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Editorial

Prof. Ion ILIE

Globalizarea, o piedică în menţinerea
si
, dezvoltarea culturii traditionale
,
~~~
o-..
r '~ d de pr rolul pe care îl are în
universităţi populare, simpozioane, festivia,a culturală a judeţului, instituţia noas- valuri, concursuri de gen etc.), un rol imtră, igur că nu trebuie să uităm rolul fieportant îl are referentul cu educaţia percărui re ent i rezultatele muncii lui. În manentă care are menirea de a prezenta
munca cu fo maţiile de amatori că altfel chintesenţa activităţii sectoarelor în canu ar a ea m să iasă la iveală colecţiile drul site-ului Centrului.
şi culeg ril de poezii populare, basmele
În fiecare număr al revistei „Ţara de
populare, teatrul scurt într-un act pentru Sus" veţi urmări rezultatul în teren şi de
amatori, albumele legate de tradiţiile jude- la birou al referenţilor noştri şi rolul Cenţului, activitatea muzicală a unor formaţii trului Judeţean pentru Conservarea şi
de amatori, soliştilor în prag de afirmare Promivarea Culturii Tradiţionale Botoatât în muzica populară, muzica uşoară şi şani în activitatea cu artiştii amatori din
a tarafurilor de lăutari.
judeţ, cu meşterii populari, cu toţi cei care
Prezentarea costumelor populare, a activează pentru păstrarea acestor tradiţii
meşteşugurilor în cadrul târgurilor naţiocare ne menţin identitatea naţională nenale, a picturii naive scoate încă o dată în ştirbită sau dată uitării. Premiile, turneeevidenţă preocuparea pentru conservarea le, trofeele câştigate de formaţiile istruite
şi promovarea artei tradiţionale şi a meş- de referenţii instituţiei noastre, de artiştii
teşugurilor de către instituţia noastră.
amatori în special, de către poeţii aflaţi la
Cum munca referenţilor, în formarea început de drum, justifică pe deplin acticorectă a formaţiilor şi actanţilor, în acti- vitatea şi menirea acestei instituţii.
vitatea de depistare şi promovare a valoriDe aceea credem că o instituţie ca a
lor tradiţionale, dar şi în cea de cercetare noastră nu poate exista într-un congloştiinţifică, prin conservarea acestora, tremerat de alte instituţii, aşa cum s-a întbuie, prin mijloace specifice, explicată în împlat în alte judeţe, unde activitatea spedetaliu de la prezentarea dansului, muzi- cifică a fost topită cu cea generală, fară a
cii, textului liric, obiectelor de valoare et- scoate în evidenţă importanţa cercetării
nografică etc., la forma ei de bază practi- etno-folcorice pe care o astfel de instituţie
cată la locul de baştină, fără a fi prelucra- o are, cercetare ce trebuie intensificată, nu
tă, în sensul modificării artificiale, şi rididiminuată, cum s-a văzut în astfel de incată la nivelul artistic, prin valoarificare.
stituţii mamut, acum, în contextul globaAtunci apare rolul ineluctabil al instructo- lizării, când identitatea naţională, mai ales
rilor pentru orientarea spre esenţa şi spe- cea argumentată prin tradiţiile culturale,
cificul zonei, şi din punct de vedere artis- devine etalon al permanenţei şi impunetic, al formaţiilor, cînd este vorba de aces- rii zonei într-un ansamblu de interferentea, a rapsozilor, a meşterilor populari, a ţe care pot asimila culturile lăsate în indicreatorilor de folclor autentic, în general. ferenţa pe care o simţim acum de la o zi
În munca de prezentare a imagi- la alta. Independenţa activităţii instituţiei
nii artistice şi cultural ştiinţifice a insti- noastre trebuie păstrată şi susţinută de adtuţiei precum şi în munca de educaţie a ministraţia pe care o are acum, cea a Conmaselor prin actanţii culturali (cursuri, siliului Judeţean.
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Elena PRICOPIE

Actiuni culturale botosănene

' din numărul trecut,
n F -icolul cu acelaşi titlu
trece
în revistă acţiunile culturale ale Centrului în
anul 2010, un an marcat puternic negativ ca potenţi al nanciar necesar pentru organizarea manifestărilo cu turale, din cauza ajustărilor făcute în bugetul
instituţiei.

'
• Festivalul folcloric
interjudeţean „ Serbările pă durii': 7 septembrie, Vorona, concursul de muzică
populară pentru tineri „ Moştenite din bătrâni': ediţia a XXV-a, totul în cadrul Saptămânii culturii la
Vorona;
• Concursul Naţion al de Interpretare şi Creaţie a
Piesei de Teatru într-un Act „Mihail Sorbul", ediţia
a XXII-a, 29-31 octombrie, organizat în parteneriat
cu Primăria Săveni, care a şi acordat premiile pentru

Sp eam atunci, că în ciuda acestor probleme,
toate acţmnile de tradiţie, acţiuni importante pentru
spiritul nostru, al botoşănenilor, au fost organizate şi
s-au desfăşurat la un nivel foarte bun, având un real secţiunea creaţie.
sprijin din partea primăriilor împreună cu care am
Toate manifestările culturale au avut parte de sprijinul necondiţionat al Consiliului Judeţean Botoşani.
organizat o parte dintre manifestările culturale.
Voi continua prezentarea tuturor manifestărilor,
Prezenţa numeroasă a tinerilor la promovarea,
aşa cum au fost organizate, cronologic, de la mijlocul conservarea şi perpetuarea tradiţiilor culturale roanului şi până în prezent. Astfel, odată cu primăvara mâneşti ne dă speranţa că educarea permanentă prin
au intrat în scenă cu precădere festivalurile cântecu- cultură este şi va rămâne un pilon de bază în păstra 
lui şi dansului popular, dar şi manifestări importan- rea naţiei, a frumosului în accepţiunea culturii trate, de interes naţional pentru literatura, poezia şi tea- diţionale, pilon de care se ocupă instituţia noastră.
trul românesc:
Spiritul de echipă şi o .bună coordonare şi impli• Festivalul-concurs interjudeţean de muzică po- care au făcut posibil ca muzica, poezia, dansul, teapulară „Satule mândră grădină'' organizat în parte- trul şi meşteşugurile să aducă în acest an o gură de
neriat cu Primăria Bucecea, în luna mai, prin care oxigen botoşănenilor, vitregiţi de criza prin care trece întreaga ţară .
anual se pun în valoare voci ale muzicii populare;
•Festivalul interjudeţean al cântecului şi dansului
Pentru cei care doresc cât mai multe materiapopular „Holda de aur': organizat în parteneriat cu le despre manifestările culturale ale judeţului, vesPrimăria Tudora, în luna iunie;
tea bună este că în mare parte s-a pus la punct si• Festivalul Concurs Naţional de poezie şi inter- te-ul Centrului, unde găsiţi informaţii şi publicaţii
pretare critică a operei eminesciene „Porni Luceafă - ale instituţiei, subiect despre care voi vorbi mai pe
rul" - Premierea poeziilor de către un juriu avizat. larg într-un alt număr al revistei. Adresa de site este
Recitalul poeţilor debutanţi, 11 -13 iunie;
www.creatiebt.ro.
• Festivalul cântecului, jocului, .....---------------------------~
portului popular şi meşteşugurilor
din Ţara de Sus, ediţia a V-a, Botoşani, 6-8 august, Pietonalul Unirii,
pe parcursul căruia au evoluat formaţii de dansuri populare din judeţ şi din ţară în cadrul Festivalu,_ ... „vedete crd m
._....„rc.„,e„liu l„•tr....:MI
„„.... hn,„...
lui coregrafic „Vasile Andriescu".
,..,m.e. in
--.Ca .a
mestiuuptll•. •
Au evoluat de asemenea, formaţii de
................
„ ce:u este lept lle
,_;dd ,.,.taft. •
....... „ak...
fanfare din judeţ şi din ţară în cadrul
Festivalului fanfarelor, a fost organizat un târg al meşterilor populari,
cu participanţi din judeţ şi din ţară;
........ ••str:• •e • cdllp W..
,,,.... pr•tlMal al wn ••rl•I Y9S1
• Festivalul folcloric„Hora de la
....,.. acealet Hfle 1>9tete I• lrtM
.........
Flămânzi"- 15 august, în parteneriat
.._
.._.c. a.u,M4 H la t1mc•Y care
cu Primăria Flămânzi;
„ ........ ,......
... Mkl Hlcekwl •I detaffl legm •
• Festivalul Dansului Popular
Moldovenesc, editia a X-a „Asa-i
jocul neamului': Vîrfu Cîmpului, 5
septembrie, în parteneriat cu Primă
ria Vîrfu Cîmpului;
httr1 ,,.,.....
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Prof. Radu CIOBANU

Puterea nevazută
a simbolului
estivalul Datinilor si Obiceiurilor de Iarna de
la , ot şani · luna decembrie: actori şi spectatori;
e iţători şi eceptori; simbolul şi contemplatorul.
O um d i boluri într-o procesiune care trezeşte
p erile late te ale sufletului. Numai aşa îţi poţi explica rivirile acelea, cu orbitele dilatate privind undeva î tr-o lume, pentru care ceea ce se vede nu este
decat o parte, un pretext; o lume care vorbeşte „ nu
numai inteligenţei ci şi sufletului" (M. Eliade).
Ni se restituie prin simbol realităţile tainice ale
lumii asemenea cum „un cristal restituie lumina, în
funcţie de faţeta care a primit-o" (Becker). Suntem
spiritual o jumătate a unui întreg care nu se fructifică decât în prezenţa celelaltei jumătăţi. Semnul stimulează subiectul, deschizându-se astfel posibilitatea la un anumit nivel a faptului „de a trăi împreună"
(Chevalier).
Simbolul este un centru secret de putere, proiectat în sfera ascunsă a fiinţei noastre, punând în miş 
care resorturi nebănuite oferind perspective multiple asupra realităţii.
Simbolul ascunde o realitate mai vastă decât cea
accesibilă ochiului fizic dar în acelaşi timp el este şi
mijlocul trezirii care ne revelează această realitate.
Simbolul ne transportă într-o altă ordine a lumii mai
complexă, mai vie.
Simbolul este mai mult decât o emblemă, un atribut, o alegorie, o analogie, o metaforă, o parabolă.
