... )

*
Ia - ţi, Mărie,

ziua bună,
De la soare, de la lună,
De la maica ta cea bună;
De la soare, de la nori,
De la a tale surori,
De la strut de busuioc,
De la feciori, de la joc.
recuzita nupţială este însă vizibil resemnificată în
directia cerintelor ceremonialului ritual care trebuie
)

)

)

Să stăm toţi după măsuţă
Să

ne

cinsteşti

din

ploscuţă .

*
Dragul mamei ca un brad,
La moarte cum de te-ai dat?
Eu gândeam, puiule, tare,
C-am să fac o nuntă mare.
Dar ce fel de mire eşti?
Nici nu râzi, nici nu vorbeşti,
Cu druştele nu glun1eşti,
Vorniceii nu -i porneşti.
Aşteptarea frustrată şi firescul neîmplinit
reprezintă o agresiune împotriva ordinii cosmice şi,
consecutiv, î1npotriva con diţiei umane căci drun1ul
spre mormânt frânge definitiv calea prin care omul
accede la bucurie şi asigurarea extensiei fiinţiale prin
urmaşi:

Noi a1n gândit
Şi- a1n socotit
Că ne-i face -o nunt ă mare
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,

u trei fI na

Da ne -ai făcut upărare .
*
Frumu el mi te -ai gătit,
La cununie-ai p rnit
i-ai pornit la cununi
in gu rel fă ră ţi
Parc-o fo t lum ea pu ti e
i n-ai mai gă it ţie .
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a morţii,

Thanatos. Mitologia
în curs de apariţie

Ctzet~ tie litetzatzd.
I

Un vechi şi românesc Cântec de Stea

Colindele Sfintilor
Crăciunului
Gh. D. Mugur şi V. Voicule cu făceau o cuv nită
ubliniere - „Colindatul a fost pentru copiii noştri o
şcoală socială, o rămăşiţă de instituţie veche, cum a
fost la început orice datină trăveche". Aşa că, un ân tec de Stea:
Astă seară-i seara mare Florile dalbe,
Seara mare-a lui Crăciun,
Când -a născut Domnul bun.
Noi umblăm şi colindăm
Ve tea bună să v-o dăm;
P'a tă noapte'ntunecoasă
Nemerim l'astă casă.
L'astă casă , l' ăst domn bun,
Domnul bun jupân „. (n.n.numele gazdei) .
?l de ve te cum prindea
Inainte ne ieşea
Şi din gură ne grăia:
- Voi patru colindători
- Vă alegeţi doi din voi,
Doi din voi mai tinerei
Şi săriţi din cea grădină,
Rupeţi fir de calomfir
Şi-o teblă de busuioc,

Colindul

'

Treceţi, inergeţi

.

La fântâna lui I <'f~ml
Muiati, fir de calo
Şi st bla
i intrat'

Străpiţi ' ca~ 2r-"'.t-:r:.:.,d.._,.
" c-.„-

Stropiţi feţi de
Coconi creţi 'o

po
Mai frumos ne -or ~il!Wn
u daruri de la pă
tropiţi feţi de fei? ~
Fet mari 'or po , i,
Mai frumo ne-or d ăr u i
u m ăhrămi grele de fir.
tropiţi feţi de cei b ă tr âni ,
Cei bătrâni - r pon1eni,
Mai frumo ne-or ărui
'un col cd grâu curat,
Pe cola vad ra de vin
Fie galb nul deplin,
'aşa - i legea din b ăt r â n i .
Bună vr n1ea-n a te case,
La inuiţi ani cu ănă t a te,
ă- i m ai bun ă de ât toate !
A consemnat, Ionel BEJENARU
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Al. D. FUNDUIANU

