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Editorial

Prof. Ion ILIE

Arta de a face si de a sustine cultura
'
'
în aceste timpuri
Începutul de an înseamnă pentru toate
o perioadă a întrebărilor şi aşteptărilor privind noul buget, al prezentă rii calendarelor de acţiuni, a activităţii în
general pe care trebuie să o desfăşoare pe
perioada unui an, acţiuni care,de la an la
an, trebuie să reprezinte profilul instituţi ilor de cultrură la un nivel mai bun decât
în anul precedent.
Păstrarea acţiunilor tradiţionale, unele dintre ele aflându-se la a XXXI-a ediţie, curajul de a aborda noi acţiuni în cadrul unor festivaluri ( cum ar fi Festivalul muzicii corale săteşti), simpozioane
etnofolclorice, editări de lucrări populare (poezii, basme populare), culegeri muzicale pentru conservarea şi promovarea
culturii tradiţionale, organizarea de târguri meşteşugăreşti unde îşi dau întâlnire meşteri din toată ţara, gale ale tinerelor
talente laureate deja ale festivalurilor naţionale şi continuatori ai tradiţiilor populare scot la iveală profesionalismul referenţilor şi conducerii instituţiei care fac ca, zi
de zi, Botoşanii să apară întotdeauna pe
primele locuri în ţară privind activitatea
culturală bazată pe toată paleta artistică şi
creatoare.
Oraşul şi judeţul nostru, prin instituţi ile de cultură pe care le are şi prin activitatea fructuoasă a acestora, poate oricând
concura cu marile oraşe ale ţării, care,de
multe ori (nelipsit de modestie), nu sericlică la nivelul cultural al Botoşanilor.
Însă cine crede că în aceste timpuri activităţile culturale se fac uşor se înşeală.
Lipsa fondurilor pentru desfăşurarea unei
activităţi optime şi mai ales buna distribuire a bugetului trebuie să fie întotdeauna
o prioritate în gândirea managerilor şi, în
acelaşi timp, o coordonare corectă pentru
instituţiile

toate acţiunile de care răspund referenţii
de specialitate din instituţii.
Nu este uşor cu bani puţini să faci acţiuni de mare amploare, dar este mai greu
să renunţi la o acţiune de tradiţie pe care
nu ştii când vei mai avea ocazia să o reiei.
Judeţul Botoşani este totuşi un caz fericit, pentru că atât executivul cât şi consilierii Consiliului Judeţean şi ai Primăriei au găsit întotdeauna înţelegere şi, chiar
dacă banii nu au fost de-ajuns, s-au gă 
sit, atunci când a fost vorba de acţiunile
culturale care, slavă Domnului, sunt destule şi care de care mai reuşite. Poate că
unii colegi (manageri) citind acest articol
cred că vreau să mă pun bine cu foru rile de conducere. Se înşeală . După 30 - 35
de ani de manageriat vă readuc aminte de
acei ani, înainte de '89 şi chiar după, când
primeam de la buget 30 %, iar restul de
70 % trebuiau procuraţi printr-o „cerşeală
elevata: relaţii şi muncă pe toate planurile
(reclamă, imprimări, zeci de concerte), ca
să strângem banii pentru salarii şi cheltu-·
ielile zilnice. Cred, că cei cu „state vechi"
în cultură nu au uitat.
Sigur că în democraţie viaţa ar trebui
să fie mai uşoară pentru oamenii din cultură şi nu numai. Am trăit şi ani de aceş
tia, dar peste hotare, unde oamenii erau
apreciaţi, plătiţi şi promovaţi după valoare
şi nu după atâtea criterii aleatorii.
Sperăm că, poate „ urmaşii urmaşilor
noştri" să apuce alte de timpuri mai bune.
Oricum, în aceste „timpuri': trebuie să
îmbinăm experienţa, pasiunea şi raţiunea
(financiară) cu „ diplomaţia'' bazată pe relaţii şi profesionalism şi atragerea oamenilor pentru a păstra, în cazul instituţiei
noastre, tot ce este legat de tradiţie şicul 
tura populară.
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Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare
Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul .. ?~
editia
, a XXIX-a, 11-13 iunie 2010, Botosani
,

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 revistele de cultură „Convorbiri literare",
„Poezia': „Dacia Literara: „Feed beack': „Viaţa Româneasca: „Familia': ,,Vatra': „Euphorion", „Steaua':
„Hyperion': „Conta': „Semne': „Poesis", „Luceafărul
de dimineaţa: „Porto-franco': „Ateneu': „Cafeneaua
Literara': „Argeş': „Bucovina Literara: „Antares'', Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea
Scriitorilor din R. Moldova
şi APLER, organizează, în
perioada 11-13 iunie 201 O
Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene
„Porni Luceafărul..:: editia
a XXIX-a.
'
Concursul îşi propune să
descopere şi să promoveze
noi talente poetice şi critice
şi se adresează, astfel, poeţilor şi criticilor literari care
nu au debutat în volum si
care nu au depăşit vârsta de
40 de ani.
Concursul
are
trei
secţiuni:

POEZIE:
1) Carte publicată - debut editorial: - Se vor trimite 2 (două) exemplare din cartea de poezie apărută
în intervalul 10 mai 2009 - 5 mai 2010. Vor fi acordate 2 premii: a) „Horaţiu Ioan Laşcu" al Filialei Iaşi
a USR şi al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova.
2) Poezie în manuscris (nepublicată) - Se va trimite un print (acelaşi volum şi pe un CD - un singur exemplar!) în 3 exemplare, care va cuprinde cel
mult 40 de poezii semnate cu un moto. Acelaşi moto
va figura şi pe un plic închis în care vor fi introduse
datele concurentului: nume, prenume, anul naşterii,
adresa poştală, e-mail, telefon. Se vor acorda două

premii care vor consta în publicarea a câte unui volum de poezie de către Editurile Junimea şi „Convorbiri literare': cu sprijinul financiar al APLER. Juriul
are latitudinea, în funcţie de valoarea manuscriselor
selectate, să propună spre publicare şi alte manuscrise, în funcţie de disponibilitatea editurilor prezente
în juriu.
Manuscrisele care nu vor primi premiul unei edituri vor intra în concurs
pentru premiile revistelor
implicate în jurizare, reviste
care vor publica grupaje de
poezii ale poeţilor premiaţi.
Toţi poeţii selectaţi pentru
premii vor apare într-o antologie editată de instituţia
organizatoare.
3) Interpretare critică a
operei eminesciene: - Se va
trimite un eseu de cel mult
15 pagini în 3 exemplare (în
copie şi pe un CD), semnat
cu un moto. Acelaşi moto
va fi scris pe un plic închis
în care vor fi incluse datele
concurentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa
poştală, e-mail, · telefon. Se
vor acorda premii ale unor
reviste literare implicate în
organizare. Eseurile premiate vor fi publicare în revistele care acordă premiile şi
în antologia editată de instituţia organizatoare.
Festivitatea de premiere va avea loc la Botoşani în
ziua de 13 iunie 2010.
Organizatorii asigură concurenţilor cheltuieli de
masă şi cazare.
Lucrările vor fi trimise, până la data de 10 mai
2010, pe adresa: CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU
CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII
TRADIŢIONALE BOTOŞANI, Str. Unirii, nr. 10,
Botoşani. Relaţii la tel. 0231-536322 sau e-mail: centrul_creatiei_bt@yahoo.com.
PS. Nu se primesc grupaje pe e-mail!
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2.ducaţle pe'lntanenttf

Elena PR/COP/E

Activităti
,

culturale botosănene
,

Sub aspect cultural, anul 2010 a debutat parcă întro ordine firească dictată de suflet, cu „Zilele Eminescu„, acţiunea culturală care face din ţinutul Botoşanilor capitala culturii româneşti la fiecare început
de an. Anul acesta în zilele de 14-15 ianuarie, botoşă nenii, sinu numai, l-au sărbătorit pe Eminescu printro serie de manifestări culturale prilejuite de împlinirea a 160 de ani de la naşterea marelui poet Acţiunile
incluse în cadrul Zilelor Eminescu au cuprins: pelerinaj la Vorona, spectacol de teatru, şedinţa extraordinară a Consiliului Local prin care s-a aprobat Hotă rârea privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Botoşani câştigatorului Premiului
Naţional de Poezie - Opera Omnia, depuneri de jerbe
de flori la statuia poetului. Deschiderea Zilelor Eminescu ediţia a XLI-a a avut loc, aşa cum era firesc, la
Memorialul Ipotesti. în aceeaşi atmosferă de sărbătoare a avut loc şi o lansare de carte la Sala de marmură a Teatrului Mihai Eminescu - Cartea ŞoaptelorVarujan Vosganian.
în seara zilei de 15 ianuarie, în Sala Mare a Teatrului Mihai Eminescu a avut loc Gala de decernare
a Premiului Naţional de Poezie Mihai Eminescu. Premiul Opera Omnia i-a revenit poetului Dorin Tudoran iar Premiul Opera Prima a fost acordat lui Bogdan
G. Stoian.
Zilele Eminescu s-au incheiat cu un spectacol extraordinar susţinut de actorul Eusebiu Ştefanescu şi
cantautoarea Maria Gheorghiu.
Au urmat apoi, „Şezatorile Iernii„, manifestare
culturală de tradiţie, şi această acţiune culturală, ca şi
Zilele Eminescu, fiind organizată minuţios, cu fermitate şi profesionalism, de poetul şi scriitorul Gellu Dorian, mereu atent la toate aspectele care ţin de organizarea acestor mari acţiuni culturale ale Botoşaniu
lui, care angrenează toată breasla poeţilor, scriitorilor,
jurnaliştilor.
Şezătorile

s-au derulat pe tot parcursul lunii februarie, cu începere chiar din 31 ianuarie, fiind organizată prima şezătoare la Tudora. Au participat toţi
specialiştii Centrului dar şi directorul Centrului, prof.
Ion Ilie care a întregit grupul numeros care s-a deplasat în judeţ la Tudora - 31 ianuarie, Vlădeni - 7 februarie, Lozna - 13 februarie, Darabani - 20 februarie, Hlipiceni - 21 februarie, Corni - 28 februarie.
Şezătorile s-au bucurat de împletirea momentelor de poezie cu expoziţii etnografice coordonate de
Margareta Mihalache, apoi cu momentele artistice cântece şi dansuri populare cu solişti şi ansambluri
de dansuri populare locale precum şi cu participarea

ansamblului Balada, coordonate de Mihai Fediuc si
Constantin Lupu.
Luna mărţişorului a început cu Fetivalul Naţional
de Muzică Uşoară „Mărţişor Dorohoian': festival concurs, de tradiţie şi acesta, festival care a consacrat
nume importante ale muzicii uşoare româneşti de-a
lungul timpului. Festivalul a fost organizat de Primă 
ria Municipiului Dorohoi în colaborare cu C.J.C.P.C.T.
Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean . De prezenţa numelor mari ale muzicii uşoare româneşti Mădălina Manole, Marcel Pavel, Nico - care au susţi
nut recitaluri, precum si de toate celelalte aspecte organizatorice care au ţinut de Centru s-a preocupat direct omul de cultură care îndrăgeste toate formele de
manifestare a culturii, cel care nu oboseşte organizând
şi pregătind tot felul de manifestări culturale de-alungul anului, directorul Centrului, prof Ion Ilie, care a
facut parte şi din juriul festivalului, şi care vorbeşte cu
încântare şi mulţumire de fiecare dată despre copiii si
tinerii talentaţi, participanţi la festival.
Trofeul festivalului aflat la cea de-a XXVII-a editie
'
a fost câştigat de Mareş Pană din Râmnicu Sărat, apoi
juriul a decis ca primele locuri să revină pe categorii
de vârstă astfel:
- categoria 6-1Oani - Oana Tabultoc, Botoşani;
- categoria 11 -15 ani - Berenice Chitiul, Bistriţa;
- categoria 16-29 ani - Iuliana Dumitrache, Piteşti.
Au mai fost acordate: premiul special al juriului lui
Eduard Pintilei din Dorohoi, premiul special oferit de
Orchestra Mugurelul, Andreei Lepărdă din Dorohoi
şi premiul de excelenţă cu trofeu trupei „Pasiuni pe
"'
corzi.
'largul meşterilor populari - ediţia a IV-a, care a
încântat botoşănenii oferind o gamă largă de produse ale meşteşugurilor populare, s-a deschis vineri 23
aprilie şi s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile, încheindu-se duminică 25 aprilie. Acest târg a fost organizat de C.J.C.PC.T. în cadrul Zilelor Oraşului Botoşani,
prin munca referentului etnograf Margareta Mihalache, care a reuşit să reuneasca meşteri populari din
toate zonele etnografice ale ţării.
În ciuda constrângerilor de ordin financiar, şi anul
acesta, activitatea specialiştilor a dat roade, fiind organizate, la nivel bun şi foarte bun, toate acţiunile culturale planificate, fără a se fi întrerupt şirul manifestări
lor culturale de tradiţie, care contribuie covârşitor la
culturalizarea şi educarea permanentă, într-un spaţiu
recunoscut ca leagăn al culturii româneşti, care a dat
neamului personalităţi care au marcat cultura românească de-a lungul timpului.
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Margareta MIHALACHE

Decupaj de tradiţie - delimitat de obiecte
decorative şi de buna dispoziţie a botoşănenilor
Menţinerea

formelor de exprimare ce ţin de eul
tura materială populară în parametrii autenticităţii
devine un proces anevoios deoarece se simte, din ce
în ce mai mult, o creştere a unei presiuni exercitate de invazia unor obiecte cu un profil estetic destul de îndoielnic care dezvoltă acea latură decorativă
hilară ai cărei stăpâni sunt comercianţii şi nu meş
terii populari. O confruntare deschisă între autentic
şi kitsch a avut loc în perioada 23 - 25 aprilie 2010
când meşterii populari din judeţele ţării: Ilfov, Suceava, Iaşi, Harghita, Bistriţa-Năsăud, Neamţ, Galaţi, Maramureş, Argeş, Mureş au participat la Tângui Meşterilor Populari, ediţia a IV-a şi s-au impus
prin arta lor care s-a raportat la filonul tradiţional.
La deschidere au participat oficialităţile locale:
domnul primar Cătălin Flutur, domnul preşedinte al cu etnograf Marcel Lutic - Preşedintele Asociaţiei
Consiliului judeţean Botoşani Mihai Ţâbuleac, dom- Meşterilor Populari din Moldova. În acest sens, minul prefect Cristian Roman alături de domnii parla- niexpoziţiile individuale ale meşterilor au corespuns
mentari Dan Humelnicu şi Cătălin Obuf-Buhăianu. criteriilor stabilite ş i au reuşit să înglobeze principaAu mai fost prezenţi domnul director al Direcţiei Ju- lele meşteşuguri tradiţionale.
Un element de noutate a fost şi faptul participării
deţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural
meşterei
populare Cosmi Floarea din Bistriţa Năsă
Naţional Botoşani - prof. Dănuţ Huţu şi doamna diud
la
deschidere
printr-o urare de bun-venit adresarector a Muzeului Judeţean Botoşani - prof. Lucica
tă oficialităţilor şi întâmpinarea cu un colac frumos
Pârvan.
ornamentat
ca semn al primirii pline de ospitalitate a
În cuvântul de început domnul director al Cenacestora
de
către
meşteri în cadrul târgului.
trului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
La o creionare atentă a punctelor de greutate ale
Culturii Tradiţionale Botoşani - prof. Ion Ilie, care a
expoziţiei
cu vânzare se cuvin amintite vasele de lut,
oferit întreg sprijinul său manifestării, a precizat neobiectele
din
lemn la care s-au alăturat icoanele pe
cesitatea menţinerii acestui târg tocmai în vederea
sticlă şi cele mai importante piese ale ansamblului
conservării culturii materiale populare.
vestimentar
popular: cămaşa femeiască şi bărbă 
Manifestarea s-a bucurat de sprijinul Primăriei şi
tească,
completate
de numeroasele ţesături din zone
Consiliului Judeţean Botoşani, iar de buna desfăşu
etnografice
de
prestigiu:
Bucovina, Năsăud, Mararare a acesteia s-a ocupat referent etnograf Margareta Mihalache (compartiment Etnografie) împreună mureş, Harghita, Galaţi, Iaşi, Prahova, Botoşani.
Pentru început ne vom opri la olarii Gyorgi Domokos din Harghita, Maricel Mocanu din Galaţi,
Vasile Chira din Maramureş, Sonia Iacinschi din
Botoşani, Molnos Joszef din Harghita. Într-o mare
măsură, vasele acestora s-au încadrat doar în una
dintre tradiţiile ceramicii româneşti, fiind vorba de
cea romană care include doar ceramica roşie şi presupune acea ardere completă. Vorbind de tehnica
de ornamentare, aceasta presupune pictarea cu cornul, gaiţa, pensula sau zgârierea cu un vârf metalic.
Olarii amintiţi au dat prioritate categoriilor tradiţi
onale: oale de lapte, oale pentru sarmale, strachini,
căni, ploşti, dar şi vase pentru flori, sfeşnice etc. Din
punct de vedere cromatic se putea observa cu maximă uşurinţă coloritul viu şi armonios tipic ceramicii
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smălţuite

(triconomia brun - galben - verde, ceramica Kuty; aceleaşi culori completate de nuanţe de
roşu şi albastru - ceramica din Centrul Corund).
Picturile pe sticlă cu tematică religioasă, aparţi
nând artiştilor participanţi, au făcut trimiteri clare
spre iconografia ortodoxă de provenienţă bizantină
- prezentând acel fond comun, dar şi maniere interpretative proprii şi singularizate. În acest sens, liniile
fine şi cursive ale Alinei Budeanu alături de cele sobre ale lui Constantin Livadaru au fost completate
de minuţiozitatea abordării caracteristice lui Lucian
Frângu, de arhaicitatea emanată de compoziţiile lu·
Liviu Şaptelea , dar ş i de influenţa murală îngemăna
tă în lucrările lui Ionuţ Gafiţeanu. Oricum, grupul
amintit - fără modestie - a făcut succint o trecere în
revistă a mijloacelor tehnice, iar prin modalităţile interpretative a legiferat încă o dată creaţia individuală
ca parte componentă a artei populare. Bineînţeles că
tematica religioasă s-a regăsit şi pe icoanele din lemn
ale lui Florin Iancu din Brăila, dar şi pe cele sculptate de către Virgil Moldovanu din Gura Humorului.
Zonele etnografice din ţară au fost bine individualizate prin expunerea costumului popular femeiesc
sau bărbătesc. Punctăm doar acele bendiţe cu prim
din blană de jder, miniştergurile ţesute în tehnica nă
văditului cu decor variat, întrebuinţate de femei pentru acoperirea capului, dar şi cămăşile cu acele câmpuri ornamentale bine delimitate şi bogat decorate