El nu este doar purtătorul unei convenţii, a unui arbitrariu. În cadrul lui subiectul şi obiectul nu rămân
străini unul fată de altul. El ne invită la interdependenţă, la o int~racţiune dinamică, cu efecte profund
transformatoare. Nu poţi rămâne la fel în contactul
real cu un simbol. Are loc o mutaţie înăuntrul fiinţei omului, deoarece simbolul „făureşte, dezmembrând" (Chevalier). El reprezintă o realitate, într-o
manieră eficace, acţionând asupra structurilor mentale ale individului. Simbolul prilejuieşte identificări
cu realităti non-umane, dar în acelaşi timp permite
integrare~ unor valori ce favorizează dezvoltarea armonioasă a omului. Se produce un metabolism spiritual cu un efect profund echilibrant.
Simbolul este o realitate sugestivă, care acţionând
asupra simţurilor, printr-un fel de inducţie spirituală, ne oferă ocazia de a trăi experienţe complexe
transcenzând „locurile şi vremurile, situaţiile individuale şi circumstanţele contingente" (Champeaux).
Simbolul ne permite să trăim o veritabilă aventură spirituală, să percepem aspecte la care raţiunea

nu poate ajunge, extinzând astfel câmpul conştiinţei.
Facem apel la simbol pentru a suplini lipsurile raţiu
nii, pentru a surprinde invizibilul, necunoscutul, inefabilul. Simbolul însă nu contrazice raţiunea ci doar
o completează. Beneficiind, mai apoi, de experienţa
pe care simbolul i-o oferă, raţiunea îi va conferi acesteia dăinuirea.
Simbolul substituie, mediază, unifică, provoacă
comportamente, ameliorează terapeutic, pune individul în legătură cu mediul social, declanşează rezonanţe puternice în contemplator, armonizează
contrarii.
Din lumea de simboluri ale Festivalului de Datini şi Obiceiuri de Iarna se distingea, într-un mod
particular, simbolul ursului. Valenţele acestui simbol
sunt numeroase ocupând un spaţiu vast în imaginarul colectiv al umanitătii: simbol al clasei războinice
(celţi); zeitatea muntel~i şi strămoş al omului japonezi; expresie a forţei, a yang-ului (chinezi); expresie
a întunericului, a formei primare a materiei (alchimiei); animal lunar (greci).
În spaţiul românesc integrarea ursului în formele
primare ale culturii se face prin totem. Acest lucru
este menţionat de Eliade care îi remarca prezenţa la
unii dintre călugării luptători daci. Avem astfel mai
multe planuri care se conturează în sfera acestui simbol. Pe de o parte îl întâlnim pe cel legat de divinitate: se menţionează etimologia termenului Zalmoxis
cu semnificaţia de zeu-urs (Porphiros); este precizată
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de asemenea ideea de zeitate htoniană. în al doilea
rând ies în evidenţă legăturile cu ordinea cosmică:
imagine a morţii şi a renaşterii naturii; ursul are o
ciclicitate a existenţei adecvată perfect ritmului naturii. Extragem însă şi o altă semnificaţie care interesează de această dată ordinea umanului: este vorba
despre planul iniţierii. Prin iniţiere omul îşi depăşes 
te condiţia limitată. În iniţiere este necesară moartea
fiinţei limitate pentru a renaşte într-o lume în care
are acces la puteri teribile. Această formă de iniţiere
este ascunsă în însăşi obiceiul ursului păstrat până în
zilele noastre. Cu siguranţă, la început, a fost vorba
de un fapt cât se poate de real: omul s-a întâlnit cu
ursul. Omul a fost atras de acest animal deoarece a
sesizat la el nişte calităţi de excepţie. În obicei omul
se îmbraca în pielea ursului. Omul devine urs. Oare
de ce? Oare nu pentru că ursul. este perceput ca un
ce.Qtru de putere? Omul însă se identifică pentru a se
regăsi. El realizează printr-un gen de ritual magic o
translaţie a puterii de la inconştientul animal la conştientul uman. Componenta ritualică este dată de
dans, de cuvintele rostite, de povestea spusă. E pusă
la punct o procedură de identificare, de transfer, de
rememorare. Deşi interesul pentru eficacitate, pentru dobândirea efectivă a puterii teribile a ursului,
este prezent, obiceiul se derulează într-o atmosferă
ludica. E o „acţiune liberă, conştientă, situată în afara vieţii obişnuite, o acţiune care îl poate absorbi cu
totul pe jucător, o acţiune de care nu este legat nici
un interes material direct" (Huizinga). Puterea teribilă dar şi ludicul, sunt două percepţii curente în legătură cu acest animal. El devine astfel un simbol în
care se regăsesc contrariile.
Deşi harta spirituală a simbolului nu mai corespunde cu harta geografică a existenţei efective a ursului, obiceiul se perpetuează în continuare. E un lucru îmbucurător căci arată că a devenit a doua natură a omului. Face parte din fiinţa lui. S-a valorificat
astfel la maximum în beneficiul fiinţei umane o realitate concretă. Pe direcţia de valorificare a acestui

obicei avem două opţiuni: a) fie să îl considerăm o
sumă de gesturi gratuite, despuiate de orice conţinut,
de sens, de semnificaţie; o distracţie pur şi simplu
(dar să nu uităm că distracţia este de fapt o distragere a atenţiei de la ceea ce este important, esenţial);
b) fie să îl asumăm într-un mod complet, conştient
ca un bun preţios din moştenirea spirituală a acestui
popor.
Simbolul ursului îl regăsim şi în registrul vegetal
în denumirea unor plante cu efect terapeutic cum ar
fi brânca ursului. Tot în domeniul medicinii alternative îl regăsim sub forma de călcătura a ursului,
o modalitate a osteopraxiei. îl regăsim în poveştile
pentru copii sub forma unor personaje foarte simpatizate cum ar fi Moş Martin, în industria jucări 
ilor dar şi în calendarul anual sub forma unor zile
ale ursului. E un simbol cu o prezenţă abundentă
în existenţa noastră. Este posibil ca aceste extensii
să contribuie la dăinuirea lui în conştiinţa noastră
colectivă.
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Prof. Margareta MIHALACHE

Dezvoltarea laturii decorative pe fundamentul
tradiţional al creaţiei populare
În ~drul Festivalului „Cântecului, Jocului, Portului Popular şi Meşteşugurilor" din Ţara de Sus - Ediţia
a V-a, 6-8 august 2010 - organizat de Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale,
a avut oe şi întâlnirea meşterilor populari din cele mai
impor ante zone etnografice ale Ţării. Aşadar, amintim
judeţele: Bistriţa - Năsăud, Maramureş, Suceava, Harghita, laşi, Galaţi, Covasna, Neamţ, Argeş, care au uimit din
nou prin acea forţă nealterată şi - în acelaşi timp - atât
de necesară pentru conservarea acelor forme ale culturii
materiale populare. Forţa aceasta rămâne o caracteristică
a comunităţilor fiind conjugată cu o tenacitate salvatoare
pentru individualitatea fiecărei zone etnografi:.:e în parte.
Meşterii populari prezenţi la această ediţie a târgului
- chiar dacă vin din localităţi mai apropiate sau uneori de
foarte departe - au reuşit datorită deselor participări la
aceste manifestări desfăşurate atât în aprilie, cât şi în august să devină şi membri ai Asociaţiei Meşterilor Populari
din Moldova.
Dacă la Târgul Meşterilor Populari din aprilie (parte
componentă a manifestărilor prilejuite de „Zilele Oraşu
lui Botoşani" sub patronajul Sfântului Mucenic Gheorghe, ocrotitorul comunităţii noastre, cunoscut prin faptele sale de biruinţă şi - cu siguranţă - călăuzitor în demersul întreprins de către noi de a da târgului din Botoşani
importanţa de altădată) s-a observat confruntarea tacită
între arta autentică şi kitsch, de această dată, confruntarea s-a exercitat prin impunerea de replici ale creaţiei
materiale tradiţionale. Bineînţeles că această confruntare
exemplifica iniţiativa meşterilor locali de a se adapta la
cerinţele actuale ale solicitanţilor, dar, totodată, încorporează şi acea soluţie de supravieţuire în contextul sociocultural actual - oferind tuturor noi maniere de abordare
în procesul creativ.
În plan concret, acest fapt s-a materializat prin antrenarea laturii decorative existente într-o formă latentă în
arhetipurile impuse dintotdeauna de acea mentalitate de
tip ancestral. Pentru o înţelegere mai clară şi bine diferenţiată, trebuie precizat că profilul hilar încorporat în unele
obiecte „aşa-zise decorative" care au aparţinut unor comercianţi intruşi din luna aprilie - acum nu a mai putut
fi regăsit chiar dacă meşterii, care au participat la această
ediţie, au dezvoltat în linii discrete la multe dintre obiectele expuse acea latură care a fost amintită mai sus. Aceş
tia au reusit să păstreze acele canoane de netăgăduit ale
artei populare autentice şi interesant este că doar pe fundamentul iniţial au intervenit ponderat - evitând asaltul
sau inserarea notelor groteşti sau ale celor excentrice care
să contravină bunului gust. Oricum aceste detalii erau
sesizabile doar pentru ochiul avizat al cunoscătorului cu

cele două categorii (comercianţi şi meşteri) sunt
categorii distincte.
Important este că punctul de greutate l-au constituit miniexpoziţiile cu obiecte care au evidentiat canoanele artei tradiţionale şi implicit meşteşugurile tradiţionale .
Dintre cei care practică meşteşugul olăritului - se cuvine
să fie menţionaţi Maricel Mocanu din Galaţi, Gyorfi Domokos şi Moinos Jozsef din Harghita, Vasile Chira din
Maramureş, dar şi Sonia Iacinschi din Botoşani. Fie că
meşterii au pus accent mai mult pe latura utilitară (Mocanu şi Domokos), fie că au îmbinat-o cu cea decorativă :
Molnos Joszef şi Vasile Chira, toţi au ofertit o varietate a
tehnicilor de realizare cu ajutorul instrumentelor specifice (corn, pensulă, vârf metalic) fiecărui tip de ceramică. Neîndoielnic păstrarea formelor şi procedeelor tradiţionale a dat acea notă de eleganţă aparte expoziţiilor cu
vânzare organizate în cadrul târgurilor. în acest sens, se
merită enumerată ceramica lui Vasile Chira cu acele motive geometrice (spirala, vălul, zig-zagul, semicercul) sau
fitomorfe sau florale - pictate cu fineţe de-a lungul câmpurilor ornamentale, fiind evitată o aglomerare a acestora
şi încercându-se cu succes chiar o repartizare echilibrată.