Despre un „Caiet de folclor"
(şi

o pasiune

niciodată ascunsă,

... Plecat de peste două decenii din sat, la vremea
primilor fulgi de nea, mă copleşesc nostalgiile
tudorene. Perioada anilor 1975 - 1987, în care am
lucrat la Şcoala „Tiberiu Crudu" din Tudora, mi -a
marcat definitiv existenta. Acolo m -am format ca
'
dascăl, acolo am întâlnit oameni şi obiceiuri, cum
rar poţi afla în altă parte. Au fost ani grei, cu multe
(poate chiar prea multe!) lipsuri şi raţionalizări,
locuiam în gazdă, mâncam prost, dar eram tânăr şi
(„ .). Nu de puţine ori, mi s-a reproşat că „mi-am
îngropat tinereţea" stând atât de mult la Tudora .
Am negat de tot atâtea ori şi, încă, mă încăpăţânez
să susţin contrariul. După 12 ani, m -am întors de
acolo cu nimic (material), dar cu o bogăţie de
sentimente care se dovedesc, iată, inepuizabile. Şi
mă aflu (deja!) către asfinţitul vieţii. ..
Am scris mult şi de toate, la Tudora. Am cris
despre oameni, locuri şi fapte, dar am şi citit enorm.
Bunii mei prieteni, Mihai Ciupercă şi Mitică Cepoi,
bibliotecari, m -au uitat adesea, târziu în noapte,
printre rafturi, cufundat în lectura vreunei cărţi, pe

dar mereu

redescoperită)

care n -o abandonam decât după ce îi,voi fi parcurs
şi ultilna pagin ă . Nu cred să fi existat noutate
editorială, intrat ă în bibliotecă, pe care să n-o fi
răsfoit şi, dacă e dovedea de n1n ă de interes, să n-o
fi citit.
Dar, am mai spus-o şi în alte rânduri, despre
Tudora am adunat, în suflet ş i pe hâr tie, material cât
pentru o carte. Şi tot ar inai rămâne ceva pe
dinafar ă . . .
Sunt om d e şc oal ă, can1 de modă veche,
recuno c, dar nu am tem einice motive de jenă (!).
Îmi plac, apreciez lucrurile rămase de la generaţiile
trecute, sunt încântat ă m ă aflu în preajma unei
cărti, a unor documente, ac te sau obiecte arhaice~
'
unt fa cinat de modul de redactare, dar ş i de crisul
de mână , caligrafic, întâlnit în textele vechi.
De aceea, în rândurile ce u rmează, vreau să
prezint ş i cititorilor revistei „Tara de Sus" un caiet.
Un „Ca(i)e t de folclor". Îl a1n din perioada
tudoreană, de care tocm ai an1 vorbit în lunga
introducere la acest n1aterial. Caietul l-am prin1it de

„
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Costel ZĂGAN

să

Elegie de
supravieţuire
Doamne iar am încurcat-o
viata mi s-a dus la dracu'
şi - i spun morţii adorato
de-azi cu tine îmi fac veacul
)

odată dacă - s

merg

munte

Şi

iarba-i iarbă nu hârtie
să o cosesc nu pentru/-a scrie

limită
Parcă minunea s-ar produce
zâmbiti am încă un necaz
deşi nu m -au urcat pe cruce
ar face-o verbele chiar azi

Voluptate la
)

Viata mea s-a dus la dracu'
doar iubirea o sus-tine
dacă aude pitpalacul
totuşi moare de ruşine
)

)

Când iubirea mă sustine
îi zic mortii adorato
numai mort îmi este bine
Doamne cum am încurcat-o
)

Zâmbiti am încă un necaz
în loc de cuie semne de-ntrebare
în loc de paline pe obraz
cuvinte cu ieşiri la mare

)

Viaţa

mi s-a rup în patru
ca o piesă vai de teatru

În loc de cuie semne de -ntrebare
deşi nu-s exilat pe cruce
e bun şi - un epitet la întâmplare
poate minunea s-o produce

În numele şi-n
prenumele matale

Zâmbiţi păi ăsta
să - nveti să mori

bădie
Vă cam ţineţi de poveşti
poate să se rupă creanga
copilărie iată ultimele veşti
fulgii vor cădea gratuit toată
iarna

Opţiunea destinului
Dă în inuguri crucea pe
morminte
hăt în jos la morţi e primăvară
să păşim copii cu luare-aminte
dacă vren1 pământul să nu doară

Poate-o să se rupă creanga
Doamne-i doldara de stele
fulgii duc pe sus targa
cu mireasa iluziei mele

Hăt mai
parcă se

jos la morţi e prin1ăvar ă
aude -n ierburi cucul
cântă în fântâni parc-o vioară
vai ce umbră crudă are nucul