- aparţinând meşterii populare Veronica Hojbotă
din Mănăstirea Gura Humorului (Suceava).
La polul opus s-au facut remarcate ştergarele din
Colecţia muzeală din comuna Ungureni şi cămăşile
de la sfârşitul sec.al XIX-lea şi început de secol XX
care au atras atenţia prin discreţia decorului, preponderenţa fondului alb şi liniile decorative bine dozate
si
, destul de aerisite. Existenta
, acestei colectii
, e rod al
pasiunii doamnelor Maria Zoiţanu, Aurica Cojocaru şi Maria Zotic. Grija pentru conservarea culturii
populare este o caracteristică a comunităţii din Ungureni şi din acest motiv, nu e de mirare constituirea unei noi colecţii care se datorează doamnei Elena ·
Clocotici, nepoata binecunoscutului E.D.Neculau.
Meşterele Floarea Cosmi, Maria Isac, Virginia
Linu, Maria Bruj, ele însele, au caracterizat prin ţi 
nuta lor ansamblul vestimentar popular din comuna Runcu Salvei (Bistriţa .- Năsăud) - cu precădere
cămaşa care se încadrează acelui tip numit încreţit
care presupune ca mânecile, spatele, pieptul să fie
adunate pentru a forma gura cămăşii, cu despicătu
ra în spate şi încheiată cu nasture, dar şi cu nelipsitul ornament de formă trapezoidală cusut pe creţuri.
De asemenea, s-au observat şi elemente de influenţă
orăşenească în portul popular al acestora: partea superioară a mânecii cu un dreptunghi constituit dintr-o friză de motive geometrice şi braţara propriuzisă a mânecii completată cu fodori mari (volane)
având la margini decoruri fine. De la mijloc în jos, în
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faţă şi

spate, au stat prinse zadiile cu nuanţe de violet
specifice zonei Năsăudului - lăsând să se vadă în jos
albul poalelor cămăşii. Nu a lipsit din acest ansamblu
nici pieptarul înfundat de culoare neagră, cu acele
broderii policrome şi talia marcată printr-o bordură
îngustă, cusută în partea inferioară.
Maramureşeanca Maria Zapca din Săpânţa a expus cergile care menţin ' coloritul natural al lânii,
„ ştergurile" cu alesături în roşu şi albastru, traistele din ţesătură bine lucrată la stative, iar frumuseţea
costumului purtat de
meşteră păstra caracteristicile arhaice: că
masa puţin decoltată
- nelipsind acele încre- .
ţeli cu „boţi" şi „ociţi" ·
pe piept, umeri şi nici
acel volănaş - „bezer"
care împodobeşte bră 
ţara mânecii, iar „zadiile" cu dungi late colorate - înveselind parcă
cromatic fondul alb al
cămăşii cu poale.
Pe linia creativită 
ţii s-au impus cu textile doamna Rigo Csilla
din Odorheiu Secuiesc
care a expus ii şi cămăşi
preluînd vechea structură a portului popular secuiesc, doamna
Kovacs Aurica, care
prin fustele încreţite
în talie şi adăugite la
poale cu dantelă, dar şi
îmbogăţite cu şorţule
ţe, a amintit de aceeaşi
modă orăşenească de
origine vieneză. Opţi 
unea pentru arhaicitatea croiului la cămăşi a fost valabilă pentru Emanuela Pavăl din Suceava şi pentru
Maria Nedelcu din Prahova.
Ţesăturile din lână ale familiei Iulian şi Maria Mihalachi din Neamţ au excelat prin decorul geometric şi prin preponderenţa fondului dat de culoarea
iniţială a lânii, nemaipomenind de măiestria realiză
rii tehnice. Ca semn definitoriu rămâne varietatea şi
discreţia decorului completate de o îmbinare armonioasă din punct de vedere cromatic.
Măştile realizate de Tudoriţă Lupaşc (Nereju Vrancea), Viorel Marian din Fălticeni şi ale lui Toader Ignătescu din Suceava au accentuat mai mult
nota hilară ascunsă în personalitatea omului - completând uneori caracteristicile fizionomice umane cu

cele din regnul animal şi invitând la meditaţie asupra
procesului clar al dezumanizării deloc străin societăţii actuale.
Obiectele de uz casnic tradiţionale: căuşe, sără
riţe, linguri au aparţinut meşterilor Florin Cramariuc - Suceava, Viorel Marian Iliuţă - Fălticeni, Maricel Apalaghiei - Botoşani. Toţi aceştia s-au oprit
la motive tradiţionale din arta populară: pe linguri
- simbolul dragostei prin reprezentarea a două pă 
sări, simbolul speranţei prin reprezentarea co coşu
lui, simbolul înţelep
ciunii prin reprezentarea bufniţei sau simbolul universului prin
reprezentarea arborelui vieţii completat cu
pasărea suflet (când
natura umană pără 
seşte existenţa terestră

se ştie că sufletul face
trecerea în cealaltă
lume trasformânduse în pasăre). Lăzile de
zestre, laviţele, mesele rotunde şi joase cu
scăunele , multe dintre
acestea având sculptate motivul rozetei sau
rombul, ambele simboluri solare, au reuşit să creeze ambientul
locuinţei

tradiţionale

ţărăneşti

- fiind aşeza
te meşteşugit de către
Florin Cramariuc şi
Valentin ·Tipa în spaţiul expoziţional.

Despre

semnifidin

caţia sărbătorilor

comunitatea tradiţio
au stat din nou mărturie mascoidele de căiuţi
şi măştile - costum de capră ale meşterei Niculina
Andronache atât de importante în alaiurile de Anul
Nou unde îndeplinesc multiple roluri în practicile
mitico - magico - religioase caracteristice reînnoirii
timpului.
Meşteşugul încondeierii ouălor chiar după Sfintele Paşti până la Înălţarea Domnului e practicat cu
sfinţenie de meşterele din Bucovina: Victoria Fundiur, Oresia Leuciuc, Aurica Aneci, Aurica Ciuvercă,
dar şi de Iuliana Nistor Celica din Rogojeşti (Mihă
ileni). Tipurile expuse au impresionat prip. diversitate: ouă monocrome cu ornamente, ouă policrome cu ornamente sau ouă policrome cu ornamente în relief. Motivele tradiţionale au avut întâietate:
nală
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fierul plugului, cârligul ciobanului, vârtelniţa, grapa,
spicul, crenguţa de brad, şarpele, calea rătăcită, iar
motivele geometrizante au reuşit să atingă un nivel
înalt al abstractizării. Între toţi aceştia s-a singularizat Florin Bejenaru prin pictarea suprafeţei ovoidale
- dezvoltând scene cu tematică religioasă prin folosirea liniilor de o fineţe şi acurateţe rar întâlnite şi,
implicit, într-o gamă cromatică care unicizează demersul său creativ.
În confecţionarea chimirelor a excelat meşterul
Pop Gavril care stăpâneşte tehnica ornamentelor repusate, ştanţate cu dispunerea perforărilor pe margini. Acestui meşteri s-au alăturat pe latura decorativă meştera Floarea Cosmi prin opincuţe de mici dimensiuni, dar şi meşterul Nistor Ioan din Sighişoara
care a lărgit gama obiectelor prin puşculiţe şi tolbele
purtate altădată la vânătoare . Meşterul Constantin
Ciubotăriţa mai cunoaşte forma căciulilor din piei
de miel aşa cum purtau odată sătenii din Vorona.
Împletiturile din nuiele au aparţinut meşterei Că
lina Sandu din Vorona şi lui Lilian Toderaşcu din
Lespezi, ambii păstrători ai tipurilor tradiţionale
care pun accent pe latura utilitară, indispensabilă în
gospodăriile comunităţii. Ornamentele din sfoară
de cânepă în reţele de ochiuri, completate prin ră
suciri, au fost confecţionate de Aurora Sauciuc din

Botoşani, Natalia Cangea din Zolonceni - Republica
Moldova şi Tatiana Harja din Iaşi.
Demonstraţiile în faţa vizitatorilor legate de meş
teşugul prelucrării artistice a metalelor (argint, alamă, aramă) au fost susţinute de Mircea şi Cornel
Crăciun din Bucureşti, aceştia axându-se pe categoria podoabe - cum a fost şi cazul Camelia Deliu din
Argeş, dar care a optat pentru şlefuirea pietrelor semipreţioase, iar produsele lor au fost completate de
cele ale lui Petrică Timofciuc care modelează metale
ce au în compoziţie alte aliaje.
S-a detaşat vizibil în ceea ce priveşte arta decorativă Dan şi Iulian Bordianu care abordează incandescenţa materiei fluide a sticlei ca pe un izvor nesecat şi păstrător al ideilor încă necunoscute.
Ediţia aceasta a Târgului Meşterilor Populari a
reuşit să realizeze acel decupaj de artă tradiţională,
completat cu fine tendinţe spre arta decorativă mai
accesibilă gustului actual, dar cu toate acestea autenticul s-a detaşat total de notele groteşti specifice
comercianţilor în abordarea diferitelor materiale supuse unui adevărat supliciu care ajung, într-un final,
doar nişte biete obiecte sărăcite de frumuseţea iniţială care, de fapt, rămâne o dimensiune cunoscută
doar de adevăraţii creatori populari.

Margareta MIHALACHE

Festivalul International
al Ouălor Incondeiate
de la Ciocănesti
A

)

26 - 28 martie 201 O • Premiul al II-iea
Pentru meştera Celica Iuliana Nistor arta închistririi ouălor a devenit o parte componentă a vieţii ei
deoarece obiceiul cu care te trezeşti de timpuriu în
propria casă, nu se mai poate desprinde de sufletul
omului şi, mai ales, atunci când acesta, prin extrapolare, aparţine unei întregi comunităţi - cum este şi
satul Rogojeşti din comuna Mihăileni - microzonă
de interferenţă cu Podişul Sucevei, situat mai exact
pe Valea Siretului.
Lunga perioadă a practicării acestui meşteşug i-a
adus cunoaşterea şi realizarea tuturor tipurilor de
ouă: ouă monocrome, ouă monocrome cu ornamente, ouă policrome cu ornamente şi ouă cu ornamente
în relief. De asemenea, încă de mică a conştientizat
fragilitatea materialului utilizat şi a înţeles dificultăţi
le spaţiului de desfăşurare a compoziţiei ornamentale, a învăţat selecţionarea ouălor ca să nu plesnească
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şi să se prindă bine vopseaua, dar şi spălarea acestora

a

de-a latul ouălui cu un creion sau direct cu
cu ceară, dar sunt şi ouă care nu necesită neapărat împărţirea în câmpuri sau mai există posibilitatea ca meştera să-şi creeze un sistem propriu de ornamentare. Iuliana Celica Nistor a pornit de la motivele foarte simple care presupuneau doar trasarea
unor linii şi unirea acestora pentru a creiona rombul.
Niciodată nu a renunţat la motivele tradiţionale: cârligul ciobanului, 40 de clini, frunza de stejar, grapa,
crenguţa de brad, spicul, laba gâştii, suveica, vârtelniţa şi acestea sunt, în continuare, cele mai îndrăgite
deoarece o leagă de filonul tradiţional - fiind preluate de la femeile foarte în vârstă care, la rândul lor,
le-au păstrat cu sfinţenie din generaţie în generaţie.
Treptat meştera a îmbrăţişat şi alte motive, a perceput abstractizările, geometrizările şi a realizat cu mă
iestrie ouă policrome cu ornamente în relief.
Nu e de mirare că, în urma participării la Festivalul Internaţional al Ouălor încondeiate, meştera
Iuliana Celica Nistor a reuşit să obţină Premiul al
II-lea, un premiu binemeritat - ţinând cont că, din
momentul însuşirii meşteşugului acesta, nu a făcut
altceva decât a încercat să-l stăpânească cât mai bine
şi să se perfecţioneze pe sine în practicarea acestuia.
lungul

şi

chişiţa

fără le distruge stratul protector.
Chişiţa - acea ţeavă scurtă de aramă

ori tablă cu
un diametru cât al unui ac - permite introducerea
unui fir de păr de la porc după care va fi aşezată întrun beţişor subţire de lemn şi rămâne instrumentul
folosit, la ora actuală, de meşteră care o ajută să traseze liniile ce ornamentează oul. Un alt instrument
folosit în vechime era „feleşteul" sau „motocul" şi era
un beţişor ascuţit în vârful căruia erau prinşi „câlţi
şori" de bumbac sau in care nu permiteau acea uşu
rătate în realizarea decorului.
O altă etapă referitoare la închistrirea ouălor şi
despre care meştera a înţeles destul de multe secrete,
este cea a preparării culorilor - fie de natură vegetală, fie de natură chimică. Folosirea culorilor vegetale implica utilizarea stabilizatorilor foarte cunoscuţi:
piatră acră, vânătă, sarea mare şi calcanul. Un amă
nunt este acela al neamestecării culorilor: fiecare vas
cu propria culoare şi propria lingură atunci când oul
trebuie introdus în mai multe culori. Fixarea culorilor chimice presupune şi folosirea unei cantităţi de
oţet.

Decorarea suprafeţei ovoidale implică, în primul rând, împărţirea câmpurilor ornamentale de-a
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La Festivalul International
„Pomana Porcului",
,
echipa din Botosani a câsti2at „Medalia de Aur"
19 - 21 februarie 201 O.! Balvanyos - Covasna
Înscriindu-se pe linia tradiţiei, festivalul a fost - după terminarea umpluturii - se coase sub formă
intitulat sugestiv „Pomana Porcului" şi a reunit, de de opincă, apoi se ornează şi se poate servi rece sau
această dată, mai multe echipe din Slovacia, Ungaria caldă:' Cei doi au mai pregătit şi cârnaţi, lebăr, tobă,
şi România.
muşchi şi caltaboş . Toate aceste produse au fost la
Chiar la intrare, din prima zi a festivalului, pe un final - când totul se degusta - cu rachiul din sfeplatou din staţiunea Balvanyos câţiva porci îşi aştep clă obţinut la Vorona şi cunoscut sub denumirea de
tau agitaţi sfârşitul deoarece bucătarii trebuiau să-i „samahoancă".
sacrifice spre a-i transforma în cârnaţi, lebăr, cal Oricum intenţia organizatorilor a fost clară: păs
taboş, slănină şi tobă. Buneînţeles că nu trebuia să trarea produselor tradiţionale în urma tăierii porculipsească nici tocăniţa cu ceapă şi nici tochitura cu lui dar şi a obiceiurilor specifice. Nu au lipsit momămăliguţă.
mentele pline de haz care însoţesc genul acesta de
Echipa din Botoşani a stat alături de celelalte so- manifestări: ţuică servită în unghii de porc sau ţuică
site din Cluj, Craiova, Târgu Mureş, Oradea şi Să în „termos" oltenesc - un dovleac cu gâtul lung şi
laj. Membrii echipelor trebuiau să prezinte produse subţire, luat din grădină sau viţelul sacrificat de echispecifice zonei de provenienţă care să fie apetisante pa oltenească şi făcut la proţap.
şi atrăgătoare. Cei din Botoşani au prezentat „OpinDin partea A.N.T.R.E.C Botoşani au participat
ca de Vorona" confecţionată din şoric şi umplută cu preşedinta Furdui Tatiana şi Paul Munteanu fără de
carne tocată din capul porcului. Despre acest nou care echipa din Botoşani nu ar fi putut obţine Medaprodus, Paul Munteanu şi Ioan Pricopie au decla- lia de Aur şi Locul I la Festivalul Internaţional „Porat „Am creat un produs nou, „Opinca de Vorona': mana porcului" - ediţia a V-a 2010.
umplută care conţine carnea tocată de la ceafa care
prof. Margareta Mihalache, referent etnografCompartiment Etnografie
se fierbe în ceaun şi se prăjeşte un pic, iar şoricul
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Steliana BĂLTUŢĂ

REPREZENTĂRI ANTROPOMORFE PE

TEXTILELE DE INTERIOR DIN MOLDOVA
Deschisă

întâi la Bacău în luna noiembrie 2009, exreprezentând silu~ta umană a cuprins ştergare,
o „prostire" (cearceaf) pentru culmea de haine şi ţesă
turi de lână din zonele etnografice Suceava, Iaşi, Neamţ,
Botoşani, Vaslui, Bacău. La expunere a lucrat colectivul
Secţiei de Etnografie a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu" Bacău, coordonat de şefa Secţiei, Feodosia Rotaru care a avut iniţiativa organizării şi abordării temei
amintite.
Programarea a fost ca expoziţia să fie itinerantă, dar
pe parcursul trecerii timpului, au fost o serie de întreruperi, astfel că unele piese au fost returnate chiar de la
Bacău, muzeelor deţinătoare de la Iaşi, Neamţ, Suceava.
Către Botoşani s-au îndreptat doar ţesăturile de la
Vaslui şi Bacău care, împreună cu cele de la Botoşani,
au făcut obiectul expoziţiei deschise la Galeriile de Artă
„Ştefan Luchian': în preajma zilelor oraşului Botoşani,
în luna aprilie 2010, având ca patron pe „Sf. Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruinţă".
La piesele de mare valoare expuse, au putut fi comparate abordările artistice ale meşterelor de la Botoşani,
Bacău şi Vaslui. Expoziţia a fost completată de îmbrăcă
minte populară de bărbat şi femeie.
Întorcându-ne cu gândul la zorii istoriei silueta umană a fost reprezentată în desenele rupestre, dar niciodată singură sau statică, fiind în acţiune la vânătoare de
animale. În Egiptul Antic, faraonul (omul - zeu) şi soţia sa, erau reprezentaţi prin statui uriaşe sau în desenele din piramide alături de întreaga familie şi de supuşii
lor care se aflau în timpul activităţilor diverse din timpul vieţii, înconjuraţi de vieţuitoare, alcătuind adevărate
poziţia

compoziţii.

În perioada Renaşterii, omul era considerat centrul lumii amintindu-ne de filosofia antică, exemplificând prin celebra pictură a lui Rafael „Şcoala din Atena': avându-i în centrul compoziţiei pe filosoful Platon
şi matematicianul Aristotel.
Atât în arta italiană cât şi în cea greacă era apreciată şi chiar se punea accent pe frumuseţea fizică umană.
În iconografia bisericească română apar pictaţi sfinţii după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, apar ctitorii şi familiile lor, unii dintre ei îmbrăcaţi în costume
populare.
Omul a fost mereu considerat fiinţa cea mai importantă pe pământ, faţă de celelalte vieţuitoare, pentru că
el (omul) a reprezentat mereu o enigmă prin gândire,
prin felul de a reacţiona, folosind astfel ca subiect în arta
cultă, dar şi în arta populară, la toate civilizaţiile de pe
Terra. De aici a plecat şi diversitatea dar şi frumosul în
creaţie.

Plecând de la aceste considerente analizăm şi apreciem originalitatea pieselor în gospodăria ţărănească sau

în atelierele din cadrul comunităţilor rurale unde meş
terii au ştiut să folosească elemente decorative pe obiectele de utilitate, realizate din diferite materiale (piatră,
os, lemn, sticlă, textile).
Pe textilele ţesute, alese, brodate, croşetate apar diferite motive decorative de la cele mai simple geometrice, fitomorfe - florale, avimorfe, zoomorfe, la cele având
complexitate compoziţională din care silueta umană nu
lipseşte.

Luând ca

temă ţesăturile

de interior din casa tradi-

ţională românească, constatăm cu admiraţie talentul
meşterilor care au ştiut în diferite zone etnografice ale
Moldovei, fără ca satele de altădată să aibă legături directe unele cu altele, să realizeze pentru casele lor, adevărate capodopere.
Siluete de femei şi bărbaţi apar ţinându-se de mână
în horă, călare, împletind fire de lână, ţinând caii de că
păstru, mânuindu-i către păscut, ducându-i la adăpat la
fântână, aducând apă la capre, ţinând umbrele în mâini,
sau cu mâinile ridicate având crenguţe înflorite.
Piesele textile aflate în expoziţia din Galeriile „Şte
fan Luchian" până în 6 mai 2010 au constituit ovaloroasă prezentare din punct de vedere cromatic, dar şi
din punctul de vedere al motivelor decorative ţesute sau
brodate (unul din ştergarele botoşănene, purtând pe el,

anul 1899).
Pe fiecare din ţesăturile prezentate, covoare, păreta
re, ştergare, silueta umană are locul bine stabilit şi rolul
bine conturat în compoziţia aleasă de ţesătoare, compoziţie din care fac parte, şi alte diverse elemente decorative ca florile în vase, pomul vieţii, caii, câinii, caprele,
păsările. Fiecare motiv decorativ, poartă · o simbolistică specifică vieţii spirituale populare cum sunt păsări
le care reprezintă într-un anume context sufletele celor
plecaţi dintre cei vii, sau rombul ce semnifică soarele,
zig-zagul unda apei sau forme de relief, triunghiurile în
repetiţie pe chenarul ţesăturii, dinţii de ferăstrău. Sunt
acestea, doar câteva exemple, cu trimitere către valorile
artei populare româneşti.
Chiar dacă s-ar fi afirmat vreodată că silueta umană apare mai rar sau nu apare pe textilele de interior de
casă din Moldova, prezenţa doar a unora dintre piese în
expoziţia de la Botoşani dovedeşte contrariul, dovedeş
te diversitatea reprezentării siluetelor de femei, bărbaţi
şi chiar copii, la care poate fi văzută şi îmbrăcămintea
purtată .