Decorul variat a fost dublat de o paletă a culorilor bine
armonizate cromatic şi susţinute chiar şi de o smălţuire
ireproşabilă a vaselor. De asemenea, compoziţiile epice
sgrafitate au fost excelent reprezentate şi la această ediţie
de vasele care aparţin meşterei Sonia Iacinschi dintre care
merită amintite câteva: „Capra cu iedul", „Păcală", „Capra
între brazi': „Trăsura cu soldatul trompetist': ,Yiolonistul". Pe ceramica tip „Kuty': registrul decorativ epuizează parcă înadins toate categoriile de motive - începând
cu cele fitomorfe, florale, geometrice, avimorfe, zoomorfe, antropomorfe, skeomorfe, dezvoltând prin îmbinarea
armonioasă şi echilibrată acele compoziţii epice cu rădă
cini în filonul popular, iar triconomia verde - cafeniu galben rămâne o caracteristică fundamentală. Dăinuirea
în zona noastră etnografică a acestei ceramici recunoscută din perioada medievală şi de provenienţă bizantină
o datorăm până în ziua de astăzi şi dintotdeauna Soniei
Iacinschi.
Într-o altă ordine de idei, preferinţa olarilor pentru categoriile din vechime: oale de lapte, oale pentru sarmale, străchini, căni, ploşti, castroane, ulcioare - dovedeşte
încă o dată raportarea la fundamentul tradiţional împă
mântenit în sânul comunităţilor, indiferent de opţiunea
sau influenţele diferite care au survenit de la ceramica
daco- geţilor sau romanilor.
Pomenind de acea latură ascunsă în tiparul tradiţio 
nal al obiectului - s-ar cuveni precizat că meşterii populari ar fi singurii „îndreptăţiţi" să ofere drept de cetăţe
nie „decorativismului" încorporat şi existent într-o formă
toate

că

două

https://biblioteca-digitala.ro

incipientă în acele arhetipuri caracteristice pentru
ra materială populară. Actul de impunere a noilor

cultuforme
creative se poate petrece în parametrii unui proces normal atunci când acestea se desprind din matca iniţială,
dar nerenunţând la etapele premergătoare confecţionării
iniţiale a obiectului, după care va fi binevenită impunerea acelei note distincte şi singularizante tipice creatorului popular. Chiar în cazul abordării aceleiaşi tematici sau
aceluiaşi motiv, nota definitorie a fiecărei personalităţi intervine de la trasarea primelor linii care structurează forma, dar, cu precădere, în cazul registrului decorativ. Există posibilitatea ca în timp elementul inovator să se impună ca aparţinând unui creator popular sau acel element fiind preluat şi suportând alte simplificări sau completări,
să se topească în creuzetul creatorului popular anonim.
Se cuvine să exemplificăm prin a puncta câteva piese
sau obiecte care aparţin diverselor meşteşuguri şi urmă
torilor creatori:
Ţesăturile de interior ale familiei Iulian şi Maria Mihalachi care sunt adaptate locuinţelor de tip nou şi pe care
aceşti meşteri le realizează de cele mai multe ori prin decuparea unui motiv ancenstra.l din ansamblul complex
al unei vechi scoarţe - folosindu-se de simţul lor artistic
prin dozarea şi îmbinarea echilibrată cu un alt element în
funcţie de suprafaţa compoziţională, aflată la dispoziţie;
Împletiturile din sfoară ale meşterei Silvia Cozmâncă
au devenit adevărate ornamente realizate din fir de cânepă sau lână în reţele de ochiuri la care se adaugă şiră
suciri - constituindu-se în adevărate frânturi de imagini
din mediul înconjurător şi zugrăvind reale câmpuri cu
flori sau lanuri de floarea soarelui, toate acestea la un loc
amintesc de „teşlaifurile" de altădată pitite în vreun colţ
din casa ţărănească;
Opincuţele de mici dimensiuni, puşculiţele sau tolbele de altădată s-au regăsit pe panourile meşterei Cosma Floarea din Runcu Salviei (Bistriţa Năsăud), dar cu
rol decorativ şi nicidecum utilitar, iar tărtăcuţele- pictate
cu crâmpeie din viaţa tradiţională a satului românesc de
către familia Mateescu Gheorghe şi Maria din Curtea de
Argeş- au reamintit despre capacitatea de inventivitate a
creatorului popular.
Acelaşi respect pentru structura morfologică veche
a costumului popular şi opţiunea pentru tipul de căma
şă carpatic - respectiv ie, s-a observat la Emanuela Pavel
în piesele sale chiar dacă pe linia decorativă a optat doar
pentru înfrumuseţarea cu dantelă din fir de bumbac, iar
meşterele populare Hojbotă Veronica şi Andronic Vera
rămân prin cămăşile de tip poncho confecţionate şi brodate cu motive florale şi vegetale - adevărate păstrătoa
re ale elementelor tradiţionale specifice cămăşii populare
femeieşti. Impetuozitatea costumului de neconfundat şi
purtat cu semeţie a fost etalat de Cosmi Floarea, Isac Maria, Colţa Victoria Maria, Pop Gavril din zona Năsăudu
lui şi de Zapca Maria din Maramureş. Ţesătoarele din judeţul Botoşani: Racu Aurelia, Târliman Ileana, Cojocaru
Aurica, Maxim Mihai şi Floarea, Baciu Maria şi Coţova
nu Florentina au organizat pe Pietonalul Unirii adevărate
ateliere de lucru - ţesând la stative ca în propria gospodă
rie. Miniexpoziţiile din comunele Conceşti, Vorona, Ungureni - incluzând importante piese ale portului popular,

se datorează unor iubitoare de tradiţie: Maria Zoiţanu,
Aglaia Bălinişteanu, Elena Clocotici, Niculina Andronache. Acestea sunt printre puţinele membre ale comunită
ţii care susţin şi întreţin colecţii muzeale personale - care
vor deveni în timp parte componentă valoroasă a patrimoniului naţional şi care aşteaptă expunerea într-un spatiu adecvat.
· în ceea ce priveşte prelucrarea artistică a lemnului a
excelat meşterul Maricel Apalaghiei prin expunerea a numeroase troiţe şi lăzi de zestre cu acele dimensiuni mult
diminuate decât cele propriu-zise care au accentuat doar
latura decorativă. Împodobirea acestora s-a realizat prin
minuţioase şi desăvârşite sculpturi ale căror elemente constitutive au fost repartizate în registru ornamental
aflat la dispoziţie cu maximă discreţie. De asemenea, s-a
evidenţiat preferinţa meşterului pentru anumite simboluri preluate şi perpetuate de cultura populară autentică,
dar, de data aceasta, au putut fi regăsite pe obiectele de uz
gospodăresc - respectiv pe linguri. Aşadar, pasărea într-o
deplină uniune cu o alta exprimă sentimentul nemuritor
al dragostei, cocoşul face trimitere directă către răsăritul
de soare, către ideea de reînnoire şi de reînviere, nemaipomenind de puterile nebănuite ale acestuia de a vesti binele sau răul. Alte conotaţii direct legate de motivul
avimorf transpar din acel mit al sufletului - pasăre care
confirmă faptul că în clipa morţii sufletul părăseşte trupul
omului întrupându-se în pasăre. Un alt motiv abordat de
meşter este şi cel al şarpelui care se leagă inerent de ideea
de vatră în sensul de casă, cămin al familiei a cărui ocrotire e condiţionată de existenţa acestui şarpe - aflat de cele
mai multe ori în peretele sau sub pragul casei, şi care din
când în când mai ticăie şi care, din acest motiv, este numit
chiar ceasornicul casei. Exemplele mai pot continua, dar
meritoasă este perseverenţa creatorului botoşănean de a
perpetua formele şi simbolurile tradiţionale desi cu alte
dimensiuni, ba mai mult - această opţiune dezvăluie iscusinţa şi minuţiozitatea demersului său creativ.
Obiceiurile caracteristice trecerii dintre ani şi recuzita
acestora au fost arondate, ca întotdeauna, de binecunoscuta meşteră Niculina Andronache alahlri de tanara Raluca Andronache care pentru a asigura longevitatea păs
trării lor se ocupă cu dibăcie împreună cu meşterele sale
aflate în formare de înfrumuseţarea căiuţilor şi căpriţelor
încât accesoriile (motoceii şi pamblicile) au ajuns să fie
confecţionate cu maximă uşurătate. În schimb, meşterul
Gheorghiţă Ţugui rămâne acelaşi mânuitor dibaci al instrumentelor necesare confectionarii costumului de Ursar şi realizator al nenumaratelor măşti cu aspecte dintre cele mai hilare, preferinţa acestuia pentru pitoresc şi
pentru acele trăsături fizionomice groteşti poate fi recunoscută cu usurinta în personalitatea vulcanică a acestui
creator.
Capacitatea creatorilor populari autohtoni sau invitaţi
din întreaga ţară de a se adapta cerinţelor actuale ale solicitanţilor este lăudabilă, mai ales că toţi aceştia au dezvoltat latura decorativă bine ascunsă în formele împămân
tenite ale culturii populare tradiţionale, dar nu oricum,
ci evitând cu supleţe şi eleganţă întruchipările inestetice
care pot deveni certe umilinţe pentru adevăraţii creatori
populari.
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1 - Ceramică populară - Maramureş, V.
Chira; 2 - Ceramică de Corund - Harghita, M. Jozsef; 3 - Ceramică de Corund
- Harghita, G. Domokos; 4 - Ţesătoarea
M. Neghină, G. Enescu; 5 - Meştere populare - Bistriţa; 6 - Troiţe - M. Apalaghiei, Dângeni; 7 - Ceramica Kuty - S.
lacinschi, Botoşani; 8 - Împletituri sfoară - S. Cozmâncă, laşi ; 9 - Ţesături lână
- I. Mihalache, laşi ; 1O - Tărtăcuţă - Gh.