Doamne-i doldora de stele
copilărie ţinta mea eşti
de tine mi-s lacrimile grele
hai şi spune-mi iar poveşti

Parcă

Şi viaţa şi

moartea treacă - meargă
în numele şi prenumele lui Ion
Creangă

nu te bat la cap

Să nu scot
să dau din

se aude-n ierburi cucul
să zburăm copii cu luare-aminte
soarele prin nori îşi plimbă
plugul
crucea dă în floare pe morminte
Hăt

mai jos la morţi e primăvară
trăim ca moartea să nu -i

să
doară

Exercitiu de blestem
Să nu mai' ard produc cenuşă
să

)

nu-i necaz
doar în extaz

că

nu e

uşă

gheara nu-s pisică
coate când mi-e frică

S-arunc aureola asta-i frunte

Ora zero a
singurătăţii
Cu smerenie de vulpe
mă întrebi mă rog ironic
cupa cine ţi - o va umple
când ţi - e pat al meu ceasornic
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BLESTEM
Foaie verde viorea
Ilenucă draga mea
Ce n - aş da sa fii a mea!
Dar nu pot, că te -a furat
Miticanul ghiaurul,
Ghiaurul balaurul,
Şi te-a dus în cuibul lui
În mijlocul târgului.
Te-a ferecat ca pe-un hoţ
Ca de-acolo să nu poţ'
Pân' la mine ca să vii
În brătucă să te tii.
Dulce botişor să-ţi dau
Văleleu şi hau, hau, hau.
Pulpişoara să-ţi mângâi
Cu săruturi zeci de n1ii
Of, of, of şi iarăşi uf. ..
Ce să fac, und' să mă duc ?
De-al tău on1 să te dezleg
Şi de mine să te leg.
Miticanul dracului
Spaima necuratului,
Ciorile de -ar fi să -l pupe
Burduhanul să i-l umple
Cu ulei fiert clocotit
Să - l sature de iubit
Mânca-1-ar tumorile
Bufniţa şi ciorile
Sfoara gâtul să i-l lege
Foc aprins pe unde -o n1erge
Huiduit cu pietricele
Noaptea-n cap să-i pice stele
Hingherul să nu mi-l scape
Capu-n patru să i-l crape
Şi în ţapă atârnat
Să îl pună la uscat,
Inima-i cenuşă fie
Nimeni lume să nu ştie
C-a b ă tut doar pentru tine
Şi in-a- ndoliat pe n1ine,
La prin1 ărie de vine
Să te ia acas' pe tine,
Iau baltagul din chimer
Şi ţi - l transform în piper.
(Culeasă de Ştefan Popuşoi,
bibliotecar din Broscăuţi)
)
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crime,

batjoc u ră, ticăloşii,

când
Adevăr u l
şi
Dreptatea erau
torturate în puşcăriile comuniste,
iar cinismul, prostia, violenţa,
dispreţul, însoţite de b raţul vânjos
al Securităţii, „ajustau" existenţa
noastră. Comunismul a însen1nat
un atentat la Marile Valori!
Suntem datori faţă de Ele, şi mai
avem obligaţia să lăsăm celor ce
vin o Carte de Istorie a României
cu filele nepângărite şi nepătate!
Maria Baciu

DORIN BACIU ""'
TATAL NOSTRU DE
SUB PĂMÂNT
MARIA BACIU - Et in
Arcadia Ego
Numai eu, tu şi noi, împreună,
suntem filele Cărtii
, acestui Neam!
Nu trebuie să neglijăm lectura
nici uneia dintre ele, pentru că am
fi nedrepţi, iar Istoria noastră ar
trăi faze de eclipsă. Pentru cei care
n-au cunoscut comunismul din
România şi nu l-au trăit pe pielea
lor, nici un efort nu e prea mare ca
să vrea să înţeleagă cum au trăit
semenii lor într-o perioadă
inumană,
de bestialitate, de
distrugere a valorilor umane prin