Fiecare dintre piesele expuse în Galeriile de Artă
„Ştefan Luchian" din Botoşani, îşi poartă propria valoare peste timp, dar şi memoria meşterelor femei care au
conturat şi ne-au lăsat valori în arta populară a Moldovei, implicit în arta populară românească .
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MUZEUL

JUDEŢEAN „ŞTEFAN

CEL MARE" VASLUI

COMPLEXUL MUZEAL „IULIAN ANTONESCU" BACĂU

MUZEUL

JUDEŢAN BOTOŞANI
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Lucian-Valeriu LEFTER -referent Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui

Amurgul culturii tradiţionale 1
Apariţia celui de-al treilea volum al monografiei
comunei Vultureşti, intitulat sugestiv, Amurgul culturii tradiţionale, tipărit cu sprijinul Centrului Judeţean pentru Conserva.rea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale din Vaslui, consacră o trilogie a istoriei
săteşti, în spiritul şcolii sociologice din perioada interbelică, încât putem spune că, încă odată, s-a împlinit gândul lui Dimitrie Gusti. Puţine sate au beneficiat de ample monografii, precum Nereju din munţii Vrancei sau satele de pe valea Jijiei de Sus, întocmite de H. H. Stahl şi Eugen D. Neculau.
În spiritul acelor vremuri, Nicolae Gr. Ciubotaru,
„învăţător emerit, de formaţie veche, aceea a generaţiilor rezultate din concepţia lui Spiru Haret privind rolul şcolii în emanciparea culturală şi morală a
satului românesc", purcede în anii 1935-1936 la culegerea tradiţiilor din satul natal, de la oamenii locului. Nu a reuşit să ducă atunci cercetarea la bun
sfârşit, ci a reluat-o mult mai târziu, între anii 1970
şi 1974, când au fost întocmite chestionarele dialectale de către institutele filologice. La sfârşitul muncii de redactare a lucrării rezultate în urma acestei
cercetări, Vultureştii Vasluiului, învăţătorul Ciubotaru consemna: „Aceste însemnări folclorice continuă
însemnările monografice începute într-un avânt tineresc în 1935. Mărturisesc că am greşit mult faţă de
oamenii satului meu, care astăzi nu mai sânt, consacrându-le din timpul liber prea puţine zile. Nu am
acordat, când nu era încă prea târziu, atenţia cuvenită bătrânilor care cunoşteau mai multe din tezaurul nostru folcloric şi din cultura tradiţională. Mă
căiesc acum, întrucât cu siguranţă materialul adunat
ar fi fost mai valoros': Cu atât mai mult, aceste afirmaţii sunt astăzi valabile, la 35 de ani de la redactarea ultimelor pagini manuscrise. Învăţătorul Nicolae
Gr. Ciubotaru a trecut la cele veşnice în anul 1999, la
vârsta de 88 de ani. Era fi.ul lui Grigore V Ciubotaru
(1865-1939), despre care putem spune că a fost poetul satului, lăsând versuri scrise într-un caiet din anii
1900-1902, deşi n-a urmat decât clasa I şi o parte din
clasa a II-a, la Buhăieşti, în anii 1877-1878. Cu toate
acestea, a citit mult, manuale, almanahuri şi calendare pentru popor, gazete ale vremii, fiind pasionat de
istorie şi ideile social-politice din epocă.
Materialul rezultat în urma cercetării etnografi.ce
a fost completat cu o minuţioasă cercetare arhivistică şi de teren de către profesorul universitar Mircea
Ciubotaru, fi.ul învăţătorului Nicolae Gr. Ciubotaru,
astfel încât au rezultat trei volume ale monografi.ei
comunei Vultureşti. Cel dintâi volum, intitulat Studiu de istorie socială. Onomastică, a văzut lumina

tiparului în 2003, sub numele lui Mircea Ciubotaru,
cuprinzând evoluţia proprietăţii în perioada medievală; al doilea tom a apărut sub numele celor doi autori, Nicolae Gr. Ciubotaru şi Mircea Ciubotaru, sub
semnul Vremurilor noi dintre anii 1864 şi 1975. Cel
de faţă, al treilea volum, constată Amurgul culturii
tradiţionale, apărut doar sub numele lui Nicolae Gr.
Ciubotaru, însă cu textul stabilit şi îns oţit de numeroase note explicative de către Mircea Ciubotaru.
Dacă odinioară filosoful Osvald Spengler preconiza Declinul Occidentului, printr-o lucrare omonimă, astăzi, pur şi simplu, se poate constata Amurgul
culturii tradiţionale. În prezent, aşa cum scrie Mircea
Ciubotaru în introducerea acestui volum, „cultura tradiţională română autentică, echivalentă cu întreaga cultură ţărănească, se află la ceasul amurgului.
Deja pe la 1900 ea coborâse din zenit spre chindie':
Însă această stare de lucruri nu trebuie să ne determine la o atitudine nostalgică. Realitatea trebuie privită pragmatic, dacă avem în vedere imaginea evoluţiei istorice de nestăvilit. În acest sens, de pildă, „încă
de la sfârşitul secolului al XIX-lea, plugul de lemn,
unealtă emblematică a civilizaţiei lutului şi lemnului, a fost abandonat fără nici o clipă de nostalgie de
ţăranul care a putut să- şi cumpere de la târg râvnitul
şi performantul plug de fier, după cum gospodina,
sătulă de lungul «proces tehnologic» al prelucrării
cânepii şi de sutele de ore şi zile petrecute la meliţă, furcă şi urzitor, se întorcea bucuroasă de la târg
sau de la «cumperativă » cu câteva bucăţi de «americă», «pânzică», «molton», de «metraj» ieftin şi «frumos» imprimat în culori vii şi cu desene·greu de realizat prin nividitul migălos la stativele moştenite de
la bunica. Tot aşa, cine avea să să mai râvnească la
scenariul idilic al treieratului cu cai sau al călcatului
strugurilor în călcător, tehnică pe care probabil o şti
au şi dacii?" Altfel spus, între diatriba lui Eminescu:
„Şi cum vin cu drum de fier/ Toate cântecele pier': şi
consumismul actual cu idealul bunăstării ca fericire
a omului, „lumea a parcurs deja calea implacabil impusă de forţele tehnologiei moderne".
Cultura materială tradiţională dispare, însă persistă reminscenţele gândirii magice, care supravieţu
iesc tăvălugului istoriei, regăsite în datini funerare,
superstiţii, credinţe religioase şi „acele produse convertite în valori estetice şi identitare conştientizate':
dar transformate în bunuri de consum, extrase din
mediul firesc şi expuse spectacular: muzica şi dansul popular, portul de sărbătoare, unele datini calendaristice. Pierzând semnificaţia originară, toate
acestea sunt aşezate sub semnul folclorismului, în
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sensul arătat de Claude Karnoouh, adică purtând pecetea „ultimei versiuni, cu siguranţă
banalizată, a paradisului pierdut, versiunea
unui ideal rustic, a unei diorame arhaizante, în care viaţa rurală, în mod naiv paşnic
şi fericită, ar putea să asigure bunăstarea pe
care modernitatea industrială si urbană nu o
'
acordă decât în nedreptate, suferinţă, izolare
individualistâ'. Însă tocmai de aceea, în mod
paradoxal, cercetarea tradiţiilor îşi justifică

scopul, neliniştea provocată de dispariţia
acestora născând întrebări la care se caută
soluţii, ţinând viu spiritul uman, în lumina
crepusculară a amurgului lumii de odinioară.
1. Nicolae Gr. CIUBOTARU, Comuna
Vultureşti,

vol. III, Amurgul culturii tradiţio
nale. Text stabilit, introducere si
, note de Mircea CIUBOTARU, Editura Kolos, Iasi, 2009,
'
412 pag.+ 6 planŞe color

Ioan SIMINICEANU-preşedinte al Secţiei Botoşani a Societăţii Numismatice Române

COSTUMUL NATIONAL
SI DECORATIILE ROMANESTI
)

)

)

Costumul popular a apărut din necesitatea
omului de a-şi apăra corpul împotriva intemperiilor vremii şi mai târziu şi-a dezvoltat propria funcţie estetică. Originea sa ne duce cu gândul spre
un trecut istoric foarte îndepărtat, de pe vremea
tracilor, respectiv secolele I - II d.H., iar mărturii în acest sens avem pe monumentul dobrogean
de la Adamklissi şi pe Columna lui Traian. Imediat după realizarea statului naţional unitar român,
costumul popular a devenit costum naţional şi
constituie un mijloc de păstrare a fiinţei naţionale.
Decoraţiile sunt obiecte destinate spre a răsplăti faptele deosebite ale semenilor noştri. În
ţara noastră ele au apărut relativ târziu. Obiceiul
pământului era ca faptele de arme să fie răsplătite prin acordarea de moşii sau cadouri din partea
domnitorului. Suzeranitatea turcească a împiedicat instituirea de decoraţii întrucât vedea în aceasta încercări de afirmare a independenţei.
După dobândirea independenţei, prima lege
românească votată a fost cea pentru instituirea
Ordinului naţional „Steaua României': Au urmat
apoi şi alte decoraţii cum ar fi Crucile „Trecerea
Dunării" şi „Elisabeta'', medaliile „Apărătorii independenţei'', „Serviciul Credincios" şi multe altele.
Ceea ce ar trebui să reţinem e că aceste prime
decoraţii nu au fost purtate şi nu au strălucit mai
întâi pe uniforme militare, ci pe costumul popular.
Când s-a impus, ţăranul român şi-a lăsat familia şi-a lăsat plugul în brazdă şi a devenit războinic pentru a-şi apăra glia în portul lui de acasă.
În acest sens, relevante mi se par versurile poetului Vasile Alecsandri în poezia „Peneş Curcanul"
când se referă la luptătorii pentru independenţă:

A

)

„Toţi dorobanţi, toţi căciulari,
Români de viţă veche,
Purtând opinci, suman, iţari
Şi cuşma pe ureche!"

Tot Vasile Alecsandri în poezia „Sergentul" ne
cum era îmbrăcămintea ţăranului la întoarcerea de pe câmpul de luptă:
„Şi bietul om slab, palid, având sumanul rupt
Şi o cămaşă ruptă bucăţi pe dedesubt,
Păşea trăgând piciorul încet dar pe-a lui faţă
Zbura ca o lumină de glorie măreaţă,
............................................................... .
Opinca-i era spartă, căciula desfundată,
Dar fruntea lui de raze părea încoronată.
Calică-i era haina dar strălucea pe ea
Şi Crucea Sfântul Gheorghe ş-a României
Stea:'
Mai sus am arătat că Steaua României a fost primul ordin naţional românesc. Cât priveşte „Crucea Sfântul Gheorghe'', aceasta era o decoraţie cu
totul deosebită, instituită de Împăratul Alexandru
I al Rusiei şi se acorda pentru acte de vitejie extremă în faţa inamicului.
Argumente că decoraţiile au fost mai întâi primite şi purtate de cei însufleţiţi de profunde sentimente patriotice în lupte, fără a beneficia de adevărate uniforme militare, ci îmbrăcaţi în costum
popular pot continua.
Atât decoraţiile, cât şi costumul popular sunt
documente cu certe valori istorice, moşteniri preţioase ale românilor şi se justifică pe deplin a sta
unele lângă altele şi în această colecţie muzeală
arată

privată.
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Ionel BEJENARU

„s.o.s. COSULX'
- UN FILM EGAL cu REALITATEA
,
în bogata salbă de locaşuri de cult - biserici, mănăs 
tiri, schituri ale pământenimii româneşti ortodoxe, Mă 
năstirea Coşula, suflet din suflet şi spirit românesc, din
istorie şi din credinţă ortodoxă dăinuitoare, rămâne o pecete a unui încercat trecut istoric, confruntat, într-o istorie recentă, cu acţiunea nefastă a tăvălugului uzurpă 
rilor comuniste. În drumul său de la Botoşani la Hârlău,
la început de secol nou, al XX-lea, marele istoric Nicolae Iorga, totodată fiu de marcă al Botoşanilor, îi acordă o
mică descriere şi localizare. Abia trecuse, în drumul său,
de Copălău şi - „Apoi iar pădurea Coşulei - dincolo de
care aşteaptă vechea mănăstire a lui Mătieş vistierul lui
Petru Rareş, cu zidul de împrejmuire suind în zimţi dealul şi cu măiastra pisanie - pădure lungă şi deasă, strânge
de amândouă părţile drumul cel mare".
Din dragoste de aceste locuri de legendă s-a născut filmul „S.O.S. COŞULA': realizat de referent etnograf Margareta Mihalache cu echipa domniei sale (cameraman
Dumitru Brehuescu - imagine şi montaj, sunetist Mircea
Brehuescu - ilustraţie muzicală, muzeograf Ionel Bejenaru - lectura, referent Margareta Mihalache - redactare
texte pentru comentariu) şi cu consultanţa de specialitate
oferită de prof.dr. Gheorghe Macarie şi muzeograf Ionel
Bejenaru.
Începuturile Mănăstirii Coşula se trag, firesc, de la ctitorul ei, Mateiaş Coşulvei, marele vistiernic al Domnului Moldovei Petru Rareş, Muşatin de vază, fiu al Marelui
Domn Ştefan cel Mare şi Sfânt, între ale cărui fapte se înscrie şi ridicarea podului de piatră peste apa Miletinului.
De altfel, filmul face trimitere, din start, la aceste începuturi, la legendă şi tradiţie. Cum, etapizat, imaginile poartă
spectatorul de la Pisanie la Interiorul Bisericii, la Catapeteasma cu motive florale şi vegetale, la policromia icoanelor, la sculptura ajurată, denotând existenţa unei interferenţe a neoclasicismului cu barocul târziu, la Altar, la
Pronaos, la Naos, la Pictură, Mănăstirea fiind pictată atât
în interior, cât şi în exterior, din păcate se confruntă cu
degradări mai vechi şi mai noi, cu handicapul stagnării în
refacerea ei. Urmându-şi curgerea, traseul urmat de realizator, filmul include grupul de Case Egumeneşti, Clopotniţa, Arhondaricul, toate însumate punând în lumină un
aşezământ monastic complex, hăruit pământului Coşulei,
de la Dumnezeu, pentru Dumnezeu.
Departe de a urmări scopuri şocante, epatante, cu
orice preţ, filmul realizat de referent etnograf Mihalache
Margareta - pe vremuri existau cinecluburi în ţară şi la
Botoşani, dedicate unor realizări asemănătoare; dar, astăzi, unde sunt ele şi realizările lor? se vrea un S.0.S. către
forurile culturale româneşti, întru dăinuirea unui locaş
monastic şi arhitectonic de referinţă, salvat de trecerea
în împărăţia uitării şi distrugerii. Bunăoară, pictura exterioară, pusă în valoare, restaurată, ar reliefa şi ar întregi
benefic moştenirea culturală a Evului Mediu Românesc,
încă departe de a fi percepută la adevăratele dimensiuni,
de către minte, suflet şi ochi. Dacă va fi auzit, „S.O.S. COŞULA" ar conduce la întregirea Patrimoniului Cultural

Naţional,

la creşterea semnificaţiei sale valorice, demersul filmului fiind motivant, pledând o şi pentru o cauză
oportună şi stringentă.

O proximă înscriere a filmului la Festivalul Internaţi 
onal ECO - ETNO - FOLK de la Slătioara - Vâlcea, organizat de Fundaţia „NIŞTE ŢĂRANI", ca şi la Festivalul
Internaţional „Toamnă la Voroneţ" de la Gura Humorului nu poate fi decât benefică, servind o cauză frumoasă,
cauza unui valoros monument al Coşulei şi al Botoşani
lor, dincolo de competiţia artistică însăşi.
Şi, de spus în final, filmul încununează o trudă, fiind
un certificat pentru devoţiune şi iubire de cultură.
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Tudorenii sau oamenii locului sunt români vrednici de toată lauda.
Români cu toţii, minorităţile ce au trecut sau mai
împestriţează şi acum populaţia locului sunt nesemnificative, ortodocşi, s-au strâns în jurul micuţei lor
bisericuţe de lemn din mijlocul aşezării, bisericuţă
care nu mai există, dar în locul ei se înalţă falnic, altă
biserică, monumentul eroilor ridicat prin contribuţia sătenilor în 1933, acum Tudora are trei biserici,
uniţi între ei, au fost greu stăpâniţi de cine nu era pe
placul lor.
Aceşti oameni au fost buni români, căci altfel
cum am privi noi sacrificiul suprem al celor aproape
300 de tudoreni înrolaţi în armata ţării în războa
iele pentru Neatârnarea noastră în 1877, în primul
mare măcel mondial pentru Reîntregirea neamului
şi căzuţi în Răsărit sau în Apus în confruntarea dintre fascism şi comunism în a doua mare conflagraţie
mondială .