Mateescu, Curtea de Argeş
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Prof. Margareta MIHALACHE

Meşteri populari botoşăneni la Expoziţia „Agro-Zoo"
La S ţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Creşterea
Ovinel r şi Caprinelor Popouţi, în perioada 2-3 octombrie
2010, a avut loc Expoziţia „Agro-Zod; ediţia I. Din partea
CentrulUi Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani au participat la această manifestare un grup de meşteri populari din judeţul nostru, dar şi
din jud~ţul Suceava. în ansamblu, s-a înregistrat o importantă participare a oamenilor din mediul rural - simţindu- se o
mobilizare a acelei categorii de producători alimentari locali
alături de distribuitorii de utilaje şi echipamente agricole şi, nu în ultimul rând, a unui număr ridicat de crescători de
animale cu exemplarele lor de taurine sau ovine - „aşa-zisele
exemplare rare" care au reuşit să uimească pe toţi vizitatorii. Bineînţeles că s-au reunit cei mai de seamă gospodari ai
satelor şi expoziţia propriu- zisă s-a încadrat în acel program
amplu de consultanţă agricolă din cadrul acţiunilor de popularizare a producătorilor şi crescătorilor de animale locali. în
acest sens, nu au lipsit caii de rasă aparţinând patronilor de
la Pensiunea „Cai de Vis'; câinii de pază, oile din rasa Karakul, dar şi ţurcanele de la diferiţi crescători sau din perimetrul
staţiunii.

A fost comercializată mierea ecologică din salcâm, castan,
de fructele de sezon (mere, pere, struguri)
care se regaseau cu generozitate si în borcanele de dulceaţă.
S-a urmărit o etalare a muncii producătorilor şi crescători
lor locali. De altminteri, în această conjunctură a fost binevenită şi expunerea obiectelor realizate de meşterii populari,
iar continuitatea anumitor meşteşuguri în judeţul nostru s-a
putut observa şi de această dată. în acest sens, amintim de
prelucrarea pieilor şi de standul plin de tot felul de căciuli şi
de piei care a aparţinut meşterului Constantin Ciubotăriţa
din Joldeşti - Vorona. Bine integrate în atmosfera generală a
acestei manifestări au fost şi căuşele, doniţele, linguroaiele lui
Ioan Găitan din Gura Humorului, dar şi bâtele, cornurile de
vânătoare ale lui Gheorghe Zofotă din aceeaşi localitate, toate la un loc au răspuns cerinţelor pragmatice ale vizitatorilor.
în schimb, partea cu un accent mai mare pe latura estetică şi mai puţin pe cea utilitară a fost exemplificată printr-o
miniexpoziţie de către ţesătoarele din Ungureni (Aurica Cojocaru, Maria Zoiţanu) care au încântat privllile trecătorilor
cu ştergarele din pânza ţesută în stative sau cu acele cămăşi
din Colecţia muzeală a satului Mihai Viteazu. Meştera Elena Gheorghian a dat posibilitatea femeilor prin multitudine
zgărdarelor să-şi mai împodobească costumul popular în zilele de sărbătoare sau la diversele evenimente ale propriei comunităţi. Nu au lipsit nici icoanele lui Liviu Şoptelea - pictate
pe sticlă care au amintit de acel colţ din casa tradiţională ţă
rănească - „colţul cu icoana''. Expoziţia mascoidelor de căiuţi
şi măştilor - costum de capră a anunţat scurta apropiere a
sărbătorilor de iarnă şi a fost realizată de Niculina şi Raluca
Andronache alături de micuţa meşteră Diana Ciocoiu care a
reprezentat merituos judeţul Botoşani la Olimpiada Naţiona
lă a Meşteşugurilor Tradiţionale din Sibiu. Ouăle încondeiate
ale meşterei Iuliana Celica Nistor au întărit ideea perpetuă
rii acestui deosebit meşteşug care include sărbătorile noastre
pascale.
polifloră alături

Iniţiativa acestei expoziţii a aparţinut Asociaţiei de Ovine
Caprine „Moldoavis" Botoşani în colaborare cu Organizaţia PNL Botoşani şi cu sprijinul direct al vicepreşedintei Consiliului Judeţean - Doamna Cătălina Lupaşcu.
Organizarea târgului de produse tradiţionale şi agroalimentare alături de cele meşteşugăreşti este una salutară deoarece este modalitatea ideală pentru producătorii locali care
nu au spaţii mari de desfacere să îşi expună produsele.
Oricum Staţiunea Popauţi rămâne cu o rezonanţă specială în istoria crescătorilor de ovine botoşăneni, dar şi în cercetarea zootehnică românească, şi este singura unitate din ţară
care are ca obiect de activitate cercetarea rasei de ovine karakul. Specialiştii susţin că oile din rasa karakul sunt înscrise
în registrul genealogic, ceea ce înseamnă că li se recunoaşte
pedigree-ul.
întreaga manifestare ca să fie împlinită a inclus şi derularea unor momente artistice, susţinute de Ansamblul „Balada" - coregraf Mihai Fediuc. Aşadar, s-au suprapus momentele de promovare a producătorilor cu cele de voie bună. Pentru comunitatea botoşăneană, această iniţiativă este benefică
şi nu întâmplător a coincis cu ampla manifestare „Răvăşitul
oilor" de la Bran - o tradiţie seculară valorificată de braşoveni
şi din punct de vedere turistic, şi nici acolo, şi nici la Staţiunea
Popauţi nu au lipsit pastrama de oaie şi berbecii la proţap.
şi
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An ela Paveliuc-Olariu, O viaţă ...

-----------31'-----------,
ANGELA

PAVELIUC-OLARIU

Nu există sau nu ar trebui să existe în „urbea leşilor" un
intelectual adevărat, care să nu o fi cunoscut sau măcar să
nu fi a jt de frumoasa pildă şi sublimul exemplu de viaţă şi
moralitate, de rofesionalism şi bunătate, de reală delicateţe
şi nobleţe suflete scă, înmănuncheate în viaţa şi activitatea
Dnei Angela aveliuc-Olariu, etnograf cunoscut pentru toate aceste merite în medii largi din ţară şi de peste hotare.
..Daci totuşi acest lucru se întâmplă, prezentul volum, O
viată„., apărut în condiţii grafice de excepţie, deplin adaptat~ conţinutului său, bogăţiei de evenimente şi fapte memorabile evocate, poate repara acest lucru, apropiindu-ne
de suflet o fiinţă de o frumuseţe sufletească distinctă. Cu
delicatete şi sfială calităti ce i-au caracterizat întreaga viaţă,
autoare~ îşi oferă ~pre c~oaştere viaţa-i atât de bogată, propunându-i cititorului repere şi modele autentice de viaţă şi
împlinire profesională şi spirituală.
Debutând cu un emotionant cuvânt semnat de Prof. Dana
Petrariu, care socoteşte a~eastă lucrare a fi „un dar oferit cititorului, un sfat, un gând rostit sau nerostit, un îndemn, o privire, o lacrimă, chiar două.. :· (p. 5), volumul, în mod simbolic prezintă roata vietii" Dnei Olariu, prezentând, în numero~se medall~ane fot~grafice, ipostaze ale „devenirii sale întru funtâ; toate acestea având ca motto versurile: „Mult aş da
şi-al oc~li/ Tinereţea de-aş opri!. ../ Şi-aş da bani şi-aş cheltui/
Timpul să-l mai pot opri/ Şi-aş da iarăşi lumea toată/. Să m~
fiu ce-am fost odată! .. :· . Dincolo de adânca nostalgie <lupa
anii din viaţă trecuţi, toţi cei o cunosc pe autoarea au convingerea că această trecere a timpului, această pantha ~e~ a vi~~·
nu a fost una fără folos şi finalitate, ci o permanenta unplimre, un urcuş profesional şi duhovnicesc, o împlinire.
Acest sentiment de împlinire este mărturisit de scriitoare
încă din Argumentul volumului, motiv pentru care se simte datoare să îi mulţumească pentru aceasta lui Durnn~~;-1·
pentru faptul de a-i fi oferit un refugiu, un „colţ de ra1 m

profesia pe care cu pasiune a slujit-o o viaţă întreagă - Etnografia, caracterizată a fi «„ştiinţa miraculoasă care-ţi oferă totul, începând cu posibilitatea unei comunicări directe
cu interlocutori oneşti şi sinceri care sunt oamenii satelor
tradiţionale pitite în munţi sau aflate la îndemâna cercetăto
rului pe plaiuri „mioritice"» (p. 7). !n această disciplină, ea
a descoperit o „lume magică'; totul diferită de lumea „nebună, nebună de legat'; care este realitatea de fiecare zi (p. 7). O
lume atât de bogată, dar tot mai mult ignorată, cu numeroasele ei forme de manifestare: poezii, cântece, zicale, proverbe, ghicitori, „universul sufletesc al românului" (p. 7), în care
se îmbină bucuria şi jalea, dorul şi aleanul, toate într-o nuntă
cu Veşnicia, descrisă în multiplele practici şi credinţe religioase, în care sacrul se împletea cu profanul, într-un mod
original (p. 8).
Volumul, precum ne mărturiseşte autoarea lui, a fost scris
cu „sinceritate absolută, cu acel sentiment liniştitor că poţi
să dezvălui gânduri păstrate cu grijă în „seiful" sufletului tău
atâta amar de vreme. Ca o mărturisire făcută duhovnicului,
când, cu umilinţă şi smerenie, îţi pui sufletul „pe palmă" şi
ţi recunoşti greşeWe făcute cu voie sau fără de voie într-o
viaţă .. :· (p. 8). Apariţia lui constituie o datorie de suflet, faţă
de părinţi, care i-au fost sublime modele de viaţă şi credinţă
şi faţă de toţi acei „Oameni': pe care a avut bucuria să îi întâlnească în viaţă (p. 10), o carte, precum mărturiseşte, „pentru
prieteni, prieteni adevăraţi, fără altă dorinţă decât aceea de
a prezenta „o viaţă" cu bune şi rele... aşa cum a fost ea, dar
este cartea scrisă cu dorinţa de a prezenta celor interesaţi,
peste timp, adevărul, considerând acest fapt ca o obligaţie de
conştiinţâ' (p. 10).