„Asta e viaţa, gîndi el adânc, atât
de adânc încât nu mai văzu cum e
viaţa, ce e te ea, cum trebuie să fie
şi multe altele. Vinul galben şi
dulce ca mierea, şi fratele îndârjit,
şi femeia lui care începu e ă
în1bătrînească, şi munca de
fiecare zi, opt ore pe zi, dimineaţa
la prânz şi noaptea. Viaţa curgea,
venea din urmă, trecea şi înaintea
lui şi în această curgere
necontenită
Alecu dorea să
găsească un punct de care ă - şi
agaţe
sufletul lui de ţăran
urbanizat" - spune, la un moment
dat Dorin Baciu în romanul
publicat anul acesta la Editura

Agata din

Botoşani,

urmând
aceeaşi temă pe care a tratat-o în
mai toate cărţile sale: Concert
inaugural,
1972,
Vinderea
trupului lui Ion Sticleţ, 1979,
Pământul negru, 1981 , Pasărea
pre limba ei, 1986, Frumosul
Paraniv, 199 7, Vine Trenul
Principesa, 2003 şi Misterele
planetei ASA, 2005.

VICTOR TEIŞANU ELEGII ŞI EXTAZE
„ Un n1urmur liturgic şi inefabil
poetic, o hieratică plângere a
fiinţei ce robeşte în miezu -i
„nece ara doză de revelatie" a
'
iniţiaţilor, o coroană de spini
(tulb u rătoare artă poetică, acest
poem!), o che1nare persuasivă , în
î1npărăţia Cuvântului, un refren
ob e iv al nerostirii, un ecou
însingurat al 1narii treceri care ne
pregăteşte prin puterea Verbului
pentru un dincolo tăln1 ă citor de
orizonturi si1nbolice, un colind
ritualic îngânat „singur/ ca o
taină a judecăţii " ? Ce este, în
fond, cere1nonia scrisului pentru
acest „suav cântăreţ/ biruit/ într-o
bună zi/ de iarba câmpiei"? Poate
numai o fărâmă de suflet, în z idit ă
în credinţa că biruitor poţi fi
„doar învingând/ zborul de ub
pământ"! - afirmă Valeriu Stancu
pe coperta patru a recentei c ă rţi
de poeme semnată de poetul
dărăbănean.

DUMITRU NECŞAN U
- LABIRINTUL GOL
„ Poezia lui Dumitru Necşanu are
tensiunea vaselor chin ezeşti din
care, dacă se sparg, fi ecare ciob e
transformă într-o pa să re gure ă
sau într-un fluture care po a r tă
stropi de venin pe aripi. Este un
poet adevărat care scrie rar şi
bine, fiecar e po em e un inic
scenariu din care e po t dezvolta
dran1e po ibile, ca la Kavafi au
Borges.
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poem al i n gu rătăţii şi disperării
poetei, în a cărei carte găsim speranţa unei promisiuni poetice de
viitor.
Gellu Dorian

LUISA TUCULEANU JOACA 'DE-A ZEII

în care pozia îşi gă e te
căile fe1ninine de ieşire în lume,
cu o sen ibilitate accentuată şi o
atentie n1ărită a stilului:"Un cerc
'
de ape şi lumină/ Cuprinde valea
minţii,/ Lucirile-i de jar şi praf./
Ne arde şi ne - alungă - n valuri,/
trivind lume eul măsurat,/
Chemarea din adânc lăcaş, / Adu
în faţă sacur cea :'
elegantă,

.....

NICOLAE CARUNTU ETERNUL FEMININ
şi DINCOLO DE
DINCOLO
o pau ză de tul de mare de la
prima carte, publicată cu mai bine de
zece ani în urmă, dorohoianul
ăr untu publică anul ace ta
Nicola
Editura Adi ent r din Ia ş i do uă
cărţi de poezie, din care cităm: -din
Eternul efemer: „Aerului/ nu -i
trebuie aer/ ca ă rezi te/ l i i î i
e te/ uficient.../Doar numai/ prin
mine/ tu exişti/ cu adevărat.. ./Tu
prin aer vii/no rlam şi fires -/ exact
drumul
de
pă i/
ai
cum
drept... / A rul/ ca ă fi e aer/ are
numai / de oam eni! "
nevoie/
(Întrebare reflexivă). Şi din Dincolo
de dincolo: „Viaţa -i/ ca un tren în
gară;/ cu toţii/ c oboară .. ./Toţi urcă/
aceeaşi scară/ nimeni nu -i/ pe
dinafară ..." (Viaţa).
„Arta poetică a lui Nicolae ăruntu
explicit,
modul
la
denunţă ,
adaosurile inutile, ce vin să ufoce