Oare ce a fost opoziţia încrâncenată a tudorenilor
faţă de comunism, în special faţă de colectivizare?
Ei bine acestea probează iubirea de ţară!
Oamenii locului au dat ţării oameni de valoare în
toate sferele vieţii sociale şi spirituale: preoţi şi oameni ai catedrei - educatoare, învăţători, profesori
pentru toate treptele învăţământului românesc, doctori în ştiinţe, militari de la simplu soldat la general
de armată, tehnicieni, ingineri, asistenţi şi medici,
muncitori cu înaltă calificare, artişti ai scenei dar

mai ales ai actului folcloric, rapsozi şi meşteri ai condeiului sau pensulei.
Astăzi, tudorenii sunt de găsit pe toate meridianele şi paralelele Rotundului Albastru. Acolo i-a purtat
destinul spre a se realiza.
Însă, indiferent unde sunt, ei nu uită satul unde
au văzut Lumina, unde se organizează de Anul Nou
cea mai frumoasă trecere dintre ani din tot spaţiul
românismului.
Această mână de români iubitori de frumos şi fă
uritori de frumos au făcut din vatra dăinuirii lor o
vatră folclorică.
Şi

cum oamenii locului sunt vrednici români, Tudora este o vatră folclorică din multele existente în
spaţiul românesc.
O să punctăm doar câteva elemente care fac singulară prezenţa noastră între alte vetre folclorice.
Un prim element definitoriu: la noi, trecerea dintre ani prilejuieşte, de când oare?, întrebare la care
nu cred că poate cineva să răspundă cu certitudine,
pentru că obiceiul vine „de la daci, de la romani", o
manifestare de suflet la care se adună români de pretutindeni. E alaiul caprelor şi al teatrului folcloric.
Mascoidele calului numit căluţ şi a caprei sunt
chiar nestilizate, sunt explicite, iar simbolistica lor
ne poartă cu gândul înapoi la cultura animistă şi la
cultul soarelui al strămoşilor noştri.
Momentul cel mai aşteptat este poate partea
bufă a acestui alai, ceata mascaţilor: ursul şi ursarul,
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ţigănimea, căldărarii şi lumea pestriţă a satului. Apare din nou capra, de data aceasta animal adus de
vândut de moşul şi baba sa, persoane senile, dar cu
umor neprefăcut, prilej de a se ivi negustorul evreu.
Si nu se poate să nu fie acolo şi un doftor, căci va avea

Cânepa, inul, lâna, pieile de oaie sau porc, lemnul, paiele, stuful şi papura, sunt materialele din care
şi - au făcut ai noştri tot ce le-a trebuit, de la îmbrăcă 
minte, la locuinţă şi de la amenajările interioare, la
întreaga gospodărie .
destulă treabă!
Între bijuteriile ce nu se pot preţui trebuie aminAlt element definitoriu: dansurile populare cu tite piesele de port si textilele de interior. Scoarţa,
Bătuta de la Tudora, jocul prin care numele satului ca piesă din textilele de interior, la care facem acum
nostru a pătruns în toată ţara .
referire, este o piesă cu totul şi cu totul aparte.
E scoarţă? E lăicer? E copie de ştergar? Sau sunt
toate la un loc?
De ce atâtea întrebări? Pentru că pe scoarţa aceasta sunt toate elementele caracteristice acestor piese
textile de interior.
Analizând atent am ajuns la ideea că această piesă
este operă gândită, chibzuită şi, chiar dacă pentru cel
ce a ales-o din firele de lână poate nu mai însemna
decât un model preluat de la înaintaşi, fără încărcă 
tura de simboluri pe care o transmite, trebuie să- i
acordăm nota de operă de artă, piesă de rezistenţă în
domeniu.
Alt element ce ne permite să afirmăm că suntem o
vatră folclorică este literatura populară. Ce a ajuns
până la noi din textele folclorice culese de intelecTudorenii au jucat după trişcă şi după lăutari.
tualii locului de-alungul timpului şi ce a cules peste
Doi dintre rapsozii locului au cucerit ţara şi spe- 25 de ani autorul prezentelor rânduri au constituit o
cialiştii etnomuzicologi: Gheorghe Iacob şi Gheorghe sursă de antologat şi cartea-document Săraca Ţară
Dascălu.
de Sus, apărută în 2008 cu prilejul împlinirii a 40 de
Fanfara, numită bantă, a apărut târziu la noi. E ani ai Casei Creaţiei Populare a judeţului Botoşani,
de import.
din 1000 de texte, câte cuprinde, a ales 105 texte din
Dansatorii din satul acesta s-au constituit în 1929 Tudora. Aceasta spune totul despre valoarea acestora.
într-un ansamblu şi s-au făcut cunoscuţi tării întreÎn această vatră folclorică s-au organizat şi magi de atunci şi au rămas cunoscuţi prin vreme până nifestări care să ne reprezinte: Reuniunea de folclor
azi. În ţară sau peste hotarele ei în Polonia, Ucraina, pentru şcolari (la vremea aceea se numea Festivalul
Moldova, Grecia sau fosta Iugoslavie, tudorenii şi-au de folclor pionieresc) „De pe la noi" cu 5 ediţii înaprezentat creaţiile coregrafice. Măiestria lor de dan- inte de 1990, desfăşurate în luna mai şi 6 · ediţii după
satori, au făcut ca una din aceste formaţii să poarte acest an, desfăşurate iarna, la Crăciun, cu numele
numele de formaţie consacrată cu tradiţie. Şi cum să „Bună vreme, bună vreme!", ciclul de manifestări
nu fie cu tradiţie, când familii întregi au constituit „Ziua Satului" desfăşurat anual din 1985 până azi şi
nucleul dansatorilor noştri? Amintim doar familiile festivalul „Holda de aur" preluat de la Casa Creaţiei
Dumitru Crap şi Ion Pachiţanu. Ne vor ierta cei pe Populare de 6 ani.
care i-am omis!
Un asemenea cuib de români şi - au construit
cu peste 30 de ani în urmă o hardughie de Cămin

https://biblioteca-digitala.ro

Cultural care şi- a jucat rolul în viaţa spirituală a locuitorilor ani la rând, rolul acestuia a cunoscut suişuri şi coborâşuri, perioade de strălucire şi altele în
care a intrat într-un con de umbră. Nu precizăm în
care etapă este acum, dar se vorbeşte tot mai puţin
de Căminul Cultural de la Tudora. Credem în revigorarea vieţii
culturale în jurul acestei instituţii,
a bogatului fond de carte de care
dispune Biblioteca comunală sau
cea a Şcolii „Tiberiu Crudu" şi a
celor trei sfinte biserici care răs 
pândesc cuvântul Domnului în
cei ce îl ascultă.
Mai credem şi în reintrarea intelectualilor satului în avangarda
culturii locale, în mişcarea artistică şi nu numai, urmând exemplul marilor nume ai intelectualilor care au pus bazele acţiuni
lor culturale locale: profesorul şi
scriitorul Tiberiu Crudu; împă
timitul de muzica corală învăţă
torul Dumitru/Miluţă Andronic;
cel cu pensula si culorile lângă el

şi

cu volumul de teatru alături, omul care a pus bazele conferinţelor culturale la noi - învăţătorul Gheorghe Vasiliu; vajnica dansatoare învăţătoarea Lucia
Aştefanoaiei - Constantinescu pentru a cita doar câteva nume de intelectuali înaintaşi, modele demne
de urmat de cei de astăzi, mai ales
de cei tineri, care ar trebui să se
simtă ai locului şi nu simpli func ţionari în comuna noastră între
două maşini: una care-i aduce la
noi la o anumită oră şi una care-i
duce de la noi la altă oră, adică să
nu fie doar musafiri în sat!
Vatra folclorică Tudora este vatra vieţuirii noastre, la ea trebuie să ţinem, strălucirea tradiţiilor
ei trebuie ştearsă de praful care se
luptă din răsputeri să ne-o acopere,
pentru a fi la rândul nostru - noi,
actualele generaţii - imbold pentru
generaţiile ce vor veni, cărora să le
putem preda moştenirea culturală,
pe care am primit-o noi, mult sporită în strălucirea ei.

„ .......

~

Steliana BĂLTUŢĂ

EXPOZIŢIE PICTURĂ, GRAFICĂ, TAPISERIE
Galeriile de Artă „Ştefan Luchian'' din Botoşani
au găzduit în perioada 8-22 mai 2010 expoziţia a trei

artişti: Georgeta Gheorghiu, Eugenia Goraş, Mihai
Ferbei, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Suceava.
Cu activitate artistică impresionantă şi cu numeroase participări expoziţionale, cei 3 artişti suceveni
prin naştere sau prin adopţie, au surprins plăcut publicul botoşănean în primul rând prin calitatea, dar
şi prin numărul şi diversitatea de lucrări aflate pe simezele Galeriei.
Eugenia Goraş, născută la Dărmăneşti Suceava
este absolventă a Facultăţii de Arte Plastice Iaşi în
1963 şi a Institutului „Nicolae Grigorescu': Bucureşti, Secţia Muzeologie, 1982. Începând din anul
1967 şi până în 2009, participă la numeroase expoziţii colective din ţară şi străinătate (Iaşi, Suceava, Galati,
, Vatra Dornei, Bacău, Constanta, Cernăuti, Chişinău, Piatra Neamţ).
Prezentă la Botoşani în Galeriile de Artă artista a
ales 2 tehnici (pictura în ulei şi tapiseria).
Sufletul către arta tapiseriei i-a fost atras din momentul în care a cunoscut-o pe regretata artistă,
Mimi Podeanu.
Folosind ca materiale bumbacul pentru urzeală şi
lâna colorată pentru tema aleasă, ţesăturile realizate
sunt de o frumuseţe şi armonie cromatică echilibrată, care fascinează ochiul. E o îmbinare a culorilor

.
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din gama caldă sau rece care conferă parcă suprafeţei tapiseriei, consistenţa catifelei, privirea lunecând
fără a întâlni obstacole de stridenţă cromatică .
Trecerea către pictură îi pune artistei probleme de
tehnică diferită de cea a tapiseriei, realizând compoziţii în care liniile şi petele de culoare energic trasate
alcătuiesc tema aleasă. Cele două tehnici se împletesc într-o cunună către reuşita artistică deplină.
Georgeta Gheorghiu, născută la Cracalia George Enescu - Botoşani a urmat cursurile Liceului de Arte Plastice „Octav Băncilă" Iaşi, continuând
Facultatea de Arte Plastice Iaşi, încheind cu promoţia 1972.
Şi-a început cariera ca profesor de educaţie plastică la Suceava, dar continuând şi propria activitate
artistică, prin participări la numeroase expoziţii colective, anuale, bienale, tematice şi de grup, la Suceava, Bacău, Piatra Neamţ, şi la expoziţii internaţionale
- Cernăuţi, Chişinău.
În Galeria botoşăneană, artista este prezentă cu
pictură în ulei şi cu grafică. Pictura în ulei are prospeţime cromatică fără insistenţe şi repetate, reveniri care să estompeze puritatea culorii. Albul stră
lucitor şi roşul ce aminteşte preţiozitatea rubinului,
sunt două repere simbol al vieţii, pe care autoarea
tablourilor le îmbină cu perfecţiune, integrându-le
ansamblului.
Temele alese sunt diverse: portret, natură statică
(moartă), compoziţie, peisaj, tablourile fiind pline
de vitalitate şi forţă creatoare.
Acuarelele au transparenţa naturii după ploaie, la
unele, artista intervenind cu un contur sau o tuşă de
ulei, mergând uşor către tehnica mixtă. Deşi se spune că acuarela pune mai multe probleme artistului,

Georgeta Gheorghiu abordează cu succes cele două
tehnici.
Mihai Ferbei, născut la Cracalia - George Enescu
- Botoşani a fost hărăzit cu darul picturii. Absolvent

al Facultăţii de Arte Plastice Iaşi în 1964, avându-i
ca profesori pe recunoscuţii artişti plastici Costache
Agafiţei şi Dan Hatmanu, şi-a îndreptat paşii pe drumul artelor vizuale.
Domnia sa însuşi după absolvire,
ca profesor a orientat elevii către studiul culorii, dându-le propriul exemplu prin deschiderea neîntreruptă a
unui număr de 40 de expoziţii, începând cu anul 1970 şi până în 2009, la
Galeriile de Artă Botoşani şi la Galeriile de Artă „Ion Irimescu" - Suceava.
Tablourile pe care le-a expus la Botoşani în mai 2010, având ca dominantă albastrul, sau purtând dialogul culorilor primare albastru, galben, poartă privitorul într-o lume a înaltului
cerului sau a adâncimii apei, o lume a
misterului care aşteaptă vizitatorul s-o
descopere şi s-o descifreze.
O expoziţie, o reuşită şi noi artişti
plastici pe care publicul botoşănean
i-a cunoscut prin intermediul lucrări
lor şi i-a apreciat la adevărata valoare.
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Gellu DORIAN

ZILELE EMINESACU, editia
, a XLI-a
PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI
EMINESCU" PE ANUL 2009, editia
, a XIX-a
Cea de a XLI-a ediţie de Zilelor Eminescu, dedi- a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu"
cată împlinirii a 160 de ani de la naşterea lui Mihai pe 2009, pentru Opera Omnia şi Opera Prima.
Eminescu, s-a deschis cu deja tradiţionalele întîlJuriul pentru Opera Omnia, format din Nicolae
niri de la Vorona, pe 14 ianuarie 2010, .....---....,
----~ Manolescu, Mircea Martin, Al. Că
unde scriitorii invitaţi au susţinut o
linescu, Ion Pop şi Cornel Ungureaşezătoare literară, iar membrii Socienu, în urma nominalizărilor (poeţii
tăţii Culturale „Raluca Iuraşcu" au
Ion Mircea, Dorin Tudoran, Nicoprezentat un program artistic. Au fost
lae Prelipceanu, Vasile Vlad şi Dinu
prezenţi scriitorii botoşăneni: Gellu
Flămând) a decis ca Premiul Naţio 
Dorian, Dumitru Ţiganiuc, Dumitru
nal de Poezie „Mihai Eminescu" pe
Necşanu, Nicolae Corlat, Lucian Alecanul 2009 să revină poetului DORIN
sa, Vlad Scutelnicu, Cristina Prisăca
TUDORAN.
riu-Şoptelea, Cosntantin Bojescu, FloDe asemenea, juriul pentru Opera
rentin Florescu. Întîlnirea a avut loc în
Prima, format din Al. Cistelecan, Mircea A. Diaconu, Danile Cristea-Enasala socială a Bisericii „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena" din Vorona, unde
che, Vasile Spiridon şi Andrei Terian,
a fost vernisată şi donaţia pictorului
în urma nominalizărilor cărţilor privoronean Ioan Livadaru, „Dor de Eminescu". Seara, mite pentru jurizare (Chipurile, de Stoian G. Bogla Galeriile „Ştefan Luchian" a fost vernisată expozi- dan, Ed. Cartea Românească, Marius Conkan, Sopoţia artistului fotograf Ozolin Duşa, iar pe scena Tea- ria, Editura Vinea, Gabriela Mâncu, Număr scame,
trului „Mihai Eminescu" a fost prezentat spectacolul Editura Vinea, Gabriela Ivaşcu, Apocalipse, please,
„Make Iove not war': după Dumnitru Solomn şi Ma- Editura Vinea şi Moni Stănilă, Postai parovoz. Confetei Vişniec, în regia lui Adi Carauleanu.
siunile dogmatistei, Edtira Charmides ninpress, toate
A doua zi, în Sala de marmoră a teatrului „Mihai apărute în 2009) a decis ca Premiul Naţional de PoEminescu" a avut loc şedinţa extraordinară a Consi- ezie „Mihai Eminescu" pe 2009 să revină poetului
liului Local Botoşani, în care a fost aprobată acorda- Stoian G. Bogdan.
rea titulului de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Spectacolul de gală a fost susţinut de actorul EuBotoşani poetului laureat al ediţiei a XIX-a Premiu- sebiu Ştefănescu şi cantautoarea Maria Gheorghiu.
lui Naţional de Poezie „Mihai Eminescu': premiu inAu fost prezenţi scriitorii: Mircea Martin, Dorin
situit în 1991 de Primăria Municipiului Botoşani.
Tudoran, Ion Pop, Cristian Simionescu, Adrian PoBiblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu" a organi- pescu, Mircea A. Diaconu, Vasile Spiridon, Andrei
zat o serie de manifestări dedicate aniversării poetu- Terian, George Vulturescu, Lucian Vasiliu, Cassian
lui naţional.
Maria Spiridon, Leo Butnaru, Arcadie Opiaţ, MaLa Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de St- rius Chelaru, Val. Talpalaru, Adi Cristi, Liviu Pendii „Mihai Eminescu" a avut loc deschiderea oficială defunda, Marian Constandache, Adrian Alui Ghea Zilelor Eminescu, în Amfiteatrul „Laurenţiu Ulici", orghe, Radu Florescu, Nicolae Sava, Nicolae Tzone,
după care a fost lansată antologia „Poeţi laureaţi ai Dan Bogdan Hanu, Claudiu Komartin, Andra RotaPremiului Naţional de Poezie Mihai Eminescu - ru, Răzvan Ţupa, Teodor Dună, Stoian G. Bogdan,
Opera Prima", urmată de recitalul poeţilor încluşi în Dan Sociu, Svetlana Cârstean, Bogdan Perdivară,
antologie.
Dan Coman, Florin Partene, Constantin Arcu, Gellu
În Sala de mamroră a Teatrului „Mihai Emi- Doian, Dumitru Ţiganiuc, Emanolil Marcu, Lucian
nescu': la ora 16, a avut loc lansarea romanului „Car- Alecsa, Nicolae Corlat, Vlad Scutelnicu, Petruţ Pârtea şoaptelor" de Varujan Vosganian. Romanul a fost vescu, Ciprian Manolache, Vasile Iftime, Constantin
prezentat de criticul literar Vasile Spiridon şi scriito- Bojescu, Dumuitru Necşanu, Lucian Olaru Nenati,
rul Adrian Alui Gheorghe.
Cristina Prisacariu - Şoptelea, Valentin Coşereanu,
La ora 17, în Sala de spectacole a Teatrului „Mihai Mircea Oprea, Cezar Florescu şi alţii.
Eminescu" din Botoşani, a avut loc Gala de decernare
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SEZĂTORILE IERNII - O MANIFESTARE DE TRADITIE
' Luna februarie 2010, a fost binevoitoare cu noi. Iarna s-a ca de obicei sărbătoarea, amfitrion al acestui moment' fiind
aşternut regeşte sub tălpile noastre, pregătită să ne slujească.
Astfel, Şezătorile iernii, manifestare ajunsă la cea de-a XX-a
ediţie a întrunit toate condiţiile pentru a începe. Acţiunea s-a
desfăşurat prin grija şi participarea nemijlocită a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Botoşani şi a Primăriilor din localităţile: Tudora, Lozna, Frumuşica, Hlipiceni, Darabani şi Corni, şi ajutorul Consiliului Jude-

cel care ţine în viaţă literatura, teatrul, poezia din Botoşani, dl
Gellu Dorian, specialistul Centrului, care promovează cu seriozitate şi implicare deosebită educaţia prin citit, scris, teatru.
Muzica şi dansurile populare au fost la mare înălţime invitaţi fiind de acestă dată şi dansatorii din Cordăreni, iar Ansamblul de solişti vocali şi dansatori „Lozneamca'; a încheiat

ţean Botoşani.