Prezentând copilăria şi amintirile legate de anii de şcoală,
urmată în satul Corni, din ţinutul Botoşanilor, autoarea îşi
aduce aminte cu bucurie şi recunoştinţă de dascălii pe care
i-a avut, „învăţători şi profesori de ispravă, bine pregătiţi,
serioşi" (p. 11), dornici să scoată ceva din copii satului ro.mânesc de altădată, izvor al spiritualităţii noastre româneşti.
O frumoasă caracterizare este făcută casei părinteşti, o casă
bătrânească, tradiţională, ce avea să se vădească a fi fost deplin potrivită etnografului de mai târziu, „o casă cu prispă
de jur împrejur, cu camere mici, cu geamuri mici prin care
lumina pătrundea cu zgârcenie, o casă în care se afla bucă
tăria, cuptorul cu horn şi stâlpi ce avea în spate acel spaţiu
misterios „pe cuptor': unde îmi găseam refugiu ori de câte
ori mama îmi aplica câte o corecţie pentru cine ştie ce ispravă ... şi nu erau puţine" (p. 11). Cuvinte ce ne aduc aminte de
un alt spirit providenţial al neamului românesc şi al Moldovei istorice - Nică din Humuleştii de altădată. !n privinţa copilei de atunci Angela, a familiei preotului Ioan Paveliuc şi a
presbiterei Maria, autoarea, întorcând parcă timpul înapoi şi
retrăind frumoasele momente ale copilăriei, o etapă a vieţii
aşezată la umbra ocrotirii din partea familiei iubite, se autocaracterizează astfel: „Eram un copil cu o imaginaţie bogată,
cu un chef de joacă continuu, cu o fire veselă, gata oricând de
zbenguială, fără să obosesc vreodată în „activitatea'' mea (p.
11), cu rezultate bw1e între colegii de la şcoală pentru care
era un „comandant sever" (p. 11).
Momentele alese din copilărie, pentru a fi prezentate,
dau mărturie despre puritatea şi bogăţia spirituală a satulu;
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românesc de altădată, despre valorile pe care părinţii le cultivau în sufletul copiilor şi care mai apoi îi conduceau în viaţă .
Un moment crucial în viaţa autoarei, din perioada în
care a urmat cursurile Liceului teoretic de fete din Botoşani,
l-a constituit întâlnirea, la recomandarea profesoarei de română, cu prof. univ. dr. Alexandru Dirna, de la Facultatea
de Filologie din Iaşi, care a descoperit în tânăra elevă pasiunea pentru frumos şi înalt, conştiinciozitatea şi consecvenţa
sa. Profesorul ieşean i-a urmărit şi îndrumat apoi activitatea
intelectuală din perioada studenţiei în cadrul universităţii
ieşene, Facultatea de Filologie, secţia Istorie-română.
Lipsurile materiale şi stigmatizarea la care a fost supusă
ca fiică de preot, într-o epocă a materialismului, nu au reuşit
să o descurajeze, ci, dimpotrivă, au întărit- o, ajutându-o să
discearnă în viaţă între ceea ce este autentic şi ceea ce este
trecător, între valoare şi oportunism, între cinste şi duplicitate. Pentru frumoasele sale rezultate academice, a fost repartizată ca profesoară la Dorneşti, o comună din apropierea Rădăuţiului, însă un episod de boală face să fie transferată aproape de părinţi, în satul Coroi, unde timp de trei
ani a obţinut rezultate remarcabile, ceea ce a făcut să fie promovată ca directoare la Muzeul Etnografic din Cîmpulung
Moldovenesc. Acest eveniment, adevărat dar al lui Dumnezeu, a dat vieţii sale o altă turnură, descoperindu-i şi punându-i în valoare pentru totdeauna pasiunea sa pentru etnografie, pentru frumuseţea credinţei, culturii şi spiritualităţii
româneşti, pe care le-a slujit neîncetat.
în această „perioadă cârnpulungeană" a descoperit
frumuseţile acestei părţi a ţării, „atât de mult descrisă de
scriitori şi cântată de poeţi" (p. 23), „cu o natură de vis': tră
ind alături de bunii săi colegi şi prieteni, „ca într-o poveste
fără sfârşit" (p. 23) şi descoperind „filă cu filă, pas cu pas,
epopeea unui tezaur nesecat de spiritualitate românească,
de o autenticitate şi valoare greu de estimat în cuvinte" (p.
23). La munca de pionierat în ceea ce privea descoperirea,
valorificarea şi conservarea zestrei spirituale a Bucovinei, se
adăugat orele de studiu şi lectură, de lucru la depozitele muzeului şi cele dedicate ghidajului în muzeu, participarea lunară la şedinţele Filialei Academiei Române, sectorul etnografie, la Cluj, cu care prilej a cunoscut „oameni deosebiţi,
personalităţi de marcă în domeniu" (p. 24), precum: prof.
dr. Paul Petrescu, prof. dr. I. Vlăduţiu, prof. dr. N. Dunăre,
prof. dr. Cornel Irirnie, sociologul H. Stahl. în acei ani de
entuziasm al vârstei şi pasiune faţă de cultură, autoarea a organizat un muzeu specializat, care s-a făcut apoi remarcat nu
numai în ţară, ci şi peste graniţe, „Cultura tradiţională alemnului'; deschis pe data de 8 iunie 1967. Sălile acestuia invitau
la „reflecţie adâncă referitoare la îmbinarea atât de reuşită a
utilului cu frumosul în exponatele aflate, referitoare la talentul, imaginaţia şi dăruirea meşterilor populari care au pus
atâta suflet în ornamentarea unor obiecte folosite în munca
şi viaţa zilnică a omului" (p. 26).
Pentru calităţile sale intelectuale de excepţie şi după numeroase presiuni, făcute, printre altele chiar şi de părinţi, acceptă să devină Director al Muzeului Judeţean din Botoşani.
O nouă perioadă, acelaşi pionierat şi aceeaşi intensă activitate pentru organizarea Casei memoriale N. Iorga, în Botoşani;
pentru reorganizarea Casei memoriale G. Enescu, de la Liveni; înfiinţarea, la Flămânzi, a Muzeului „1907". După stră
danii susţinute, s-au pus bazele întemeierii unui Muzeu

Etnografic şi la Botoşani, însă „epopeea botoşăneană" avea
să ia sfârşit, tânăra directoare fiind admisă la cursurile de
doctorat ale Institutului de Istoria Artei din Bucureşti, la
specialitatea „Istoria artei populare" şi susţinându-şi teza
intitulată „Arta populară în zona etnografică Botoşani"
(1977), ceea ce a dus la mutarea sa la Muzeul etnografic al
Moldovei, din Iaşi.
începe astfel „perioada ieşeana: o perioadă în care, după
„dezgheţarea" atmosferei formale, a petrecut zile frumoase,
rodnice, de studiu ce oferea „bucuria descoperirii unor adevărate comori de gândire şi simţire" (p. 68). Urmează perioada participării la importante congrese de specialitate din
Canada, Anglia, Iugoslavia, Mexic, Turcia şi organizarea în
S.U.A. a unei expoziţii de artă populară tradiţională românească. Toate acestea i-au adus binemeritata recunoaştere
profesională şi numirea sa ca şefa a Muzeului etnografic, ceea ce a dus la demararea unor noi proiecte, precum
cel al înfiinţării, în premieră, în cadrul Muzeului etnografic al Moldovei, a unui sector „Obiceiuri de iarnă din nordul Moldovei': „Interiorul tradiţional din zona Iaşi'; precum
şi „ofensiva" în vederea organizării unui Muzeu al satului
tradiţional din Moldova, muzeu în aer liber. Din nefericire
această iniţiativă s-a oprit în faza de organizare a Fundaţiei
„Satul românesc în aer liber': pentru că judecăţi meschine,
raţionamente nedrepte şi necinstite, asupra cărora autoarea nu insistă, din delicateţe şi nobleţe sufletească, au dus la
pensionarea sa mai mult forţată, într-o perioadă de adâncă
maturitate şi putere de muncă. Dincolo de toate aceste neîmpliniri, ceea ce s-a gravat adânc în sufletul ei au fost amintirile plăcute, clipele în care a simţit ajutorul lui Dunmezeu
şi solidaritatea colegilor, preocupaţi cu adevărat de cultura
Neamului, de trecutul, prezentul, dar mai ales de păstrarea,
în viitor, a acestei bogăţii spirituale.
Un capitol special este consacrat colaborării sale cu diferite instituţii de cultură, ce i-au apreciat activitatea, precum
şi cu unele persoane de mare ţinută ştiinţifică - „colaboratori de suflet''. între acestea sunt menţionate: colaborarea
cu Radio Iaşi şi Radio Trinitas, conducerea S.O.N.F.R. Iaşi,
invitaţiile periodice la Casa de Cultură din Târgu Neamţ,
preşedintă de juriu la festivalul „Satule, mândră grădina: referend ştiinţific la Centrul de Creaţie Botoşani (2002), specialist în proiecte privind cooperarea pe plan cultural între
judeţul Botoşani şi raionul Glodeni şi Făleşti din Basarabia,
între ţinutul Botoşani şi regiunea Cernăuţi din Ucraina, proiecte finalizate cu publicaţii, expoziţii, „manifestări de suflet"
(p. 95), organizarea unor puncte muzeale la Truşeşti, Cordăreni, Santa Mare, etc. Toate acestea i-au redat seninătatea
sufletească, generatoare de pace şi echilibru interior, chiar
şi în momentele mai grele ale vieţii şi activităţii sale (p. 96).
începe apoi activitatea de publicare a unor volume, prezentând rezultatele cercetării sale de mai multe decade: volumul de sinteză „Zona etnografică Botoşani'; ,,Arta populară din zona Botoşanilor. Scoarţe şi lăicere'; ,,Arta populară din zona Botoşanilor. Portul popular': „Arta populară din
zona Botoşanilor. Ceramica populară'; „Repere etnografice şi

de artă populară în zona Botoşanilor': „Cultul busuiocului la
români", „Usturoiul - aliment-medicament-magie': ,,Alunul materie primă, metaforă, simbol'; „Mobilierul tradiţional din
Moldova'; „Botoşani. Intre Siret şi Prut - locaşuri de închinare
şi evlavie străbună'; „Ouă încondeiate din zonele etnografice
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Botoşani şi

Câmpulung-Moldovenesc''. Prin toate acestea,
Dna Angela Paveliuc-Olariu are convingerea că şi-a îndeplinit o datorie de suflet, care va ajuta, poate, cândva, la redescoperirea sufletului românesc.