După

câteve premii obţinute la
Con ursul Naţional de Poezie şi
Interpretare Critică a Operei
Eminesciene „Porni Luceafărul..:',
Luisa Ţuculeanu din Conceşti,
acum
Botoşani,
judeţul
masterandă la Iaşi, în filologie,
debutează la Editura Axa cu
cartea „Joaca de-a zeii", o carte
După
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indin p en abi l ă
Iar da că, în
autocunoaşterii.
mai poate fi
nu
ei,
puritatea
percepută decât în sânul naturii vii,
poetul nu se refugiază, cu totul,
departe de istorie şi de oameni;
realitatea apa renţelor este la fel de
grăito are ca aceea a e enţel or:' - pun e
Ciprian Voloc, în postfaţa că rţii
natura

prim ă,

Dincolo de dincolo.

LUCIAN .....ALECSA - DE
VEGHE IN LANUL CU
MOROI
O nou ă ca rte de poezie a poetului
Lucian Alee a a apăr ut la Editura
Lime din luj , carte care continuă
într-o oarecare mă ur ă linia tragicmeditativă din ultimele două apariţii
editorial e. ită m:
,,În gramatica de ertului
oaza e o ilabă atee ca „ u"
e ţâţa nimi cul ui
plin ă ochi u de euri aluvionare
i multă, multă alivă de s truţ
„câ ţiva tropi de a lint
în craterul morţii sunt egali cu zero"
a a opte te Fata Morgana
poticninduţi limba pe fruntea diavolului
leit de puteri
tra în ţeapă de măscăriciul orb
e drago te\ i ispit ă la mijloc
hormon ii argin tii aprind burta ni ipului
terp
în fracţiuni de ec und ă aburi carnali
îneacă deşertul în verde
inima cerulu i ple neşte
ca o ploşniţă acrită de viaţă
în gramatica Universului s-a lin o ulti mă stea.

Constantin LUPU

MIŞCAREA

COR
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produs şi determinat o involuţie bruscă a miş că rii
corale din judeţul no stru. Şi nu e te un fapt izolat, el
putând fi generalizat la nivelul întregii ţări.
În ultimii dou ăzeci de ani nu se inai poate vorbi
despre o adevărată mişcare corală în judeţ. A disp ă 
rut acea emulatie
, necesară care să contribuie la exis tenta
, acesteia.
În loc de concluzii:
Fără a pronunţa neparticiparea factorilor culturali
puternici de la conducerea j udeţelor, mişcarea corală a suferit un declin mediatic şi procesual de amploare. Se declină de foarte n1ulte ori sc uze ce ac u ză,
uitându-se binecunoscuta deviză că „Omul sfinţeşte
locul!" Cum s-ar putea eluda activitatea artistică fără
precedent a unor profesori de muzică din municipiu
şi nu numai, precum Gheorghe Cojocaru, Gheorghe
Timofti, Nicolae Ursu, Viorel Mărâi, Alexandru Şte 
fănescu (Darabani), Nicolae Guragata (Hudeşti) sau
Paula Olaru (Ş tefăn eşti)?
Câteva repere pentru revigorare a mişcării corale

din j ud eţ:
- monitorizarea fonnatiilor
corale exi tente în teri,
toriu şi „resuscitarea" potenţialului artistic;
- convocarea unor întâlniri - lectii
, cu instructorii
de formaţii corale din judeţ în care să e decline starea actuală a mişcării corale;
- fundamentarea şi organizarea unor cursuri
periodice de specialitate prin Şcoala de Arte şi Me erii, pentru instruc torii - dirijori de formaţii corale din
judeţ, participarea ace tora la in1portante festivaluri
corale traditionale
din tar
,
, ă;
- con fătuiri de lucru, judeţene şi temporale cu
instructori - dirijori de formaţii corale; schimburi de
experienţă (coparticipare la varii inanifestări artistice);
- ca eveniment, organizarea Tribunei „TÂNĂRUL
DIRIJOR': în perspectiva evidenţierii tinerelor talente de învăţători şi profesori de muzică la conducerea
unor noi formaţii corale au de grupuri vocale din
j ud eţ.