în sala de festivităţi a Primăriei Darabani, pe data de 19
februarie 2010, ora 10,00, a rămas consemnată în istoria culturală a timpului şi locului lansarea cărţii „Elegii şi extaze" de
Victor Teişanu, Ed Timpul, Iaşi, 2009, şezătoarea literară fiind
cadrul în care a fost lansată cartea şi s-a făcut prezentarea antologiei ,,Nord- poeţi botoşăneni de azi", antologie din care poeţii
prezenţi ca de obicei în număr mare, au recitat versuri în prezenţa unui public numeros, cu participarea autorităţilor locale. Momentele artistice oferite de grupul folk „Icarus" din Săveni s-au
împletit armonios cu momentele de poezie.
„Şezătorile iernii au însemnat la Darabani o sărbătoare a
poeziei şi a muzicii. A fost un recital de poezie susţinut de poeţii botoşăneni, împletit permanent cu muzică folk originală sau
din repertoriul clasic. Inspirat şi totodată exact, Gellu Dorian şi-a
prezentat colegii care la Darabani s-au întrecut pe sine, dăruind
publicului prezent în sala primăriei, momente de lirism autentic
şi profund. Au citit din creaţiile lor Cristina Şaptelea, Vasile Iftimie, Mircea Oprea, Constantin Bojescu, Petruţ Pârvescu, Stelorian Moroşanu, Dumitru Necşanu, Ciprian Manolache, Nicolae
Corlat, Lucian Alecsa, Gellu Dorian, Dumitru Ţiganiuc.
Profesorul Dumitru Ţiganiuc a prezentat cu profesionalismui cunoscut, romanul lui Gellu Dorian „O lume de lepădat" şi volumul de versuri"Elegii şi extaze" de Victor Teişanu. Publicul a
aplaudat cu căldură şi pe tinerii interpreţi de muzică folk din Să
veni'', face o sinteză a zilei, primarul oraşului, dl. Burlacu.
. Pe data de 21februarie2010 la Căminul Cultural ffiipiceni, şezătoarea literară a fost de asemenea onorată cu prezenţa
poeţilor incluşi în antologia „Nord-poeţi botoşăneni de azi". Oamenii au fost încântaţi de spectacolul susţinut de taraful ,,Datina'; condus de Prof Constantin Lupu şi de Ansambblul de dansuri „Balada'', condus de Mihai Fediuc.
lliipiceniul a etalat în culori aparte, specificul wnal al artei
populare meşteşugăreşti, prezentare organizată prin grija deosebită a etnografului Centrului, Margareta Mihalache.
Luna februarie, timidă dar plină de satisfacţii, încheie seria
şezătorilor iernii cu o şezătoare reuşită la Corni, ţinut nu departe de Botoşani. Căminul Cultural Sara.fineşti, pe data de 28 februarie, 2010, n-a încetat să pulseze în timp, alături de celelalte
localităţi la manifestarea culturală de mare amploare şi complexitate. Această zonă şi-a deschis porţile fără rezerve, oferindu-ne tot ce dă notă aparte ţinutului şi culturii sale în artă, în
ansamblu, poezie, cântec şi elemente etnografice. Şezătoarea literară nu s-a lăsat aşteptată ci dimpotrivă, ca pretutindeni în
alte locuri botoşănene, poeţii incluşi în antologia ,,Nord-poeţi
botoşăneni de azi" au participat cu mult interes şi drag, poezia
împletindu-se cu muzica grupului „lcarus''. Colecţia muzeală
realizată de dl Ioan Siminiceanu a fost prezentată chiar de realizator, în cele mai mici amănunte. La organizarea colecţiei a

Sfârşitul

lunii ianuarie a marcat şi începutul Sezătorilor, pe
data de 31ora12,30 a avut loc la Căminul Cultural Tudora,
deschiderea Şezătorilor iernii. Oameni de bună credinţă care
iubesc arta de a trăi sau care ·caută o oază de linişte în frumuseţe,
au fost participanţi aici atât ca spectatori cât şi ca organizatori.
Intr-un cadru generos, plin de bucuria a tot ce se petrece dincolo de cele aparente, în adâncul sufletului, oamenii au
primit cu multă dragoste frumuseţea manifestării din care nu
au lipsit antologia ,,Nord-poeţi botoşăneni de azi" din care poeţii botoşaneni, participanti în număr mare, au recitat, momentele artistice ale grupului folk „Icarus" din Săveni, completând
atmosfera.
Apoi spectacolul susţinut de Taraful ,,Datina'; Ansamblul
de dansuri „Balada" şiformaţia de dansuri tudoreană împreună
cu rapsozii locali a întregit prin sunet şi voie bună atmosfera,
sigur, împreună cu prezentarea expoziţiei etnografice wnale,
fa cută de către refentul etnograf, Margareta Mihalache.
„Suntem onoraţi ca Tudora să găzduiască „Şezătorile iernii" - ediţia a XX-a, manifestare care se desfăşoară în localităţi
din judeţul Botoşani. Activitatea de azi are loc într-o veche vatră folclorică de pe Valea Siretului, aici unde folclorul este la el
acasă. Tudora păstrează şi transmite tradiţiile, datinile şi obiceiurile, meşteşugurile, aşa cum le-a moştenit de la înaintaşi. La
spectacolul folcloric care are loc în sala Căminului Cultural Tudora, alături de formaţiile Balada şi Datina participă şi formaţiile Căminului Cultural Tudora, care au dovedit de-a lungul
timpului că ocupă un loc de cinste în galeria formaţiilor folclorice de amatori şi care şi- au făcut un ţel în a păstra tradiţiile şi
obiceiurile neamului românesc'; spune viceprimarul comunei,
prezent la manifestare.
Firul manifestărilor s-a desfăşurat, după cum spuneam, pe
o întindere mare, astfel că, pe data de 7 februarie 2010, la Că
minul Cultural Vlădeni, comuna Frumuşica a avut loc prezentarea antologiei „Nord-poeţi botoşăneni de azi"- şezătoare
literară cu participarea poeţilor botoşăneni, prezentarea Tarafului „Datina" şi a Ansamblului de dansuri „Balada''.
Sâmbătă 13 februarie într-un cadru generos de iarnă ca în
poveşti a fost organizată o şezătoare de excepţie la Lozna Localnicele Macovei Elena, Vătămănescu Ana, Melniciuc Maria,
Chebac Silvia, Pomîrleanu Viorica, Ciubotaru Angela, Dumitraş Maria, Dumitraş Viorica, Burlacu Adina, Boicu Tatiana, au demonstrat ce înseamnă cu adevărat tradiţie păstrată şi
transmisă oferindu-ne imaginea si cadrul unei şezători ca în
vechime. Autorităţile locale au antrenat sătenii şi s-a simţit atmosfera de sărbătoare a culturii, tradiţiilor populare. De asemenea colecţia muzeală organizată de referentul etnograf a fost
un punct de atracţie şi încântare. Şezătoarea literară a deschis

şezătoarea.
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participat şi etnograful Centrului, Margareta Mihalache. Tara-

ful „Datina", condus de Prof Constantin Lupu şi Ansamblul de
dansuri „Balada", condus de Mihai Fediuc, formaţia de dansuri
tudoreană şi rapsozii populari locali au încântat ţinutul prin
spectacolul de excepţie susţinut cu atâta dăruire.
„Sunt onorat să organizez ultima întâlnire aici, în localitate,
mai ales că prima ediţie a acestor şezători a avut loc tot aici, în
Sarafineşti. Toţi participanţii au fost impresionaţi de spectacolul oferit şi şi-au manifestat interesul şi sprijinul pentru activităţi viitoare de acest gen care promovează valorile culturii botoşănene, leagănul atâtor personalităţi marcante ale neamului

nostru'; declară cu mândrie primarul comunei, dl. Cornel Fotea. Cu siguranţă, de fiecare dată, toate aceste aspecte - literatură, muzică, dans, etnografie, merg mână în mână, fiind forme
de manifestare a culturii prin care se realizează educaţia permanentă, fiind surori deopotrivă prin natura lor. Este magnific
să vezi paleta largă complexă şi diversificată a manifestărilor
culturii care, în fiecare zonă nu ezită a-ţi atrage interesul pentru
ceva nou, specific regiunii respective. Astfel că, deşi suntem un
tot cultural, totuşi, existăm numai prin diversitate, ceea ce face
farmecul supravieţuirii unei civilizaţii şi tocmai asta trebuie să
acceptăm şi să respectăm în şi între noi
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Dar stai în cumpănă, nu chiar ai vrea
Să îi deschizi cât e de larg, fereastra,

Vasile POPOV/CI

Dar, nici să i-o închizi în nas n -ai vrea.
Nu poţi cum poate să se supere pe sat văcarul
Şi nici pe turma cea de oi, măgarul.
E lumea ta şi faci parte din ea.

Vasile Popovicl
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N -ai vrea, chiar de-ai putea, până la urmă
Să-i un rău, ţi-ai face singur rău.
De n -o suporţi poţi să te-arunci în hău
Dar nu poţi omului să - i iei instinctul lui de turmă.
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Croiala asta-i prea arhaică şi demodată.
Aproape din nimic lumea a fost croită,
Din cap până - n picioare-i peticită.
Ce să-i mai faci dacă aşa ti-a fost lăsată!?
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PRIETEN DRAG

Îţi mulţumesc, Siretule, c-ai prelungit

Pe valul tău să- mi etalez scăldatul,
Să mă prezint la fix precum soldatul
În garnizoană, iar eu, pe malul tău întinerit.
Mi-e dor de-o noapte neagră ori albastră
Să o petrec cum altădată mi-era bine,
Să re-nnoesc contractul meu cu tine
Pentru o vreme, cât vrea Domnia Voastră.
În oglindirea ta se scaldă constelaţii.
Tot cerule de-a-ndoaselea-n străfundul ei.
Aceeaşi stea o poţi culege de pe fundul apei
De te-apleci, ori de pe boltă dacă mâna-ntins-o ţii.
Că n-am avut prieteni, recunosc, e trist.
Dar, mă întreb dacă există entităţi-amici.
Prin definiţie nu sînt, dar, pe acolo, pe aici,
Pe undeva, ar trebui să fie, să aibă şi un rost.

De-aceea, dragul meu prieten, drag Siret,
De tine-mi reazim afectivitatea.
La tine-alerg şi ziua, dar, şi noaptea
Atât cât-mi va bate-n piept.
În faţa tinereţii tale mă înclin.
Tu nu ai senectute, ci, vigoare,
Îmi duci necazurile şi le-neci în mare
Cu-acea bunăvointă dată, a datului divin.
'
11 mai 2006 - fragment

CROIALA LUMII
Aşa - i

Că-ţi

de-anapoda croită lumea asta
vine-un gând să faci ceva cu ea.

Nu poţi s-o schimbi schimbând schimbarea
Din ce „de facto" eşti în ce ai vrea să fie.
E inepţie crasă, mai e şi utopie,
E ca şi cum ai face schimbul oceanului cu marea.
27 mai 2006

BĂTRÂNII DASCĂLI
Bătrânii dascăli

nu sânt daţi
Ei sânt lumină din lumină
Veniţi pe ancestrale căi
Din plus sau minus infinit

uitării.

Să-mprăştie lumină.

Acolo unde merg nu-s daţi uitării.
Acolo unde merg sânt însoţiţi
De dragostea din inimile noastre.
Trăiesc frumos în neuitare
Şi mor dacă şi zeii mor Suceava, iunie 1974

NONSENS
Nu mi-au plăcut niciodată
Lucrurile
Date odată pentru totdeauna.
Frumuseţea lor persistă
Dacă sânt trecătoare,
Îmbătrânesc şi mor
Dar nu prea devreme.
6 martie 2006

EPITAF
Întregul univers e-un paradox
Şi un nonsens.
Sens are numai veşnicia,
Dumnezeirea,
Ce nu mai este-un paradox.
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Costache JACOTĂ

„Capra-i vaca săracului"
„Cine poate oase roade
Cine nu, nici carne moale"

Învăţător pensionar

din comuna Hudesti,
,
judeţul Botoşani

Proverbe si
, zicători*

„Ce poţi face azi, nu lăsa pe mâine"
„Ci-i în mână, nu-i minciună"

„A dat ortul popii" (A dat popii
un bănuţ vechi, de mică valoare)

„Cine aleargă după doi iepuri, nu
prinde niciunul"

„Face din ţânţar,

„Ce

armăsar"

„Are obrazul gros" (Este obraznic,
lipsit de ruşine, de bunăcuviinţă)

ţie nu-ţi

să

mai vie drăguş la

place, altuia nu face"

„Ce-i în guşă şi- n căpuşă"
„Cine

„Are

„Cum şi-o face omul cu mâna lui,
nu i-o face nimenea"

„Cini a murit eri, azi îi pare
„Călătorului

rău"

îi sta bini cu drumu"

„Cini sapâ groapa altuia, cade singur în ea"

dă lui - şi dă"

căuş"

„Cini n-a gustat amaru, nu ştie ci-i
„Ceal cu paguba îi şi cu păcatul"

zahăru"

„Corb la corb nu-şi scoate ochii"

„Capra sare masa, iada sare casa"

„Cui pe cui se scoate"

„Câte bordee, atâtea obicee"

„Ce sameni, aceea culegi"

„Când sânt mai multe moaşe, copilul rămâne cu buricul netăiat"

„Ai intrat în joc, joacă!"
,,Încearcă marea cu degetul!
măciucă

„Ajunge o
oale"

la un car cu

„A rămas cu gura căscată''

„Câinele unde se linge, îi trece"
„Cu ruşinea mori în drum"

,,Îi caută în coarne" (cuiva)

„Capul plecat, sabia nu-l taie"

„Astăzi eşti,

„Cheli ră şi răpănoasâ
Ori o bati, ori o lasâ
Dintr-a ii nu sâ mă laşi"

„Cum e turcu
eşti"

mâine nu

„Aliluia, aliluia
Fiecare dintr-a luia
Numai eu dintr-a altuia''
„Bună

ziua

Că stăpânu

căciulă

n-are

„Capu faci, capu tragi"
„Când îi bini, nu-i di mini
Când îi rău, hop şi eu"

gură''

„Brânză bună

în burduf de câine"

„Boală lungă,

moarte

mână

ei

şi

cu alta dai"

chistolul"

„Cu răbdarea treci marea''
„Cioara zice
frumos"
„Dă - i

că

puiul ei e cel mai

cu vârf şi îndesat"

„Cine râde la urmă, acela râde mai
bine"

„Calicu, praznice visează''

„Cu bani cumperi şi mamă şi tată"

„Bate fieru cât îi cald"

„Caută sămânţă

„Cum n-ai ştiut nimic, aşa să nu se
întâmple nimic"

„Banu-i ochiul dracului"

„Caută

„Bun pirdut ca
iarmaroc"

sigură"

„C-o

şi

şi

câinele în

„A uitat de la mână până la gură''
„Bine faci,

rău găseşti"

„Cele rălie să se spele,
Cele bune să se-adune
Vrajba dintre noi să piară
Ca neghina din ogoară':

de vorbă"

acul în carul cu fân''
„Ce folos de lapţi gros
nu-i mămăligos"

„Calu de dar nu se caută la dinţi"

Dacă

„Caii boiereşti,
mână!"

„Când îi bini nu-i di mini
Când îi rău, hop şi eu"

„Se ţine scai de tine"

„Cine

drumu-mpărătesc,

caută, găseşte"

„A se ţine de fusta mamii"

* Din culegerea de folclor hu„Caută sămânţă

de vorbă"
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deştean,

în curs de apariţie.

C.uatle llte'la'l.ă
Graţian JUCAN

COLECTIA EMINESCIANĂ DE POEZII POPULARE (I)

Poeziile populare din colecţia eminesciană, păstrate
în manuscrisele sale la Biblioteca Academiei Române
din Bucureşti, au fost publicate în volume etc„ după
cum urmează, astfel: dintre reviste amintim numai
Fântâna Blanduziei, Bucureşti , 1889; Convorbiri literare, Bucureşti, 1892 şi Semăn ătorul, Bucureşti, 1902.
Apoi: M.Eminescu, Opere complete. I. Literatura populară. Scrieri inedite. [Prefaţă de Ilarie Chendi], „Minerva", Bucureşti , 1902; Opere complecte, Iaşi, 1914; Literatura populară. Ediţie comentată de D.Murăraşu,
Craiova, [ 1936 şi 1938], precum şi Literatura populară.
Ediţie critică îngrijită de D.Murăraşu, Editura Minerva, Bucureşti, 1977; Literatura populară, Ediţie îngrijită de D. Murăraşu, Editura Minerva, Col.Bpt., nr.1000
- 1001, Bucureşti, 1979; Literatura populară, Ediţie de
D. Murăraşu, prefaţă şi tabel cronologic de Ion Rotaru, Editura Minerva, (Col. „Meşterul Manole"), 1985;
Opere, VI, Literatura populară. Ediţie critică îngrijită
de Perpessicius, E.A.R., 1963; Opere alese, III, Literatura populară. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Perpessicius,
E.P.L., Bucureşti, 1965; Literatura populară. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Ion Dodu Bălan, E.T., (Col. „Mioriţa", nr. l), Bucureşti, 1956.
Dintre culegerile antologice amintim: Antologie de
literatura populară - vol.I. Poezia, E.A.R., Bucureşti,
1953; Amzulescu Al. şi Ghiţă Gh., Doine, cântece şi
strigături, E.S.P.L.A., (Col.Bpt.), Bucureşti, 1955; Strigături. Ediţie şi prefaţă de C.Ciuchindel, E.T. , (Col.
„Mioriţa", nr.10), Bucureşti, 1958; Flori alese din poezia populară, Ediţie de Ioan Şerb, E.S.P.L.A., (Col.Bpt.
nr.49), Bucureşti, 1960.
De observat că după publicarea ediţiei în 1902 de
Ilarie Chendi presa românească a popularizat poeziile
populare, ca de ex.ziarul Tribuna poporului din Arad.
Folclorişti, critici literari şi publicişti au scris în presă
despre această colecţie, dând, fie interpretări, fie judecăţi de valoare, iar istoricii literari au identificat în poezia eminesciană izvoarele populare ale ei. Unele poezii populare din colecţia eminesciană sunt identice ori
asemănătoare cu unele piese din colecţia lui Ioan Micu
Moldovanu. Aşa cum a relatat Ştefan Cacoveanu, culegător şi el de folclor, în marea campanie folcloristică
(1862 - 1872) iniţiată de I.M.Moldovanu, M.Eminescu
în vara anului 1866 la Blaj împrumuta caiete manuscrise de-ale elevilor cu culegeri folclorice: „De aveai
vreo colecţiune de poezii populare în manuscris, nu te
lăsa până nu i-o dădeai, şi se aflau la mulţi [elevi] astfel de colecţiuni." Nu numai la Blaj, ci şi la Bucureşti
(1867/69): tânărul poet „studia şi întreba la unii şi la
alţii dintre noi după colecţiuni de poezii populare, pe
care, dacă i le împrumutai, numai târziu la căpătai (. ..);
se interesa foarte mult de poezia şi poveştile ţăranului."
Colecţia I.M.Moldovanu a fost publicată de Ioan Urban Jarnik şi Andrei Bârseanu, Doine şi strigături din

Ardeal, Bucureşti, 1885 şi 1895, iar într-o ediţie <lefinitivă (studiu introductiv, inedite, note şi variante) de
Adrian Fochi, E.A.R., Bucureşti, 1968. Vezi în acest
sens: Graţian Jucan, Mihai Eminescu şi poezia populară
ardeleană, în vol.M.Eminescu şi Ardealul, Câmpulung
Moldovenesc, 1998.
Popularizarea poeziilor populare din colecţia emine sci ană de către presa românească, mai ales în Ardeal,
a contribuit la elevarea poeziilor populare înseşi, dovadă culegerea lui Horia Teculescu: Pe Murăş şi pe Târna ve. Flori înrourate (Doine şi strigături), Sighişoara, 1929.
Între timp, din amintirile prietenilor şi cunoscuţilor
poetului, presa a dat la iveală şi alte texte poetice folclorice, pe care M.Eminescu le ştia şi le cânta, în afară de
cele menţionate în culegerile antologice.
Colecţia eminesciană de literatură populară, în general, cuprinde peste 500 de titluri, peste 4000 de versuri din lirica populară, de care ne ocupăm aici, peste
1500 de versuri din epica populară (balade şi dramatice) şi peste 2700 de versuri din cântecele de lume (irmoase), aşa că întreaga colecţie numără peste 8000 de
versuri.
În această ordine de idei, privind speciile populare,
colecţia conţine peste 350 de cântece lirice, 4 balade, 1
colind, 2 pluguşoare, 1 oraţie de nuntă, 5 basme, aproape 300 de proverbe şi zicători, 15 ghicitori, peste 100 de
cântece de lume şi altele. Partea cea mai valoroasă e lirica, cele peste 100 de cântece de dragoste şi dor şi cele 30
de cântece de cătănie.
De remarcat, de asemenea, că din culegerile folclorului românesc, Ovidiu Papadima în antologia de lirică populară Cu cât cânt, atâta sânt, E.P.L., Bucureşti,
1963, pe baza unei bibliografii impresionante de 298 de
cărţi, unanim apreciată şi elogiată, întrucât alcătuito
din folclor numai ciclul vietii
rul ei a selectat si retinut
'
'
omului, de la naştere până la moarte, a ilustrat antologia cu 11 piese folclorice şi din colecţia eminesciană.
Poetul însă şi-a copiat o parte din poeziile populare
din aşa numitul Caiet anonim ori a extras pagini din
reviste şi piese din cărţi . Unele doine din colecţie, contaminate şi cu altele, le-a inserat în basmul popular în
versuri Călin Nebunul, în doinele pe care cele trei fete
de împărat le cântă în captivitatea zmeilor. Întreaga colecţie conţine poeme în stil popular, lirică populară,
balade, dramatice, basme, cântece de lume (irmoase),
proverbe etc., deci: doine de dragoste şi dor, de înstră
inare, cântece de cătănie, bocete, bahice, strigături etc.
Cele mai multe şi mai frumoase poezii din colecţie sunt cele de dragoste, ca următoarea, o adevărată

.

capodoperă:

Nu ştiu, luna-i luminoasă,
Ori e puica mea frumoasă.
Nu ştiu, luna-n ceruri trece,
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Ori puica la apă rece.
Nu ştiu, luna s-a ivit,
Ori puicuţa mi-a zâmbit.
Nu ştiu, luna s-a ascuns,
Ori puica nu-mi dă răspuns.