Deschizând timid sertarul cu amintiri al sufletului său
bogat, autoarea enumeră în secţiuni speciale volumele cu
dedicaţie primite de la mari personalităţi din ţară şi din
străinătate, cărţile de vizită primite de la persoane importante cu care a intrat în colaborare, precum şi unele persoane cu suflet înalt, cu care a purtat o frumoasă şi folositoare
corespondenţă de suflet: Dna Elena Secoşan, „etnograf de
înalt profesionalism, plină de omenie, înţelepciune, eleganţă
şi bunătate" (p. 119). o „a doua mamă" (119); prof. dr. Nicolae Dunăre, de la Cluj; Silvia Chiti.mia, renumit cercetă
tor din cadrul Institutului de Etnologie din Bucureşti; arheologii Nicolae Zaharia, Dan Teodor şi I. Mitrea; familia
profesorului Emilia şi Nicolae Zaharia; Virginia P.; Vasilică
Clemenţa, iar dintre personalităţile din străinătate: prof. dr.
Mario Zamora, o personalitate mondială în domeniul etnologiei şi al antropologiei; Paul H. Stahl, director al Institutului de antropologie din Paris; prof. dr. M. Copkey de la
Departamentul de antropologie al Universităţii Binghamton
din New York, ş.a.
Pe firul amintirilor din perioada de maximă activitate
ştiinţifică şi de recunoaştere a tuturor meritelor sale profesionale, autoarea prezintă, vădit emoţionată, călătoriile făcute
în Ungaria, Polonia, Bulgaria, Cehoslovacia, Germania, Rusia, Austria, Elveţia, Macedonia, Grecia, Ucraina, Basarabia,
fiecare dintre acestei îmbogăţindu-i în mod fundamental nu
numai cunoştinţele, ci şi sufletul său nobil.
Un subcapitol special este consacrat prezentării colaborării cu Radioul Iaşi şi Bucureşti, cu Radio Trinitas (20012004), precum şi cu studiourile de televiziune din Iaşi,
Bucureşti, Botoşani, şi două studiouri ale televiziunii americane din Seattle (S.U.A.), iar o altă secţiune face bogate referiri la numeroasele articole, recenzii şi note dedicate etnografei românce, în ziare precum Contemporanul, Scânteia,
Cronica, Clopotul, Monitorul, Viaţa, etc.
Din capitolul „Prietenie'; aflăm că Dna Angela PaveliucOlariu este, prin excelenţă, un OM cu „vocaţia'' prieteniei
(p. 193). Aceasta a ajutat-o să îşi facă, în diferite etape ale
vieţii sale, chiar şi în cele mai grele şi mai încercate, prieteni de suflet. Numele a câtorva este menţionat cu dragoste
şi recunoştinţă: Eugenia Ursescu, înţelepţii oameni ai satelor româneşti pe unde a făcut cercetări în viaţa sa de etnograf (Moldova, Bucovina, Oltenia, Oaş, Maramureş, Banat);
Elena Olteanu, Elena Jalbă, Elena Chirica, familia prof. Maria Goţac, familia Maria şi Aurora Severincu, familia Constantin Vlonga, Maricica Străjeru, Corina Nicolescu, Georgeta Stoica; prietenele dobândite în perioada preşedinţiei la
S.0.N.F.R. Iaşi; şi, în mod cu totul special, Dana Petrariu; familia Sanda şi Liviu Octavian Şovan; Aglaia Corneanu, Mircea Puşcaşu, iar numărul şi numele acestora ar putea fi mult
lărgit. Pentru fiecare dintre aceste persoane, Dna Angela Paveliuc-Olariu a însemnat foarte mult, după cum şi fiecare
dintre ele, au un loc special în sufletul său nobil.
!n continuarea lucrării sale, autoarea prezintă activităţile
desfăşurate în S.U.A, în vederea popularizării artei populare româneşti (Seattle - 1981); participarea, în anul 1983,
la cel de-al XI-lea Congres de Ştiinţe Antropologice şi

Etnologice, din Canada (Quebec şi Vancouver); invitarea
la Congresul de Antropologie şi Arheologie din
Anglia (Sauthampton şi Londra, 1986); la al 12-lea Congres internaţional de antropologie şi etnologie, din Croaţia
(1988); la Inter-Congresul de Antropologie şi Etnologie din
Portugalia ( 1990); la al XIII-iea Congres internaţional de antropologie şi etnologie, din Mexic (1993); la Congresul Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului - Turcia (1997),
fiecare dintre acestea cu peripeţiile, cu umbrele, dar şi cubucuriile ştiinţifice şi sufleteşti proprii.
Un capitol scris cu o sfială şi smerenie adâncă este cel dedicat activităţii de suflet pentru semeni. Autoarea, în perioada în care, cu binecuvântarea I.P.S. Daniel, a fost preşedintă a
S.O.N.F.R., perioadă dedicată integral împlinirii „unor îndatoriri creştţneşti, acela de a fi cât de cât, ajutor în caz de nevoie pentru cei bătrâni, bolnavi, trişti, singuri sau însinguraţi,
pentru copii orfani, pentru toţi cei amărâţi şi necăjiţi" (p.
291), căruia i se adaugă cel intitulat „Diplome" - socotite „bucăţi de carton, frumos gândite şi realizate uneori"
(p. 303), dar marcând „modest, zile şi momente din viaţa
unui om oarecare" (Ibid). Simpla numărare a celor prezentate în fotocopie ajunge la numărul de 22. Prea puţine, în
comparaţie cu diversitatea şi profunzimea operei, dar toate
recunoscând o viaţă şi o activitate închinate culturii populare româneşti, satului şi artei populare.
!n capitolul final, intitulat Gînduri răzleţe - mărturisiri, un
adevărat crez de viaţă al autoarei, aflată la vârsta maturităţii
fizice, ştiinţifice şi duhovniceşti, ne sunt oferite cu o deosebită căldură şi prin prisma unei vieţii împlinite meditaţiile sale
asupra unor teme îndrăgite - Copiii - dragii mei copii!; Florile

şi prezenţa

- dragele mele flori; Cărţile - prieteni dragi ... ; Călător prin România; Veselie- bună dispoziţie; Fericirea - există sau nu?; Nefericire; Păreri de rău - regrete; Bunătate; Răutate; Impostura,
Frumosul - egal simplitate; Nedreptate, Familia; Singurătate;
Despărţirea. Toate o arată o iubitoare de frumos artistic şi moral, de lectură şi cultură, dornică a contribui la îmbunătăţirea
vieţii semenilor săi, un izvor de bunătate, duşman al imposturii, răutăţii şi nedreptăţii. Prin toate şi mai presus de toate
aceste consideraţii, autoarea îşi merită din plin caracterizarea
pe care a făcut-o frumuseţii sufletului uman autentic, neprofanat şi nepervertiti de pseudo-valorile lumii contemporane:
„sinceritate, onestitate, curăţenie, omenie, modestie, smerenie, devotament, seriozitate, etc, toate acestea prezentânduse într-un mod firesc, lipsit de artificialitate, de ostentaţie sau
de altă „poleialâ'. Frumuseţea aceasta îmbracă doar haina
normalităţii fireşti şi atâta tot" (p. 318).
Aceasta este, în fond, Dna Angela Paveliuc-Olariu: o
Doamnă a sufletului românesc şi a culturii moldave şi
naţionale, un sublim model de împlinire a chemării adresate
de Dwnnezeu, a împlinirii vocaţiei sau misiunii personale;
un OM în sensul plenar şi covârşitor al cuvântului!
Chiar dacă ar dispărea toate documentele despre satul
român, o lucrare precum cea a Dnei Angela Paveliuc-Olariu ne poate oferi şi sluji drept fidel model de reconstituire
a unei lumi minunate, mult mai curate şi bogate, lumea satului românesc şi oamenii lui de aur, din vremurile trecute.

Pr. prof univ. dr. Ioan C. TEŞU
Facultatea de Teologie Ortodoxă „D. Stăniloae" Iaşi
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Biserica satului Corni - File de monografie
9oan Simfnidanu

l!/lseriar satului Corni
- file de monografie -

~

A apârut recent
monografia Bisericii
„Durninica tuturor
Sfinţilor" din Corni,
avându-l ca autor pe
Io Siminiceanu. Lucrarea este deosebit
de i t resantă, pentru
mine, din mai mtilte
motive: Tatăl meu a
fost preot timp de 40
de ani la această biserică şi toate amintirile de suflet includ şi
imaginea acestui lăcaş
de cult, aflat în apropierea casei noastre,
făcând parte în felul
acesta din universul

cu referiri asupra stilului arhitectural moldovenesc, spunând în
acest sens: „Stilul arhitectural moldovenesc a rezultat din cerinţele cultului ortodox, care au impus normele planului bizantin,
cu influenţe apusene, caracterizat prin raţiune, bun simţ, cumpătare, stil ce a atins apogeul în perioada ultimilor ani de viaţă ai
lui Ştefan cel Mare'.'
Se face precizarea că la sf.sec. al XVI-iea se constată primele semne ale decadenţei arhitecturii româneşti: „Fenomen care
continuă şi-n perioada în care a fost construită şi biserica din satul Corni:'
Urmează o prezentare detaliată a bisericii „Duminica tuturor
sfinţilor" din punct de vedere arhitectural (plan, descrierea interiorului - pronaos, naos şi altar), „găsind de cuviinţă ca cel puţin
trei din obiectele necesare la desfaşurarea unor părţi practice ale
cultului" să fie descrise (antimis, chivot, potir).
Prezentarea detaliată a catapetesmei şi a rolului pe care-l are
în arhitectura interioară a bisericii, oferă autorului posibilitatea
de a ne convinge, încă o dată, asupra serioasei sale documentări, într-un domeniu de strictă specialitate - acela al arhitecturii

copilăriei şi tinereţii

bisericeşti.

mele, iar Ion Siminiceanu mi-a fost elev.
M-a impresionat de la bun început modul în care autorul a
conceput acest studiu, rigoarea dovedită în documentare. Lucrarea este structurată în mai multe capitole:
I. Scurt istoric al satului. I IT. Neamul Cănănău (Canano). I
III. lnceputurile bisericii la Corni I IV Biserica „Duminica tuturor Sfinţilor" - lăcaş de închinăciune. I V Pictura rurală. I VI.