POLCUTA

'
un exetnplu de acurateţe în dansul
popular botoşanean
A

n lucrarea sa „SPEC IFICUL DANSULUI
POPULAR ROMÂNESC" ANDREI BUCŞAN
împarte dansurile populare din Rom ânia în:
- dansuri locale, unele fiind găsite şi la alte popoare,
dar făcând parte din specificul naţional (HORA,
BRÂUL, SÂRBA etc.);
- dansuri româno - balcanice (HORA PE CÂRLIGE,
GEAMPARAUA ş.a.);
- dansuri româno-central europene (POLCA
DREAPTĂ, ÎNVÂRTITA etc.);
- dansuri de provenienţă exterioară neasimilate şi
asimilate sporadic (SÂRBA-N VALS, VALSUL, SOLO
ORIENTAL ş.a . ).
Anumite tipuri de dans de salon de provenienţă
occidentală, dansuri populare la origine, au început să
pătrundă la jumătatea secolului al XVIII -lea în marile
oraşe europene, determinând schimbarea repertoriului
la curtea nobililor.
VALSUL provenit din Germania, cu uşoare
modificări a ajuns la sfârşitul secolului al XVIII-lea să
domine centrul şi răsăritul Europei.
Alt dans care pătrunde în saloan ele din Europa este
POLCA, dans popular din Boemia. În unele ţări POLCA
pătrunde şi în repertoriul de dans popular al satelor.
Acest lucru s-a întâmplat în Ucraina, unde ajunsese
dansul dominant adaptat la specificul lor naţional şi
România unde POLCA a pătruns la început la populaţia
germană din Transilvania şi la românii din satele mixte,
apoi în Moldova unde plecând de la câteva elemente de

I

bază

ale dansului s-au creat o mare varietate de polci,
pierzând în timp din caracterele iniţiale şi purtând
ulterior nume specifice româneşti. Pe teritoriul judeţului
Botoşani întâlnim : Cumătriţa din Cri s tine ş ti , Ileana d in
Sînăuţi, Oira din Mihăileni, Poticnita din Dobârceni,
Boghii din Sarafineşti ş . a.
Un alt dans popular polonez care a cucerit saloanele
din Europa, dar care nu a avut aşa mare trecere şi ni ci nu
s-a fixat definitiv în repertoriul curent, a fos t
MAZURKA. O formă locală este MAZURKA - joc cu
căiuţi, din alaiul obiceiurilor de Anul Nou care se
dansează în localitătile
POIANA - VORONA
,
SARAFINEŞTI - CO RNI.
De un rafinament şi acurateţe aparte este POLCUŢA
- joc de perechi pe care l-am întâlnit fără a fi vorb a, cum
e şi firesc, de graniţe fixe , în subzona cursului inferior al
râului Siret în localităţile ZVORIŞTEA, DUMBRĂVENI,
FÂNTÂNELE, LITENI, DOLHA CA din j ud eţul
Suceava şi VLĂDENI , COR I, VORO A, TUDORA
din judeţul Botoşani .
Tot cu acelaşi caracter, stil ş i spec ific, dansul
POLCUŢA l-am locali zat ş i în comunele C RI STEŞTI ş i
COŞULA .

r De la prima vedere ne dă m seam a că ace t joc popular
necesită însuşirea

unei tehnici avansate ş i este executat
Dansul -a impu cu o
frecvenţ ă con s t a nt ă, atât în hora satului , ât ş i în
repertoriul p entru cen ă (VO RONA, ARAPI EŞTI).
Polcuţa es te un clan mai nou (a doua jumătate a ec.al
de cei mai
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talentaţi „ju că uş i '~

XIX-iea ş i începutul ec.al XX-lea ) având mici
d iferenţieri locale, do edind
rin acea tă unitate a
creaţiei populare a ace tui teri oriu. J cui
preia forme de de fă urare, de la j urile d
prezentându- e in fi rma ii
tri
perechi in cerc, in emic r
formaţii mai
u in
m
reparti zate în pa iul de j
unele fi rm a ii , erechi c
complexitat a art (
ăm inului
ultural
er ului au
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