Durduleano
Ş-asear-am

hăi!

venit la voi,

Durduleano hăi!
Şi te-am găsit între doi,
Durduleano hăi. (.„)

Poezia a fost calificată de cercetători drept un „fragment estetic". M.Eminescu a dat şi el calificative unor
poezii populare. Prin conţinutul şi simplitatea ei mă
reaţă, poezia sugerează intensitatea sentimentului iubirii. Atât comparaţia cât şi paralelismul revelă sentimentul de admiraţie faţă de iubită.
Probabil în 1879, poetul a cântat următorul cântec
în casa părinţilor lui Alecu Bărcănescu din Bucureşti la
insistenţele celor prezenţi:

Toată lirica populară românească, compusă din doine şi cântece, e străbătută de sentimentul dragostei şi
al dorului, încât inima nu poate fi oprită să nu iubească. Dorul e imperial, el singur poate defini o estetică
a spiritualităţii româneşti, integrat spiritului limbii şi
sufletului românesc. Poezia populară i-a fost model şi
izvor de inspiraţie. În colecţia sa există o poezie în care
fata îşi cheamă iubitul cu dorul lui:

- Bădişor depărtişor,
Ce-mi trimiţi atâta dor,
Pe pârâu şi pe izvor,
Pe gurile tuturor.
Trimite-mi mai puţintel
Şi vin' dumneata cu el...

Foaie verde trei smicele
Pe deasupra casei mele
Trece-un stol de rândunele;
Dar nu-i stol de rândunele,
Ci sunt dragostele mele,
Care m-am iubit cu ele
Din tinereţele mele.

Reţinem

cele trei diminutive: bădişor, depărtişor şi
ce exprimă multă gingăşie, ca şi respectul faţă
de fecior prin folosirea cuvântului dumneata. Rimele
arată că limbajul poetic a fost astfel modelat ca să exprime simplu dar plenar sentimentul. Explorând sensul şi bogăţia nuanţelor limbajului din poezia populară, cizelată şi şlefuită prin circulaţie folclorică, poetul a
creat singur poezii de înalt nivel artistic, pe care citindu-le simţim o adevărată elevaţie sufletească ce duce
până la sublim. Dorul nu-i definit, dar efectele şi urmările lui se văd:

puţintel

Un alt cântec pe care-l cânta poetul e următorul:
Foaie verde şi-o răsură
Am un pom în bătătură,
L-aş tăia să-l bag în casă,
Ramurile nu mă lasă;
L-aş tăia să-l bag în tindă,
Ramurile dau în grindă ...

Ultimul cântec nu figurează în antologia amintită,
el se impune prin conţinut şi compoziţie, prin
cele două repetiţii şi prin simplitatea rimelor.
„Regret amarnic - mărturisea poetul - că n-am învăţat muzica, căci din copilărie mama, care avea un
glas fermecător, întrecându-se cu tata, care cânta ca un
adevărat artist din flaut, descoperise în mine şi o ureche remarcabilă de muzician." Ca student la Viena,
T.V.Ştefanelli, colegul, prietenul şi biograful poetului,
menţiona: „Cântecele populare îl încântau şi pe aceste
le cânta el cu mare plăcere." Poetul „ţinea foarte mult
la medicinistul Ioan Hosanu, care ne încânta cu cântecele sale dulci şi mai cu seamă cu minunatele doine din
Ardeal."
M.Eminescu „avea bun auz muzical şi cânta el însuşi cu destulă dulceaţă mai cu seamă cântece poporale"
(Anton Băliban). Ecaterina (Tinca) Vartic a mărturisit
şi ea: „Eminescu cânta frumos cântece populare şi avea
un glas dulce de-ţi dădeai şi cămaşa să-l asculţi„.
Mai ales îi plăcea să cânte «Frunză verde baraboii
Durduleană hăi!»", text ce figurează în colecţia sa de literatură populară, din care reţinem versurile:
totuşi

Frunză

verde baraboi,

Dorul de cine se leagă
Nu-i paie lucru de şagă.
Că s-a legat de-un voinic
Ş-o lăsat plugul pe câmp,
Şi s-o legat de-o nevastă
Şi-o lăsat războiu-n casă,
Şi

s-o legat de-o copilă
lucrul din mână.

Şi-o lăsat

Dintre poeziile de dragoste din colecţia eminesciană, cităm un text în care mărturisirea dragostei e plină de bunăcuviinţă, se simte sinceritatea şi tăria sentimentului, ataşamentul faţă de cel drag:
- Tu te duci, bade sărace,
Eu cu dorul tău ce-oi face?
- Da tu mândră-ai face bine,
Că mai sunt voinici ca mine.
- Lasă, bade, las' să fie
Chiar o sută, chiar o mie,
Las' să fie tot de-a rândul
Dacă nu-i care mi-i gândul;
Las' să fie tot şireag
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Dacă

Şi

nu-i care mi-i drag;
Las' să fie cât frunza
Dacă nu-mi eşti dumneata!

cu blidul de făină.

Relevăm deocamdată

Frumuseţea textului constă nu numai în conţinut,
în compoziţia savantă a poeziei, şlefuită în cursul tim pului, ci şi în gradaţia sentimentului, care nu se vede,
nu se aude, dar se simte.
Din antologia lirică amintită a lui Ovidiu Papadima
am notat încă numai două piese satirice extrase din colecţia eminesciană:

- Eu, puicuţă, te-aş lua,
Dar mi-a spus vecina ta
Că te culci sara cu soare
Şi te scoli la prânzul mare
Şi- ncă te ţii cu bănat:
Prea devreme te-ai sculat.

cuvintele: bănat = supărare;
ţurcă = interjecţie ironică; blid = farfurie, strachină;
ştiuc = bucată. În amândouă piesele e criticată lenea
unei fete sau femei. Slănina şi făina se ţineau şi se mai
ţin în podul casei, aduse de părinţi ori de soţ şi atunci
zeflemeaua e gata. Amândouă poeziile populare sunt
de o rară frumuseţe prin simplitate şi compoziţie, prin
satiră , ironie şi sarcasm.
Istoricii literari au identificat însă :;i sursele unor
versuri şi strofe din poeziile sale. Aşa de pildă răva 
şul de dragoste De din vale de Rovine din Scrisoarea III
(1881) se întemeiază pe o poezie populară (răvaş) ardeleană din propria-i colecţie:

- Trimite-mi, fată măiastră,
Ce-i mai verde-n valea voastră:
Codrul şi poienile,
Cosiţa şi genele,
Ochii şi sprâncenele,
Că şi eu trimite-ţi-oi
Ce-i mai mândru pe la noi:
Coiful nalt cu penele,
Ochii şi sprâncenele,
Că eu sunt tot sănătos
Şi mulţămind lui Hristos,
Te sărut, mândră, frumos.

*
- Ţurcă, ţurcă,
Rea de furcă,
Pune furca şi te culcă.
Şi te scoală somnoroasă
Şi-i găsi cânipa toarsă.
- Dar cânipa când s-a tors?
- Scoborând pe scară- n jos!
Tot cu ştiucul de slănină

(va urma)

Dumitru LAVRIC

PaxAeterna
7 ani consacrînd pe cel mort ca geniu protector al gintei,

Peste confruntările dramatice dintre lwnile aflate pe tărîmuri atît de diferite se aşterne, o dată cu cernerea timpului,
Pax Aeterna întreţinută prin complexul sistem al sărbătorilor,
actelor rituale şi pomenirilor dedicate cu numeroase prilejuri
celor de Dincolo; Moşii, Blajinii, Rohmanii devin cu timpul
strămoşi mitici, întemeietori de spiţă şi neam, patroni ai ciclurilor naturii, zei tutelari ai familiei arhetipale, proiecţie mitică
a gerontocraţiei gentilice devenită cult al morţilor prin evoluţia cronologică:"De la gerontocraţia gentilico-tribală s-a trecut
inevitabil( ... ) la gerontodevoţiune în viaţă, iar după moartea
oamenilor <bătrîni şi buni> la gerontolatrie postumă şi apoi
geronto-mitologie propriu-zisă''(R.Vulcănescu). Acelaşi cult
însumează la români relicte ale totemismului însoţite de proiectarea morţilor în făpturi mitice protectoare ai vetrei, moşiei
şi comunităţii, invocate la ceasuri de bucurie şi la vremuri de
cumpănă, pomenite la praznice şi în sîmbete ce le sînt dedicate,
aşteptate cu mese întinse şi făclii aprinse la marile sărbători ale
anului cînd li se împart vase de lut, alimente şi fructe, chemate pentru vindecarea boilor, reuşita căsătoriilor, îndepărtarea
furtunilor...
Satul tradiţional românesc {"Mi-aduc aminte - scrie Blaga
- vedeam satul aşezat dinadins în jurul bisericii şi a cimitirului,
adică în jurul lui Dumnezeu şi al morţilor") a dezvoltat mai întîi un sistem de praznice de pomenire ce se ţin la 3 şi 9 zile după
înhumare, 6 săptămîni, 1, 3, 7, 9 şi 12 ani, re-înmormîntarea la

şi comunităţii şi

spiţei

trecîndu-l în rîndul celor pe care grecii îi numeau Theioi andres iar romanii Homines veteres et boni; concomitent, tradiţia românească a instituit un si~tem ce cuprinde
nu mai puţin de 18- 19 sărbători ale moşilor - de Crăciun, de
iarnă, de Păresimi, Florii, Joi-Mari, Paşte, Sîngeorz, Ispas, RusaIii, Sînzene, Sîn-Petru .. , de respectarea ritualului şi abundenţa
pomenilor depinzînd împăcarea morţilor şi întoarcerea lor în
linişte pe Tărîmul Celălalt. De asemenea, le sînt dedicate zilele
de sîmbătă şi de ajun al marilor sărbători, prilejurile de reunire
a familiei şi comunităţii prin consensualitate ca modalitate de
a media ordinea lumii şi de a stabili şi menţine relaţii benefice
între vii şi morţi, zile ale numelui, momentele pîrguirii poamelor şi culegerii primelor roade; li se oferă luminare, pline rituală, colac, colivă, apă sau lapte în vase de lut; în ajunul marilor
sărbători sînt aşteptaţi cu pline şi apă, la masa rituală le este rezervat un pahar, li se dau de pomană primele fructe ale livezilor
şi cite un strop de vin, li se rezervă fructele din flora spontană
cum se coc după Ziua Crucii, au parte de pomana porcului, se
încălzesc la focurile aprinse de Alexii, sînt, practic, aşteptaţi în
orice moment de reunire a familiei, această celulă aglutinînd în
viziune românească toate persoanele vii sau moarte legate de
consangvin, contractual sau ritual:
Fă-ţi cărarea prin grădină
Şi vino la noi la cină
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Că eu cina
Şi

oi găta
cu toţii om cina.

•
Dar eu, mamă, te-oi ruga
Să vii măcar sîmbăta
Că noi toţi te-om aştepta
Tot cu lwniniţă-aprinsă
Şi cu portiţa deschisă.
Păstrînd în Lumea de dincolo semnele emblematice ale
vieţii trăite pe Pămînt, moşii şi strămoşii devin intermediari
între instanţa supremă şi descendenţi în măsura în care aceştia
din urmă îi pomenesc:"Pomeni alimentare - precizează Maria
Ciocan într-un studiu dedicat tradiţiilor unui sat moldovenesc
- se fac la trei, nouă, 40 de zile (se ţine 40 de zile pe fereastră
un pahar cu apă, unul cu vin, un colăcel sau o felie de pline, o
lumînare aprinsă că vine sufletul să mănînce şi să bea), jumă
tate de an, şapte ani, apoi în fiecare an, după putere. Legătura
cu cei plecaţi în lumea de dincolo se concretizează într-o serie
de acte comemorative, respectîndu-se numărul mare de zile în
care se pomenesc morţii, mai ales în sîmbetele din Postul Mare
şi în sîmbetele de dinaintea marilor sărbători din calenclarul
popular şi creştin: Sîmbăta Morţilor, Sîmbăta lui Lazăr, Sîmbăta Sf. Toader, Sîmbăta Floriilor, Sîmbăta Dwninicii Mari şi
Sîmbăta lui Sîmedru Respectarea obiceiurilor de comemorare
a morţilor are la rădăcini credinţa populară în existenţa vieţii
de după moarte şi, totodată, puternicul sentiment al datoriei
faţă de cei plecaţi de lîngă noi"; bocetul românesc învederează
faptul că acest tip de relaţionare este propus şi întreţinut atît de
către cei vii, cît şi de cei morţi; se încredinţează un mesaj care
încurajează revenirea moşilor ca oaspeţi la masa rituală Şi iar să le spui
Anume la toţi,
Că noii-aşteptăm

Tot la zile mari,
Ziua de Joimari;
Cu ulcele noi,
Cu străchini cu lapte
Şi cu turte calde;
Cu pahare pline,
Cum le pare bine;
Cu haine spălate,
La soare uscate,
Cu lacrimi udate
iar un răvaş către mamă solicită grija pentru lumina necesară Dalbului Pribeag:
Eu pe tine te-aş ruga
Haine negre nu purta,
Lacrimi multe nu vărsa.
~ avea doar o rugare
Ca în săptămîna mare
Cmd închină fiecare
Morţilor o lumînare
Tu să iei una de ceară
S-o aprinzi în fapt de seară.
Marile sărbători de înnoire a ciclului annal reprezintă ferestre ale timpului propice pentru întîmpinarea spiritelor morţilor cu masa întinsă şi băutură, dintre acestea Crăciunul fiind
situat - după opinia lui Petru Caraman - într-o poziţie privilegiată:"... Crăciunul este totodată şi sărbătoarea morţilor. Şi
în acest timp, cele douăsprezece zile - de la 24 decembrie la 6

ianuarie - mormintele sînt deschise şi sufletele ies la lume şi fiecare se întoarce la casa unde a trăit să-şi vadă pe cei de-aproape şi să se bucure şi, totodată, să ospăteze şi să bea din belşug
din bucatele şi băuturile cu care sînt aşteptaţi şi care sînt, pretutindeni, special pregătite pentru dînşii. Crăciunul pare a fi cea
mai însemnată dată din an pentru morţi cînd, după credinţa
poporului, sufletele capătă această libertate de a se întoarce de
la lumea cealaltă la lumea noastră şi cînd are loc revederea dintre vii şi morţi''.
Recapitulînd, trebuie precizat că această poziţionare favorabilă a urmaşilor este fixată, prin partea sufletului, încă înainte
de Marea Trecere, că mesele rituale şi pomenile transbordează
realităţile lumii de Aici în cea de Dincolo, unificînd hic et nune
cu in aetemum, că bocetul de pomenire se transformă într-un
dialog cu rol catarctic, că focul ritual încălzeşte sufletele chemate pe părnînt chiar de glasul divinităţii semnificat prin toacă
iar alte surse sonore (biciul, talanga, strigătul) amintesc moşi
lor şi strămoşilor că e necesar să revină în lumea ce le-a fost
rezervată, în Ostrovul Alb din albia Apei Sîmbetei unde vor
petrece Paştele Blajinilor cînd vor primi aduse de valuri coji
de ouă roşii şi lumînări, întru veşnica şi meritata lor Fericire,
sărbătoarea Blajinilor fiind"o punte nesf'rrşită peste generaţii,
pentru că acum nu se pomenesc numai morţii cunoscuţi pe
linia ascendentă a unei familii, ci întregul neam al strămoşilor
comuni, întemeietori de spiţă şi de ţară: Uitaţii, Neştiuţii, Albii,
Uricii"-(1.H. Ciubotaru).
In afara momentelor festive şi rituale, vor fi prezenţi pe
creasta acoperişului ca zeităţi avimorfe, în podul casei unde se
mai păstrează lucruri ce le-au aparţinut, pe grinda spre care va
fi înălţat noul născut pentru a fi recunoscut şi binecuvîntat, în
albinele şi fluturii care împodobesc văzduhul şi în florile risipite pe părnînt:
Din sprîncene,
Sînzîiene;
Dinmînuţe,

Flori albuţe;
Din guriţă,
Tămîiţă„.

Pax aetema armonizează blagian şi ochi, şi flori, şi buze,
morminte vorbind lumii Despre oameni care ies din Timp
doar pentru a intra în Eternitate!

şi

National si universal în mitologia
'
'
românească a mortii

'
Toate mitologiile lumii dovedesc
o uimitoare unitate de
prin unitatea structurilor antropologice ale imaginarului, fie prin persistenţa şi eficienţa arhetipurilor, fie printr-un sistem complex de influenţe şi inter- relaţii pe
dubla coordonată a diacroniei şi sincroniei, fie prin acceptarea
unui centru generator care impune modele imuabile perpetuate prin practica ceremonialului şi ritualului, fie, în sfirşit, prin
coincidenţa structurilor de gîndire şi a ansamblurilor sensibile
prin care omul cunoaşte şi îşi explică tainele şi misterele lumii
construind universuri imaginare prin reciclarea experienţelor
şi a materialelor pe care i le pune la dispoziţie concretul existenţial; indiferent de explicaţie, oamenii au visat şi vor visa unitar; în plus, divinităţile şi lumile imaginate sînt hotărîte să nu
contrazică sistemul de credinţe şi convingeri din care sînt nutrite, în caz contrar riscîndu-şi propria existenţă căci oamenii
structură explicabilă fie
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sînt necruţători cu zeii ce nu se înscriu în orizontul de aşteptare
pe care şi-l edifică.
E firesc deci ca şi în mitologia românească a morţii să
se recunoască o sinteză naţional-universală, fară ca această a doua componentă să dăuneze sentimentului că „soluţia
românească'corespunde întocmai specificului etnic care îmbracă în forme naţionale structuri cu un evident caracter universal; astfel, în toate mitologiile indo-europene se edifică o ierarhie a lumilor conform căreia naşterea
este din pămînt, viaţa se desfaşoară între pămînt şi cer iar postexistenţa în împărăţia cerurilor sau în cea subpămînteană; cu
aceaşi persistenţă se afirmă convingerea în supraveţuirea componentei imateriale: „Cercetările preistorice şi arheologice scrie D. Caracostea - dau indicaţii şi paralele care arată că în
firea omenească a stat să se afirme viaţa dincolo de hotarele ei.
Riturile de înmormîntare stau dovadă pînă azi. Iar folclorul şi
istoria literară arată că părţi considerabile ale liricii dau glas ultimei dorinţe de a persevera în forme de existenţă acceptatâ';
ideea se regăsea deja la Cicero, chiar dacă acesta acorda privilegiul existenţei post-mortem doar cezarilor: „împăraţii sînt
nu numai din clipa venirii lor pe lume sortiţi să domnească,
dar primesc din cer toate calităţile regeşti şi o natură superioară. Sufletul lor este diferit, avînd o altă esenţă decît restul oamenilor; e divin, ca puterile siderale ce l-au pogorît pe pămînt
Ininte de a se lega de un trup muritor, sălăşluia în afara trupului într-o lume suprasensibilă, iar după o scurtă zăbavă pe
pămînt se întoarce din nou în sferele înstelate unde va trăi veş
nic''. Romanilor nu le era străină nici imaginea păsării-suflet,
strîns legată de doctrina ascensiunii: „Romanii aveau şi ei credinţa că după moarte sufletul se ridică la cer sub forma unei
păsări. Întîlnim asemenea credinţe la nivelul cultului imperial şi în cele private, particulare. La Roma, de fiecare dată cînd
murea un împărat era eliberat un vultur care ducea în sus sufletul cîrmuitorului"(Dan Oltean); concomitent, pasărea e un
motiv ornamental dominant în arta dacică iar Plutarh afirmă
cu toată convingerea că''misterele lui Dionysos ne-au învăţat că
sufletul se aseamănă în timpul vieţii cu o pasăre în colivie, este
indestructibil şi înzestrat cu simţire şi după moarte'; doctrină
ce consonează cu mitologia tracică a sufletului închis în trup ca
într-un mormînt; profunzimea şi amploarea credinţei în viaţa de apoi precum şi rezervarea unor zile speciale dedicate sufletelor morţilor sînt moşteniri greco-romane şi dacice pe care
le-a preluat cu aceeaşi semnificaţie şi creştinismul în varianta
sa ortodoxă şi românească, ca şi unele practici ale ritualului funebru: Pliniu era convins că"natura a dispus ca omul să intre în
lume cu capul şi să iasă cu picioarele''; bocetele româneşti au
devenit discursuri folclorice coerente şi în măsura în care au
preluat, asimilat şi resemnificat modele ancestrale şi influenţe
ale altor culturi arhaice iar cultul românesc al morţilor, menit
să instaleze sufletele plecate în Lumea de dincolo şi să ferească
pe cei vii de contacte malefice, s-a impus prin ritualuri care sînt
forme eficace de acţiune simbolică şi rol integrator în univers,
importante - ca şi la antici mai mult prin practicile repetate
aproape obsesiv, eludîndu-se faptul important că, în esenţă,
nu reprezintă decît naraţiuni despre ele însele, importante în
măsura în care asigură vieţii coerenţă şi sens: "Dacă naşterea
omului - scrie R Vulcănescu - constituie începutul unui nou
sistem de viaţă cosmică în ipostaza terestră, nunta constituie
integrarea acestui sistem alert al vieţii pămînteşti, iar moartea,
revenirea peregrinului terestru în cosmos''. Interesant este de