Anul zidirii şi reparaţiile bisericii. I VII. Preoţi, cîntăreţi bisericeşti şi alt personal ajutăror de ieri şi de azi al bisericii. I VIII.
Averea bisericii satului Corni. I IX. Hramul bisericii. I X. Cultul
morţilor şi cimitirul. I XI. Culte neoprotestante.
Parcurgând aceste capitole, rând pe rând, ai convingerea că
te afli în faţa unei reuşite strădanii a autorului de a cuprinde în
studiul său aspectele esenţiale ale unei monografii de specialitate.
Merituos este faptul că Ion Sirninceanu nu se opreşte în lucrarea
sa doar la biserica „Duminica tuturor Sfinţilor': ci reuşeşte să prezinte şi istoricul satului Corni, făcând o cercetare aprofundată şi
din acest punct de vedere, cercetare concretizată printr-o incursiune într-un trecut îndepărtat al aşezării, dovedit prin siturile arheologice „ln văiugi'; „Dealul Niteşscu'; „La cetăţuie'; sondaje ce
au scos la iveală urme de locuire începând în prima parte a epocii
fierului. Autorul dovedeşte în continuare o cercetare temeinică
bibliografică şi documentară, având ca rezultat stabilirea faptului că „Numele satului s-a schimbat în a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, aspect ce nu a fost cunoscut. In urma studiilor
amănunţite întreprinse în cauză, am stabilit că satul Corni a purtat mai întâi numele de Vlădeni, apoi Cornul, iar prin comasare
cu satul Costşti ce cuprindea şi cătunul Buda, a devenit Corm:'
Se precizează în lucrare prima menţiune documentară a satului
Vlădeni ca fiind 14 martie 1489.
Autorul prezintă, apoi, evoluţia aşezării Coroi, insistând asupra rolului familiei Cănănău, proprietara satului, devedind şi în
acest caz o temeinică cercetare, având ca rezultat, realizarea genealogiei neamului Cănănău. Referindu-se la începuturile bisericii
la Corni, autorul oferă o serie de informaţii privitoare la evoluţia
bisericii, utile oricărui cercetător în domeniu. Prezentarea bisericii „Duminica tuturor sfinţilor'; lăcaş de închinăciune, oferă autorului posibilitatea de a face consideraţii generale asupra evoluţiei arhitecturii bisericeşti din România începând cu sec.XI-XII,

Exteriorul bisericii este prezentat cu aceeaşi minuţiozitate de
pridvor, abside laterale etc.).
Biserica „Duminica tuturor sfinţilor" zidită la sfârşitul sec. al
XVIII-iea a rămas fără pictură până în 1926 când pictorul Victor Galin pictează această biserică, cheltuieWe fiind suportate de
către săteni. Această pictură s-a degradat cu timpul, aşa că începând din anul 2005 s-a demarat procesul de pictare a bisericii din
Corni, din nou.
Scurte biografii ale preoţilor ce-au slujit de-a lungul timpului
la biserica „Duminica tuturor sfinţilor'; completează în mod fericit lucrarea, consemnând spre neuitare printre alte nume şi pe
acela al tatălui meu, preot Ioan Paveliuc.
Nici dascălii şi paraclisierii nu au fost omişi, autorul menţio
nându-i conştiincios în paginile cărţii. Averea bisericii, hramul ei,
cultul morţilor, sunt aspecte cărora autorul le consacră în studiul
său comentarii interesante, dovedind şi de astă dată o meticulozitate care-l onorează, întregind imaginea unei persoane cu vocaţie
de cercetător pasionat şi competent.
In concluzie, monografia bisericii „Duminica tuturor sfinţi
lor" din Corni, poate fi utilă cercetătorilor interesaţi în redactarea
unor studii cu caracter general, prin multitudinea informaţiilor
prezentate, oferind date publicate în premieră.
Stilul lucrării este sobru, direct, precis, şi în acelaşi timp atractiv, uşor de parcurs.
Bibliografia lucrării bine selectată, dovedeşte seriozitatea cercetării în ansamblul ei. Materialul ilustraziv cuprinde fotografii
relevante pentru problematica abordată. Şi ca un ultim aspect
menţionăm faptul că Ion Sirniniceanu a reuşit să alcătuiască şi o
colecţie etnografică valoroasă, un bun început al organizării unui
muzeu etnografic la Corni. Colecţia cuprinde un număr însemnat de exponate, aparţinând diferitelor domenii ale artei populare (textile de interior, costum popular, ceramică, ustensile de
uz casnic şi gospodăresc). Şi această preocupare îl onorează pe
autorul monografiei
Avem convingerea că în viitor vor apărea şi alte lucrări semnate de Ion Siminiceanu şi totodată, mulţi vizitatori vor poposi la
Corni, pentru a admira valoroasa colecţie etnografică.
II felicităm şi rămânem în aşteptare.
Angela Paveliuc - Olariu
Doctor în etnografie
către autor (turlă, acoperiş,
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Etnolog, Emilia PAVEL

Cămasa
, de sărbătoare din Colectia
, muzeală Concesti
,
Lucrarea Margaretei Mihalache, "Cămaşa de sărbătoare din
Colecţia muzeală Conceşti" - studiu de cercetare, a fost publicată la Editura „ Agata" Botoşani, în anul 2008. Lucrarea are format

A4, 35 p. , text, note în text, bibliografie, glosar şi imagini color.
Lucrarea se înscrie ca o importantă contribuţie la valorificarea teza rului cultural naţional existent în muzeele săteşti.
Apt' ciem strădania doamnei bibliotecar din comuna Conceşti, Aglaia.Băli ·şteanu, care a organizat colecţia de cămăşi femeieşti şi oarbăteşti, într-un muzeu sătesc, fund astfel posibilă
publicarea acestei colecţii.
Lucrearea este structurată pe următoarele materiale:
1. Cuvânt înainte, prezentat de Stelian a Bă)tuţă, distins etnolog, Şef de Secţie la Muzeul Etnografic Botoşani, consultant
ştiinţific al lucrării, care a colaborat cu autoarea în prezentarea
materialului, într-o sinteză ştiinţifică, şi.care susţine: „Gândindu-

ne la faptul că portul popular este o componentă a identităţii
naţionale, este firească dorinţa de conservare şi în acelaşi timp
de păstrare peste timp a culturii populare, dar şi găsirea de noi
posibilităţi şi motivaţii de continuitate a costumului tradiţional
''. (p.7)
2. Doamna bibliotecar Aglaia Bălinişteanu, în prezentarea sa

„Ritualul nunţii la Conceşti", ne aminteşte de străvechi obiceiuri, care, în satul tradiţional, au atins apogeul: "lnaintea nunţii, mireasa trebuia să aibă pregătită, nu numai îmbrăcămintea
mirelui (cămaşă, îţari, pieptari) şi cămaşa de soacră, d şi zestrea, astfel că în joia dinaintea nunţii, cu druşte (domnişoare
de onoare) şi vornicei, se lua zestrea miresei şi se ducea acasă
la mire''. (p.9)
3. Margareta Mihalache, autoarea lucrării, în capitolul: Portul
popular în Comuna Conceşti, ne prezintă în mod cu totul ştiinţific, portul popular cu referire la cămăşile femeieşti şi bărbăteşti,
specifice zonei Botoşani.
Apreciem activitatea autoarei şi pasiunea cu care a îmbrăţişat
cariera de etnograf, informându-se temeinic pe teren, în muzee
şi studiind literatura de specialitate, cu privire la portul popular
din zona Botoşani. Portul popular este un document al continuităţii noastre etnice, atestat pe Monumentul de la Adamclisi, sec.
II d Hr. şi pe Columna lui Traian de la Roma, socotită actul de
naştere al poporului român.
Prezentarea exponatelor, a celor 20 cămăşi, 9 femeieşti şi 11
bărbăteşti, s-a făcut cu probitate ştiinţifică de către autoare, căreia
nu i-a scăpat nimic. Astfel prezintă materia primă din care sunt
confecţionate cămăşile: cânepă, in, bumbac sau ţesătură mixtă:
cânepă şi bumbac. Croiul cămăşilor defineşte tipologia portului
popular de munte sau de podiş.
Cămaşa dreaptă este specifică zonei Botoşani, această zonă
fund inclusă în unitatea geografică Podişul Moldovei. Cămaşa
bărbătească dreaptă este croită de-a-ntregul, dintr-o bucată, cu
clini la părţi, lungă mai jos de genunchi, cu mâneca strânsă în
betiţă la mână. Cămaşa cu platcă derivă din cămaşa dreaptă, ca
tipologie fund mai nouă.
Cămaşa dreaptă, după etnografa albaneză Andromaqi
Gjergji 1 este numită cămaşa de tip dalmatic, fiind descoperită la
Drashovice în Albania în sec. III-II î. d Hr. şi care se găseşte
în portul popoarelor balcanice, inclusiv la români. Pe teritoriul
carpato-danubiano-pontic, cămaşa de tip dalmatic se găseşte în
portul popular, din Mehedinţi până în Nordul Moldovei.

Alături de cămaşa dreaptă bărbătească, în portul popular din
zona Botoşani există şi cămaşa cu fustă (poale) denumită cămaşă
naţională. Cămaşa cu fustă de tradiţie balcanică, există în portul
popular românesc. Ea a fost descoperită în Slovenia (Panonia) în
sec. V-IV i.d.Hr. la Maribor, susţine etnografa albaneză Andromaqi Gjergji 2• Acest tip de cămaşă de caracterizează prin croiul
bogat: „in unele zone etnografice, ca de exemplu Botoşani - Do-

rohoi, la cămaşa cu poale, mâneca era largă dintr-un lat şi jumătate, iar dinii pe părţi la stan erau din câte ojumătate de lat.
Poalele sau fusta se confecţionau, ca şi stanii din câte 5 coţi de
pânză. Poalele erau încreţite cu brâu şi cusute de stanul cămeşii. Pe această cusătură se aplica o betiţă de pânză, prin care se
trecea aţa cu care încreţea la brâu cămaşa''. 3
Croiul cămăşilor femeieşti este prezentat de Margareta Mihalache cu multă precizie. Cămaşa femeiască specifică zonei Botoşani este cămaşa dreaptă croită după croiul cămăşii bărbăteşti
de tip dalmatic, cu varianta sa, cămaşa cu platcă. La acest tip de
cămaşă, poalele sunt confecţionate din altă pânză decât cea din
bumbac obişnuit, dintr-o ţesătură mixtă - cânepă şi bumbac.