constatat că transferuri de simboluri şi sensuri către cultura
populară românească nu s-au făcut numai dinspre străvechile
civilizaţii indo-europene şi mediteraneene ci şi dinspre marii
gînditori ai antichităţii greco-romane: concepţia platoniciană
conform căreia Hades nu este un loc ci o stare sufletească, un
Mind space, se poate regăsi în următoarele versuri populare:
Drumul de la noi din sat
Pînă jos la sfmtul iad
Este scurt cît un oftat
iar concepţia lui Epicur despre The End of Life („„. atît cît
existăm, moartea nu este, iar cînd moartea vine, noi nu mai
sîntem") pare a fi contrazisă de altele:
Să mai vii noaptea pe lună
Să-mi aduci oleac' de milă;
Şi să vii noaptea pe stele
Să-mi aduci o mîngîiere.
Această solidaritate de destin cu lumea de dincolo - viaţa de apoi ca prelungire firească a celei de aici - ar putea fi o
supraveţuire a patriarhatului şi gerontocraţiei şi o trăsătură cu
specific românesc impusă prin diviziunea rituală a ceremonialului (cele calendaristice sînt apanajul bărbaţilor iar cele ale ciclurilor vieţii cad în grija femeilor) şi prin prestigiul bătrîneţii
ca purtătoare a înţelepciunii:"Bătrîneţea e mai aproape de taina cea mare - observa Vasile Băncilă - interesele ei sufleteşti
se grupează în jurul acestui fapt, cel mai tulburător din toate
faptele de pe lume, dacă e o bătrîneţe ce se respectă. Iar cine se
pregăteşte să părăsească viaţa e şi cel mai indicat să-i înveţe pe
oameni despre viaţa de apoi''.
Mitologia românească a morţii nu s-a mulţumit însă doar
să înglobeze o nouă experienţă în tipare vechi ci şi-a propus
şi o redefinire a experienţei vieţii din perspectiva experienţei
morţii - pe două coordonate ce par antinomice dar se armonizează în segmentele succesive ale trăirii: receptarea lumii ca o
minune repede trecătoare Lume, lume şi iar lume,
Cin'ţi-a pus numele lume
Nu ţi l-o ştiut a pune,
Să-ţi fi pus numele floare
Că tare eşti trecătoare,
ca un bun al tuturor care nu aparţine nimănui Foaie verde şi una
N-am a trăi cît lumea,
Oi trăi o zi sau două
Şi voi lăsa lumea vouă
şi revalorificarea unui principiu antic (carpe diem) perceput nu doar ca stimul de euforizare Bea, bea, bea, sărmană gură
Că mîine te faci ţărînă;
Bea, bea, bea, sărmane gît
Că mîine te faci pămînt
ci şi ca mijloc de prevedere în faţa experienţei ultime:
Foaie verde ca sipica
Strînge omul ca furnica,
Cînd moare n-are nimica.
Acest nimica păleşte însă în faţa cugetării eminesciene care
demonstrează că trece prin rigorile morţii doar cel care a avut
marele noroc de a se naşte: "Tu însuţi puteai să nu te naşti, să
fii din numărul celor ce n-au fost niciodată („.), prin urmare ai
fost, eşti, vei fi totdeauna''.
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Cezar FLORESCU

VISUL

în dimineaţa aceea de anotimp spectral ieşeam tulburat din scara imobilului în care locatarii, pe vreme frumoasă, obişnuiau să-şi scoată visele şi amintirile de la naftalină
şi să le întindă în balcon ca să le poată vedea trecătorii.
Visul cu numărul 13 încă mă chinuia vîrtos.Nu reuşeam să mi-l scot din minte, fiindcă nu putusem să-l duc
pînă la capăt. Trebuia să fac rost de cîteva flacoane de oniricilină forte care mă puteau ajuta să duc la bun sfirşit visul
neisprăvit şi să-i desluşesc semnificaţiile absconse.
Se făcea că eram la teatru, într-un ungher de unde nu
aveam o perspectivă prea clară asupra scenei.Nici nu şti
am ce urma să se joace. în sală era o rumoare continuă. La
un moment dat se auzi gongul. Cortina se ridică şi ... mă
văzui pe mine însumi pe scenă, îmbrăcat caraghios cu o
altă vîrstă, fixînd publicul care aştepta să încep reprezentaţia. Dublul meu ezita şi arăta semne de panică. Plecai de
îndată spre locul unde ştiam că stă pitit sufleurul. Nu era
nimeni acolo. Doar o semiobscuritate agresivă cu buze lascive. Mă înghesuii în lăcaş şi începui, nu ştiu cum, să-i dictez sosiei mele monologurile şi replicile pe care cineva mi
le transmitea direct în minte.Cel de pe scenă se dezmetici
şi începu să-şi joace rolul destul de bine. După vreo zece
minute se lăsă în sală un întuneric greu, metalic, cu muchii de gheaţă. Unii aprinseră brichetele, alţii deschiseră
telefoanele mobile. Se auzi după aceea un straniu şi înfricoşător mieunat...
Mă trezii din vis lac de sudoare. Aveam senzaţia că niş
te gheare îmi tot înotau prin sînge şi că esofafagul e burduşit cu mici ghemotoace de păr de mîţă. Faţa mă ardea
cumplit. Mă privii în oglindă şi observai o zgîrietură adîncă pe falca dreaptă. Cel mai tare mă durea faptul că nu-mi
sfirşisem visul. Îmi doream cu ardoare asta, mă obseda,
mai ales că-mi infuzase sentimentul că urma să se întîmple
ceva funambulesc. Spectatorii din primele staluri rămăse
seră cu feţele împietrite„.
După ce am trecut de colţul blocului, am luat-o spre
strada mare, dar înainte de a face la dreapta am simţit că
păşisem pe ceva moale ca un covor persan. Asperitatea bitumului dispăruse. îndreptîndu-mi rapid privirea în jos,
către picioare, văzui făcută blat o pisică destul de mare, cu
ochi exoftalmici, cu gura întredeschisă, băloasă, lăsănd să
se vădă dinţii sidefii, bine ascuţiţi şi limbuţa roz, tumefiată.
O pată de sînge închegat adunase la festin cîteva muşte şi
furnici flămînde. Blana mustea deja de viermi. în viscere
si mţeam instalîndu-se trepidant nişte goluri ciudate.Cîteva minute bune ochii îmi rămăseseră lipiţi de acest tablou
sinistru, după care mă învîrtii prin acel perimetru ca unul
care, bolnav de Alzheimer, nu ştie ce caută. Plecai cînd în cepu să plouă torenţial. Imaginea groaznică a pisicii strivite de caldarîm mi se lipise de creier ca un abţibild ceţos .
Îmi văzui de drum, dar bezmeticit... Cadrul îşi schimba încet-încet înfăţişarea. Cavalcada luminii crepusculare punea împrejurimilor o aură misterioasă .. . în urechi mi se
îngropau întruna sunete imperceptibile ... Treptat, îmi dădui seama că acestea aduceau a mieunat, a vaiet, a tînguire,
vădind parcă o durere nedefinită, o durere insuportabilă,
un strigăt de ajutor, agonic ...

Rătacii prin ploaie ca un nebun, încercînd să reperez
sursa acestor litanii diavoleşti ... înclinam să cred că vreo
biată felină căzuse în una din capcanele plantate de la o
vreme de oameni pe lingă pubele pentru prinderea cînilor
vagabonzi care făcuseră deja destule victime în rîndul populaţiei. Se zvonea chiar că exista undeva un abator subteran, bine camuflat, unde pisicile şi cîinii erau tranşaţi ,
iar carnea, procesată şi trimisă în caserole în ţările din lumea a treia. Fiindcă eram ud pînă la piele, o luai la fugă
spre casă. Undeva pe o stradă paralelă se întîmplase un
accident, căci claxoanele şoferilor înverşunaţi împrăştiau
o miorlăială cumplită ce ţi se inocula în organism ca un
virus. Îmi amintii deodată de E.A.Poe şi de povestirile sale,
de sir A. Hitchcock, de zona crepusculară şi de povestirile
S.F. ale lui R.Bradbury.
Mă oprii la prima farmacie din drumul meu şi cerui
ceva împotriva alergiilor la pisici şi cîteva fiole de oniricilină, foarte eficiente în combaterea contorsionărilor onirice.
Ajuns acasă, mă intrigă nespus liniştea care cucerise toată
locuinţa ca un anastezic imponderabil. După un duş fierbinte, mîncai ceva în grabă şi mă bagai în pat lîngă nevastă-mea care torcea şi scîncea prin somn. Spunea ceva legat
de o pisică. Care pisică? Noi nu aveam pisică? Să nu o dau
afară că se va rătăci. Hemingway?! în cel mai rău caz va fi
călcată de o maşină. încercai s-o liniştesc mîngăind-o, dar
ea delira întruna. Să am grijă de pisică, să n-o dau nimănui
după ce ea va„.
Mi se făcu pielea de găină şi începui s-o zgălţîi. Îi zisei
să lase prostiile pe altă dată, dar ea nu se deşteptă. Parcă
era sedată. începu să icnească şi să se zbată ca un bolnav
de epilepsie. Făcea spume la gură şi îi curgea sînge din nas.
Nu mă puteam dumiri de ceea ce se întîmpla. După un
timp îmi dădui seama de o evidenţă: decorul piesei puse în
scenă la teatru semana izbitor cu interiorul camerei noastre. Brusc, începui să simt cum îmi ardeau pielea privirile
fierbinţi, de sfincşi ale unor spectatori bine pitiţi prin porii
pereţilor, după glasvandul imaginar, ca nişte voyeuri ce aş 
teptau cuminţi, cu sufletul la gură, spectacolul acuplării ...
Consoarta mea se zvîrcolea ca posedată de spirite malefice. Convulsiile ei mă aruncau în braţele unor vertijuri ha lucinante. Vrui să îi dau palme serioase ca să o eliberez din
această stare, dar un mieunat gutural, astmatic şi corosiv
mă făcu să-mi amîn intenţia.Am sărit imediat din undele cearşafului şi ca un lunatic, am pus mîna mecanic pe
cazma, am deschis uşa şi am ieşit din bloc, îndreptîndumă glonţ spre locul unde văzusem dimineaţă pisica aceea
moartă de care toţi trecătorii îşi ştergeau picioarele indiferenţi. O pescuii dintr-o baltă de apă- acum era umflată
ca un balon-, o pusei într-un sac de gunoi menajer, după
care am dus-o în parcul din apropiere unde am îngropat-o.
în drum spre casă, observai că trecătorii-cîţi mai erau pe
stradă la ora aceea înaintată-se uitau lung la mine. Eram în
pielea goală şi plin de zgîrîieturi.
Acasă îmi injectai oniricilina şi îmi pusei capul pe pernă. Draga mea dormea adînc, iar în colţul gurii îi înflorise
un zîmbet. Visul nr.13 putea reîncepe„.
Mulţumesc mult!
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Mihaela ARHIP

Unde se ascunde copilăria ...
Fiecare avem un cireş al copilăriei, în care ne- adormeau ei, înaintea noastră, în timp ce le spuneau
am urcat fără voia mătuşii Mărioara, dar cu voia lui şi, scăpate din frâu, poveştile o luau razna.
Şi atunci m-am gândit că trebuie să vorbesc cu cel
Creangă, care ne păzea să. nu cădem, ţinea mâinile
care
scrie poveştile.
ca pe un scăunaş, ca să reuşim să ajungem la crengile
De la copiii din blocul „cu cireş la poartă'', am aflat
mai înalte, unde cireşele păreau mai ispititoare, sau
că la etajul IV locuieşte o doamnă care scrie pentru
ne prindea în braţe când coboram.
În cartierul unde am copilărit, m-am bucurat de copii. Şi am hotărât în sinea mea că trebuie să o caut
şi să stăm de vorb ă . Să o întreb de unde vin poveş 
un asemenea cireş.
tile. Şi unde se ascunde copil ăria, când copiii devin
Cre ştea uriaş , în faţa blocului de vis-a-vis. Vara,
oameni mari.
făcea nişte cireşe mari, de un
În mintea mea, toţi cei care
galben pătat cu roşu, la care
scriau poveşti semănau cu Ion
râvneau toţi copiii cartierului.
Creangă, erau buni la suflet,
Cum aş fi putut eu să rezist
blajini, s fătoşi. El era singuispitei? Pentru mine însă, cirerul care putuse s ă fie, în aceşul acela mai însemna şi altcelaşi timp, şi Om mare şi Cova. Era ca vrejul fermecat, pe
pil. Sigur mi-ar fi răspuns la
care Jack îl urca până în lumea
întrebări.
magică a poveştilor. Iar mie
Vestea că doamna care
îmi plăceau la nebunie poveş 
scria poveşti este profesor,
tile. La fel ca tuturor copiilor
m-a cam pus pe gânduri. Prodin vremea aceea. Trăiam în
fesorii sunt severi, au o mie de
jocuri şi în poveşti, întrerupte
ochi, ca păunul Junonei, desdoar de zilele de şcoală care, şi
pre care citisem în Legendele
ele, uneori, deveneau poveste.
Olimpului. Vedeau şi ştiau tot
Numai că mă intriga faptul
că Prâslea cel voinic a coborât
_, ce ai făcut sau ce aveai de gând
să faci.
în prăpastie repede, dar a avut
Nu prea se mai potrivea cu
nevoie de 100 de oca de carne
imaginea lui Creangă. Şi el fu şi de 100 de bucăţi de pâine,
sese învăţător, dar era altceva.
cu care a hrănit - o pe Zgripsoroaică pentru a-l aduce pe tâFugise la scăldat, furase cireşe,
mergea cu uratul... Era, după
râmul natal, pa un drum care
a durat destul de mult. De
cum am mai spus, singurul
Om mare - Copil.
unde a avut Prâslea carnea şi
De unde să ştiu eu dacă doamna cu poveştile fă 
pâinea? Cum arată o pădure de argint? Dacă diavolul
şchiop a furat paloşul lui Greuceanu şi l-a dus Împă cuse vreo năzbâtie în copilărie? Poate fusese un copil
ratului, cum de l-a descoperit Greuceanu în stana de foarte cuminte, care nu ar fi înţeles de ce ne căţăram
piatră şi l-a redobândit, dacă el era deja luat? Dacă toţi în cireşul din faţa blocului.
Şi, cu toată frica de nenea Valerică, un fel de „mă
Zmeul aruncă paloşul cale de trei conace şi acesta se
înfinge în poarta palatului, înseamnă că Zmeul este tuşa Mărioara" a blocului „cu cireş la poartă'', mă urla o depărtare de trei conace de palat, nu? Şi atunci, cam pe crengile puternice cât mai sus, cu gândul să
cum de feciorul de împărat îl ia, îl aruncă şi mai de- ajung la fereastra poveştilor şi să văd cum este poparte şţ îl nimereşte pe Zmeu în piept? Că, dacă îl vestitorul. Ceea ce, fireşte, nu se putea întâmpla, din
arunca mai departe de trei conace, ar fi trecut pe lân- cauză că cireşul nu era atât de înalt. Şi nici nu şti 
gă Zmeu, nu?
am bine prin ce fereastră priveşte copilăria doamna
Erau multe amănunte care mă intrigau. Poveştile profesor.
sunt scrise de oameni mari, asta e sigur. Iar oamenii
Anii au trecut şi nu mi-a mai spus nimeni unde
mari îşi pierduseră copilăria şi nu mai erau atenţi la se ascunde copilăria când copiii devin oameni mari.
Am trăit alte veri, când nu-mi mai dădea voie
poveşti. Parcă le-ar fi scris doar ca să ne amăgească
pe noi, copiii, seara, când nu vrem să adormim. Sau gândul şi timpul să urc în cireşul din faţa blocului
de vis-a-vis. Până într-o vară fierbinte, când, căutând
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Cttuule lLtetta.ttă
să- mi privesc gândurile

în oglinda unui alt suflet, am
descoperit în raftul unei librării o carte. „Oglinzi': O
carte în care, parcă, mă descoperisem „închisă întrun cuvânt". Era oglinda pe care o căutam. Şi, citind
numele autorului, am surâs unui gând poznaş, care
mă împingea cu ani în urmă să urc în cireşul cu poveşti: Maria Baciu.
Eu încă nu publicasem nimic în volum, doar versuri stinghere prin reviste. Ştiam cum este să fii închis într-un cuvânt. Ştiam că „rostirea lui m-ar împlini': Ştiam că „Apun frumuseţi în cuvântul acesta
I ,nainte de a-l rosti". Îmi plăcea şi mie să „Stau la
masa mea între cuvinte" şi să „le-aşez ca piesele de
))
ş ah .
Am cumpărat cartea. A fost prima carte pe care
am cumpărat - o din banii mei, din primii bani câş 
tigaţi de mine. Era prin 1988, după ce terminasem
liceul şi „intrasem în câmpul muncii", ca o pedeapsă
a faptului că nu intrasem la facultate. Şi cartea aceea
am citit-o seara, încet, ca pe un ritual de purificare
a sufletului tocmai ieşit dintr-o dezamăgire. Atunci
am ştiut că legenda păsării Phoenix are un sâmbure
de adevăr:
„Nu se mai poate să rămân în mine; I E-atâta
înecare în cuvânt; I Nimeni nu pleacă, I Nimeni nu
vine - I A fost I Ai fost I Am fost. I Eu încă sunt."
Am copiat poemul „Bemol" pe o foaie format
A4 şi am aşezat-o pe masa mea de lucru, pe care au
reînceput să apară fişe, cărţi, caiete, aruncate toate
într-un sertar după eşecul din vară. Spre bucuria alor
mei, reîncepusem să învăţ, îmi mai acordasem o şan
s ă. Nu ştiu ce resort a declanşat acest poem în sufletul meu de adolescent rebel, dar se pare că mi-a spus
mai multe decât toate discursurile de convingere ale
celor apropiaţi.
Încă nu aflasem unde se ascunde copilăria celor
mari. Dar puteam să o cunosc pe cea care ştia răs
punsul. Doar citindu-i cărţile . De multe ori mă bă 
tuse gândul să mai urc o dată în cireşul care m -ar fi
dus la fereastra de la etajul IV, dar timpul nu mi-a
mai dat voie.
Au trecut peste mine, în valuri, toate poveştile lumii. M-am mutat din cartierul copilăriei. Şi la propriu şi la figurat.
La propriu, m-am mutat atunci când am terminat facultatea şi „am intrat în rândul lumii". De ce o
fi viaţa asta un şir neîntrerupt de „intrări"? Intri în
lumină când te naşti, intri la şcoală, intri prea târziu
în casă, după o zi de joacă şi eşti pedepsit, intri la facultate, intri „în câmpul muncii': intri în viaţa cuiva,
până când intri în uitare ...
La figurat, m-am mutat din cartierul copilăriei
când am publicat volumul „Sfârşitul inocenţei': ale
cărui versuri le-a descifrat pentru sufletul cititorilor,
la lansarea din octombrie 2002, d-ra Maria Baciu,

cea care trimitea poveştile de la fereastra etajului IV
a blocului „cu cireş la poartă".
Era o întâlnire târzie. Nu mai puteam întreba
unde se ascunde copilăria.
Dar a fost destul ca să îmi amintesc gustul cireşe 
lor mari, galbene, pătate cu un roşu straniu. Şi strigătele lui nenea Valerică, şi coborârile din cireş , cu
juliturile aferente din genunchi, ale căror semne le
mai port şi astăzi cu mine, şi toate nedumeririle copilăriei cu poveşti.
Mult mai târziu, am descoperit răspunsul la întrebarea care mi-a străbătut copilăria. Am găsit- o ascunsă printre rânduri în „Pelerinul': şi m-am revă 
zut, copil, cu cireşe la urechi şi cu poveşti în suflet.
Mai ales, m-am revăzut căutând fereastra doamnei
care scrie pentru copii şi am ştiut că eu sunt acela din
versurile poemului „Primăvară de copil".
„Peste noapte cadfluturi/învinşi de preaplin,/iar
tu treci, neînvins,/copile,/prin ochiul meu/alunecând în cântare".
Poate, de la fereastra de la etajul IV, deseori zâmbea d-ra Maria Baciu privind zarva din cireş şi descoperindu-ne pe fiecare, în parte, descifrându-ne
bucuria şi oprind-o în priviri şi în versuri. Poate şi
eu am fost unul dintre copiii care i-au trecut prin
faţa feres rei şi am învins cursul (ne)firesc al vieţii,
oprind timpul la ora copilăriei.
Am mai descoperit răspunsul în „Ţara Ionuţilor
pozitivi': în „Et în Arcadia ego': dar mai ales în ultimul volum, „Antologie de poezii pentru copii': o
carte care te întâmpină cu „Bună dimineaţa, Puf." şi
îţi deschide poarta către „O lume îndrăzneaţă", din
care ieşi cu braţele sufletului încărcate de „Daruri".
Citind-o, m -am reîntors în copilărie.
Între timp, am învăţat să port măşti de cuvinte
şi am încercat să evadez din cei patru pereţi ai vieţii. Nu am reuşit decât să public volumul „Libertatea
unui condamnat la viaţă': Despre măştile de cuvinte
sub care mă ascund a vorbit, la lansarea din ianuarie
2010, tot d-ra Maria Baciu. A captat sufletul şi răsu 
flarea celor prezenţi printr-o adevărată lecţie de viaţă
şi de literatură.
Şi tot nu am găsit puterea să o întreb unde se ascunde copilăria.
Rareori mai am timp, acum, să trec prin cartierul în care am descoperit poveştile. Acolo, nimic nu
mai e la fel ca altădată. Până şi cireşul l-au tăiat. Cireşul copilăriei noastre. În faţa blocului a rămas un loc
pustiu, ca o întrebare fără răspuns.
Astăzi, când sunt doar un condamnat la viaţă,
care şi-a asumat în mod (in)conştient libertatea de
a scrie, încerc să mulţumesc în felul meu d-rei Maria Baciu, care mi-a păstrat copilăria, cu cireşul ei
fermecat, închisă în stropul de chihlimbar al unei
cărţi.
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Pelerin în ţara lui ... Hyperion
Când spui Eminescu, geografic şi cultural, spui Dorian, referend cultural la Direcţia de Cultură a
cu biserica Uspenia şi parcul care îi poartă jud. Botoşani, am descins, precum un pelerin la lonumele, unde bustul genialului poet te întâmpină cu curi sfinte, în aceste spaţii sacre ale literaturii şi culo maiestate apolinică. De asemenea, spui Ipoteştii, cu turii române. O zi rece şi umedă de toamnă târzie, în
Memoria- Iul Ipoteşti, care însumează: casa memo - care lacul (fără nuferi la acea oră) voia să aţipească,
rială, bisericuţa şi cimitirul cu mormântul mamei, legănându-şi, alene parcă, trestiile uscate iar codrul
noul sediu pentru studii eminesciene, care include şi îşi legăna ramurile goale, desenând grafic, parcă pe
o bibliotecă prin iniţiativa regretatului scriitor Lau- cerul plumburiu portretul poetului. Doar am trecut
renţiu Ulici, amfiteatrul în aer liber, un fel de agora, discret „de-alung de maluri'~ Lacul parcă aştepta tă 
unde, la momente aniversare, se pun în scenă „adu- cut şi nostalgic o nouă primăvară, cu alţi nuferi galcerile-aminte': în cadrul cărora, actori, scriitori (po- beni, cu alte nunţi în codru, cu alt alai păsăresc, cu
eţi, prozatori, dramaturgi, critici), declamă din opera alţi visători romantici furaţi de-alean şi dornici să aseminesciană, bântuiţi în măsuri şi în feluri diferite culte alte mierle, presuri, pit-palac-uri etc. Am revă
de „raza şi geniul" lui, lansări de carte, concursuri zut cristelniţa, masca mortuară şi cele patru poze, de
de creaţie literară şi premieri, dialoguri şi pasionante la prima, cu care „porni luceafărul" şi până la ultima
dezbateri critice, prin care Eminescu revine printre când „căzu (meteoric) din tot înaltul" în marea sunoi, cei prezenţi încă, prin văpaia nemistuită a ge- ferinţei. Nu şi în cea a uitării. Târziu, am plecat ca
niului său, atât de inspirat asemănat, în versul Vero- un pelerin din ţara lui... Hyperion, rostind versuri
nicăi - muza sa, cu „Vîrful-nalt al piramidei, ochiul din Odă în metru antic, luând în aparatul foto câteva
meu abia-I atinge./ Lâng-acest colos de piatră vezi tu instantanee, precum şi gândul de a împărtăşi altora
cât de mică sunt?" (poemul Lui X). Şi acesta este un acest vis frumos de toamnă târzie.
scop pentru care, venind aici, an de an, ne dăm înTicu Leontescu, 21dec.2009
tâlnire ca-ntr-un templu cu un zeu, cu acest colos al
literaturii şi culturii române, spre-a ne raporta la ri- Un fiu îndrăgostit
goarea şi la cota piscului operei lui, ca la un standard, (Poetului Grigore Vieru - in memoriam)
pentru a descoperi unde suntem şi, deopotrivă, unde
ar trebui s-ajungem. Alături de el, oricât de mari am Un fiu îndrăgostit de patrie
fi, constatăm că suntem încă mici şi că trebuie să mai cade mamă.
creştem. Poate de aceea, Eminescu şi opera sa, imîndrăgostit de mamă
pun o anumită atitudine de cunoaştere şi recunoaş ca de patrie.
tere obiective, de onestitate şi evlavie, numărându  Îndrăgostit de limba română
ne talanţii primiţi de la Marele Stăpân şi punându-i ca de graiul mamei.
prudent şi responsabil, cu hărnicie, în negoţ şi nici- Îndrăgostit de ţara de dincolo de Prut
decum, frustraţi şi infatuaţi, să defăimăm, impietând ca de ograda natală interzisă.
omul şi opera-i nepereche, care conştient I inconşti
ent, pe toţi condeierii, deopotrivă, ne fascinează şi ne Un fiu îndrăgostit de Cer
inspiră, fiecare având în opera noastră, ceva din cea
ca de-o eternă Patrie,
a lui, ca dintr-un izvor, din care, pentru a scrie, tre- ca de-o eternă Mamă,
buie să te-apleci şi să bei măcar o gură. De ce, aşadar, ca de o vie un ... vier,
după ce am băut, mai mult sau mai puţin, înainte de
de dorul cărora a plâns
a pleca mai departe, în loc să binecuvântăm izvorul, şi l-a durut
scuipăm în el, ştiind că şi alţii, în urma noastră, vor
ca de-o nevindecată rană ...
vrea să bea? De asemenea, când spui Ipoteşti, spui şi Acum, iată,
„Lacul codrilor albastru, încărcat cu flori de nufăr" patria i-a luat la sânu-i somnul,
(Lacul), nuferi din ale căror corole pline cu miresme, mama - plânsul,
alături de florile de tei şi de pulberea stelară, pe unde
Cerul - visul. P
i-au cutreierat înaripatele-i gînduri,(„urca luceafă ână ne-om revedea cu dânsul,
rul"), au luat tărie, vorba lui G. Călinescu, multe din nouă, fraţilor rămaşi,
poemele sale. Ei bine, toate acestea la un loc alcătu el ne-a lăsat,
iesc ceea ce cultural.putem numi „ţara lui... Hyperi- cântul - încântul...
on'~ În ziua de 12 noiembrie 2009, cu trei exemplaTicu Leontescu, Iasi, 29. O1.2009
'
re ale revistei „Hyperion': editată de scriitorul Gellu
Botoşanii,
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mă simt nenăscutul
copil războinic
ce loveşte pe dinlăuntru
carnea propriei mame

Horatiu
, Ioan LASCU
,

***
faceţi

ce vreţi eu sînt
senina tăcere a apei nimeni
nu-mi poate lua nimic
nici tinereţea nici moartea
intre talaz şi stelele fixe
aici sînt negociez cu
întunericul şi întind
capcane iluziei vă privesc
nimic nu-mi puteţi lua
moartea mai ales superbă
în rest
faceti ce vreti
'
'
n-am fost pe de-a-ntregul
al meu n-am fost
niciodată al vostru

de nu m -aş trezi
de-ar fi să-mi dorm somnul
ca o răd ăcină
de nu m-ar fi nuntit lumea
fără voia mea
dacă sîngele meu n-ar fi
albie de porci pentru alţii
ghemuit cu ochii închişi
mă rog să se facă - ntuneric

***

as, fi vrut să fiu erou

acum ştiu - un poet este un om în permanentă primejdie din ei
rămîne ceva asemeni prafului din cutia de scrisori
(numai
din cînd în cînd o femeie ca o stea de mare
tulbură
această
certitudine această nelinişte
acceptată)
mărul putred
rul său rost

aruncat celei mai frumoase este singu-

dar
cî~d at~t de mult am căutat cuvîntul care taie şi
spmzura
fără de care moartea mea ar fi moartea lumii întregi...
aş fi vrut să fiu erou
un erou adevărat
şi cît de frumos v- aş fi minţit atunci

***
vin înspre cuvinte precum
un temător băiat de tară ce
n-a ştiut decît de vit~ şi cai
un băiat de la tară ce
din căruţă des~operă în ceaţa zorilor
pe rînd şi cu luare aminte
turlele bisericilor si locuintele sărace
burjuii şi amărîtel~ fite
'
şi firmele frumos col~rate şi disperarea
şi cîinii goniţi
iar apoi
piaţa aceea în care se vînd de toate

***

stă încordat în mine cuvîntul ca un arc
din care vor zbura săgeţi
spre trupul dimineţii

azi tac şi mîine voi tăcea şi mereu
la rotirea altor zodii
deasupra frunţii noastre
deasupra noastră sînt coroane de lacrimi
sub noi coroane de oase
în noi coroana firavă a tăcerii
s-au stins demult luminile de baluri
pe paturi de ospeţe sîngerează fecioare
nimburi deasupra pîntecelor lor
din care răsar spinii unui alt tărîm
pînă

ce neguri politice se lasă
peste mîinile noastre care caută iarba

pardon!
frecventez pe rînd toate cuvintele
ca pe tîrfele unui bordel cosmic
toate mă - nşeală şi eu nu pot
să le zic decît să tacă să tacă
să le spun eu ce vreau să aud de la ele
dar curvele-s curve

ha!
ce fericire nemaipomenită să
pătrunzi într-o bună zi în pielea unui
continent netrecut pe hărţi în timp ce
domnul acela cu mină severă se
obstinează să creadă că moartea
e o afacere cash

negre mătănii mi-s zilele
într-un pîntec apăsător
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Prin ochiul
de sticlă*
Despre Anton Achiţei
~i stejărelul lui
de la Guranda
La Guranda este-un stejărel
Ce face vara bună umbră,
Dar pe care-l ştie numai el,
Când stă sub dânsul cu-ai lui
mândră .

Despre Cornelia
Ciobanu (Rapsozii
Botosanilor)

Cum e-h joc şi în catrinţă,
Şi badelui i-ar fi draguţă;
De-aceea, la horă - n sat,
Numai cu dânsa a jucat.

Ansamblului "Rapsozii
Botosanilor",
'
maestrului I. Cobâlă
"Omul sfinţeşte locul"
Maestrului i se potriveşte,
Doar că scena-i la el locul,
Şi el cu cântec o sfinţeşte.

Despre Margareta Clipa
Tu, ca orice om, eşti clipa
Vieţii noastre pământene,
Dar artista mare, - Clipa,
Va lăsa urme eterne.

Despre Daniela
Condurache
si numeratia
'
'
până la zece
De la unu pân' la zece
Toţi flăcăii - s frumuşei,

Numai unul îi întrece
Şi acela este - al ei.

Despre Constantin
Lupu, dirijorul
Ansamblului "Datina"

Ci numai în Bucovina,
Unde a crescut şi Mina.

Datinile străbune
Nicicând nu s-or pierde,
Căci sunt pe mâini bune,
După cum se vede.

L-a îndemn~t pe Ionel
Să bea apă din izvor,
Poate va pricepe el
Cât de mare-i al său dor.

Despre Angela
Moldovan
si celebra ei bundită

Când şi- a cusut iia cu flori ,
A dat în toată ţara sfori Pentru-a se şti că- n Dumbrăveni
E nuntă mare cu săteni.

ti-ai făcut-o tu, anume, '
Pentru bădiţa,
Dar parcă mai mult la lume
A pl ăcut bundiţa.

A pus dorul pe cântar,
însă l-a pus în zadar,
Căci dorul nu are măsură
Când inima şi mintea-ţi fură.

Despre Maria Murgoci
si vinul de la Odobesti

fnvitatul ei de eşti
'
Te pierzi printre poloboace,
Căci vinul de la Odobeşti,
De cum îl guşti, cu ochiu- ţi face.

Despre Elena Mândrescu
Şi-a

ales ea mândru nume,
Dar şi cu mândrie-I poartă;
Când cântă cu drag la lume,
Şi ia tot dragoste ca plată .

Despre Vioroica Macovei
Ahtiată

de cântat,
Laura n-a obsevat
Câ Viorica Macovei,
Calcă pe urmele ei.

Despre Matilda
Pascal - CoJ· ocărita si
' '
dragostea ei de viaţă
Dacă veţi vrea să le aflaţi
Dragostei şi horei - viţă,
Nu uit aţi s-o ascultaţi
Cântând pe Cojocăriţa.

Despre Laura Lavric
Unde este o strânsură,
Unde-i hora mai în toi,
Hop! şi ea c-o strigătură,
Cum îi obicei la noi.

Despre Stefania Rares
'

Despre Petronela Rusu
Dacă

te prinzi cu ea în joc,

Îţi trebuie port de sărbatoare:
Să

ai

catrinţă ş i

Şi opincuţe

cojoc
în picioare.

Despre Sofia Vicoveanca
Nu vii din munţi, eşti înşişi munţii,
Vii din eternitatea lor,
Cununile din jurul frunţii
Sunt numai cântece de dor.
Dacă

pentru supărare

Încă nu ai leac,
Ascultă
Şi

a ei cântare
îi dai de hac.

Vocea ei amplă şi plină
E a muntilor ecou,
În ea tre~altă şi s-adună
Tot focul sufletului său.

Despre Mioara ·v elicu
si hora ei
'

moldovenească
I-o mai fi arătat Catrina,
Nu i-o mai fi arătat,
Dar ca Mioara - bat-o vina!,
Nu-i alta ca ea în sat.

Despre fanfara de
la "10 prăjini"
De pe doar "vreo zece prăjini",
A ieşit aşa fanfară,
Că şi graniţa o trece Cântă ea acum şi- "afară"!

Despre Mina Pâslaru
"Mândră

Dar nu

floare -i norocul,
în tot locul':

creşte
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Fragment din volumul cu acelaşi
nume apărut la Editura AXA.

Costache JACOTĂ
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SEMNE CONVENTIONALE
DE BAZĂ
,
J piciorul drept (pas cu piciorul drept)

r piciorul stâng (pas cu piciorul stâng)

ORIENTARE. DIRECTU
,
Schema celor opt direcţii principale

o corpul şi orientarea sa
L+J braţele şi orientarea lor
'I uşor îndoit (îndoirea articulaţiilor genunchiului şi
cotului)
- Pentru ridicarea piciorului în aer se foloseşte bula
de aer închisă şi semnul respectiv:
- Pentru precizarea orientării corpului se folosesc
~ piciorul drept ridicat cu genunchiul uşor îndoit
semnele:
ţ piciorul stâng ridicat cu genunchiul uşor îndoit
- Pentru bătăi în podea:
1corpul este orientat pe direcţia deplasării
~bătaie în acord (se bate Îară a se lăsa greutatea cor- t corpul este orientat opus pe direcţia deplasării (se
pului pe picior, acesta ridicându-se imediat de la sol) deplasează cu spatele)
bătaie plină pe podea accentuată (greutatea corpu- L... ,__. orientarea corpului formează un unghi cu dilui rămâne pe piciorul respectiv)
recţia deplasării
- Pentru a reda faptul că mişcările se execută pe loc:
I pas alăturat cu piciorul drept
- Pentru suprapunerea unui segment (braţ, picior) O mişcările se execută pe loc iar corpul este orientat
peste un altul, se folosesc semnele:
către punctul 1
~ încrucişat în faţă
O deplasarea cu faţa pe direcţie
O mişcările se execută pe loc, iar corpul se roteşte în
~ încrucişat în spate
':I pas cu piciorul drept încrucişat în faţă peste picio- sensul indicat până la orientarea către punctul 2
O încetarea deplasării
rul stâng
r pas cu piciorul stâng în spatele piciorului drept
- l>entru jocurile de grup, ţinuta braţelor se reprezin- NOTAREA DURATEI MISCĂRII
,
tă grafic prin semne sugestive şi care se plasează dea- P; d paşi cu durata de doime
supra portativului coregrafic, având valabilitate până r ;.,) paşi cu durata de pătrime
ţ i ~ paşi cu durata de optime
la apariţia altui semn pentru ţinuta de braţe
n " băiat (unghiul reprezintă fata, iar deschizătura ~t~ paşi cu durata de de trei şaisprezecimi
spatele)
Semnul „legato" pas cu piciorul drept pe valoare
0 ('\ fata (partea concavă reprezintă faţa, iar deschi- de doime, iar stângul se ridică uşor îndoit în aceeaşi
derea spatele)
valoare de timp
~ lanţ de braţe îndoite
(: ~ indică repetarea fragmentului de dans sau a mă
»XXX<0> lanţ de braţe încrucişate în spate
surilor cuprinse între semne
- La jocurile de perechi se folosesc semne cu ajutorul ( 1" 4x indică numărul total de execuţii ale fragmencărora se pot rota grafic ţinutele ce pot interveni în tului de dans între semne (4 ori)
( )"' nx indică repetarea „ad libitum" a fragmentului
cursul acestor dansuri
„...,..> lateral de mână cu braţele îndoite
de dans cuprins între semne
0J faţă-n faţă, cu braţul pe umărul partenerului, al- ( r1-1indică repetarea fragmentului de dans cuprins
tul prins de cel al partenerului. Băiatul are un braţ pe între semne, dar cu picior schimbat
- - - - - - indică menţinerea poziţiilor până la
talia fetei
apariţia altora
~
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