Un alt tip de cămaşă femeiască prezentat în lucrare este cămaşa dacică, specifică zonelor montane şi care a pătruns şi în podiş. Cămaşa dacică se caracterizează prin croiul său cu mâneca lungă din gât şi încreţită la gură cu „brezărău''. Ca şi cămaşa
dreaptă, are poalele cusute de stan, fiind confecţionate din aceeaşi pânză, ca şi la cămaşa dreaptă.
Costumul popular românesc din zona Botoşani, comuna
Conceşti, ca şi din toate provinciile locuite de români se caracterizează prin folosirea culorii albe, considerată mitul purităţii la
poporul român. 1n costumul popular românesc predomină ţesă
turile albe de cânepă, in, bumbac, lână. Croiul costumului are ca
lege de bază, folosirea fără pierdere a materialului.
Ornamentica este un element important atât prin amplasarea pe piesa de costum, cât şi prin compoziţia motivelor. Arnplasarea ornamentelor subliniază liniile croielii şi pune în valoare motivele ornamentale. Ornamentul respiră de un spaţiu liber
ce-l înconjoară fund redat aşa cum spunea Lucian Blaga4 : „într-o
formă clasică, în sensul că e măsurată, discretâ'.
In afară de croi, Margareta Mihalache insistă şi asupra decorului străvechi, întâlnit pe aceste cămăşi. Aşa sunt simbolurile
solare, motive ce ne amintesc de ceramică neolitică, traco-getică
şi dacică, cum sunt: rombul, roata, zig-zagul, spirala, pomul vieţii
etc., care în diferite variante se regăsesc pe întreg teritoriul ţării,
confirmând unitatea în varietate a artei populare româneşti.
Henri Foullon, istoric şi critic de artă francez, prof. univ. la
Sorbona, director al Muzeului din Lyon, prieten cu istoricul de
artă român, Academician, directorul Institutului de Istoria Artei din Bucureşti, George Oprescu5, în prefaţa lucrării: „I.'.Art du
paysan roumain'; cu referire la arta populară românească, scrie:
,,Această artă, ale cărei origini merg fără îndoială atât de departe, încât credem că găsim în ea, primul sistem de semne pe
care l-a creat omul, nu are nimic dintr-o supravieţuire arheologică sau mai bine-zis, ea nu supravieţuieşte, ci ea trăieşte''.

Imaginile color prezentate de Margareta Mihalache în Albumul etnografic redau motive străvechi, de tradiţie mulfuni!enară, executate în punctul „în cruci sau peste fire'; ca de exemplu:

,,Decor brodat peste fire, dispus la gât, umeri, piept, poale, cu
motive geometrice-romburi. Cromatica este: albastru, galben,
roşu, dispus în tricolor" (p. 15) sau: ,,Decor brodat pestefire şi în
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cruci, dispus la guler, umeri, piept, mâneci şi în partea de jos a
stanului, cu motive fitomorfe, o variantă a pomului vieţii stilizat, încadrat de fire cu ajur alb. Cromatica: bleu, negru" (p. 17).
După

cum susţine autoarea, colecţia de cămăşi de sărbătoare
din Muzeul Conceşti - Botoşani, ca vechime, aparţine secolului
al XX-iea, când arta noastră populară atinge apogeul.
Cu privire la portul popular românesc, academician C.C.
Giurăscu6 sublinia: „Costumul popular românesc, reprezintă o
sinteză

pe care poporul român a realizat-o de-a lungul secolelor, între funcţional şi estetic într-o manieră care îl diferenţia
ză printre celelalte popoare, deşi influenţele reciproce n-au lipsit niciodată. Pe pământul românesc, unul dintre cele mai armonioase şi mai bogate, nu numai din Europa, ci din întreaga
lume, locuitorii şi-au integrat în cultura pe care au cristalizat-o

într-o structurare
specific''.

individualizată,

îmbrăcăminte

O felicităm pe autoarea albumului etnografic, pentru nobila
preocupare, de a pune în valoare creaţii populare româneşti, care
atestă identitatea noastră ca popor şi care sunt o avuţie naţională.
Note:
1. Andromaqi Gjergji, veshjet Shqiptare, ne Shequy Oryjina, tipolojia,
Zhevillirni, Tirane, 1988, p. 182, fig.171.
2. Ibidem, p. 174, fig. 162.
3. Emilia Pavel, „Portul popular moldovenesc'; Editura Junimea, Iaşi,
1976, p. 71.
4. Lucian Blaga, „Trilogia Culturii, cap. Spaţiul Mioritic, Duh şi ornamentică'; Bucureşti, 1944, p. 280.
5. Emilia Pavel, „Studii de Etnologie românească ': Editura Princeps Edit,
Iaşi, 2006, p. 460.
6. C.C. Giurăscu, „Formarea poporului român'; Craiova, 1973, p. 7

Cămasa
)

modul de

de sărbătoare din Colectia muzeală
Ungureni (sat Mihai Viteazu)
)

Lucrarea Margaretei Mihalache, „Cămaşa de sărbătoare din
Co ecţia muzeală Ungureni (sat Mihai Viteazu)" - studiu de
cercetare, a fost publicată la Editura „Agata'' Botoşani, în 2009.
Luqarea format A4, are 36 pagini, text în limba română, note,
bibliografie selectivă, glosar şi imagini color.
In a eastă lucrare, Margareta Mihalache, publică un număr de 20 cămăşi 12 femeieşti şi 6 bărbăteşti (cămaşi de săr
bătoare), un material inedit cu privire la portul popular autentic din zona "Bo oşani, creaţie populară românească de tradiţie
multimilenară.

în studiul său, Margareta Mihalache se orientează spre valorificarea ornamenticii cămăşilor de sărbătoare: „Ornamentica
colecţiei prezentate, respectă reguWe decorului în linie dreaptă,
regăsite în cămăşile din mai multe zone etnografice ale ţării:dn
mod curent sistemul de ornamentare se bazează pe succesiunea
ritmică a aceloraşi grupe de motive, repetate simetric pe parcursul unei dungi, de la un capăt la altul al suprafeţei ornamentale.>
Uneori, motivele decorative ale cămăşilor bărbăteşti apar doar
la guler şi piept, fig. 12, iar, la cămăşile femeieşti drepte, decorul
brodat este dublat de cel în ajur alb sau colorat şi delimitat cu şi
ruri de găurele simple sau duble (fig. 15, fig. 13 )''. 1
Margareta Mihalache analizează cu rigurozitate ştiinţifică
ornamentica cămăşilor din colecţia prezentată, subliniind unitatea în varietate a creaţiei populare româneşti. Subliniem că din
punct de vedere morfologic, ornamentica excelează prin decorul geometric, sau liber desenat, iar din punct de vedere semantic prin valoroase creaţii fitomorfe, cosmomorfe, scheomorfe,
zoomorfe.
Pe suprafaţa cămăşii, motivul respiră de un spaţiu liber ce-l
înconjoară, fiind redat aşa cum spunea Lucian Blaga: „într-o
formă clasică, în sensul că e măsurată, discretă''. 2
Ornamentica populară, după Tangred Bănăţeanu3, „exprimă o mare bogăţie de sentimente şi un deosebit gust artistic
al poporului român, decurgând din însăşi legătura nemijlocită
care există între artă şi viaţă''.
Cu privire la lucrarea Margeretei Mihalache, Steliana Băltu
ţă - şef de secţie la Muzeul Etnografic Botoşani, distins etnolog,
care prezintă „Cuvântul înainte'; adaugă: „O nouă colecţie muzeală se conturează pe harta etnografică a zonei Botoşani, în vederea deschiderii şi prezentării către public a unui Muzeu sătesc,
vizând valorificarea culturii populare locale, într-un spaţiu unde

arta şi meşteşugurile sunt la ele acasă, în satul Mihai Viteazu din
comuna Ungureni''.4
Menţionăm atenţia şi minuţiozitatea cu care Margareta Mihalache descrie decorul cămăşilor femeieşti şi bărbăteşti din
Colecţia Ungureni (sat Mihai Viteazu) zona Botoşani: „Toate
cele enumerate singularizează şi particularizează specificitatea
unei microzone, cum este cea a comunei Ungureni, ca o parte
componentă a culturii populare şi a unei forme de manifestare a
acesteia, care este costumul popular autentic:·s
Păstrarea costumului popular în Ungureni (satul Mihai Viteazu) se datorează şi activităţii membrilor Universităţii Populare, prima de acest gen din ţara noastră, înfiinţată de fiul satului,
profesor de filosofie, Eugen D. Neculau. După cum susţine Marcel Lutic6, „Eugen D. Neculau a fost un apostol al satului... slujind cu modestie cea mai înaltă catedră a vieţii sale, satul natal:'
Despre nobila activitate a lui Eugen D. Neculau, aminteşte
şi scriitorul Mihail Sadoveanu: „D-ta propovăduieşti muncă şi
iubire:' 7
in articolul „Confesiuni'; ing. Mihai Niculăiţă8 afirmă: „Nu
pot uita anii copilăriei, chiar dacă au fost presăraţi cu multe neajunsuri ... Aşteptam cu nerăbdare zilele de sărbătoare, când oamenii din sat, îmbrăcaţi în hainele bune, se adunau la sfat „in
piaţă'' sau la biserică ... Acum pe buzele tuturor flutură cuvântul
democraţie, însă nu trebuie să uităm că democraţia pretinde nobleţe de cultură şi caracter:'
O felicităm pe Margareta Mihalache pentru preţioasa contribuţie şi aşteptăm şi alte studii de valorificare a portului popular autentic din zona Botoşani.
Note în text
1. Margareta Mihalache,

„ Cămaşa de sărbătoare din Colecţia muzeUngureni (sat Mihai Viteazu)': Editura „Agata'; Botoşani, 2009, p. 10.
2. Lucian Blaga, „ Trilogia culturii'; cap. Spaţiul mioritic, Duh şi ornamentică, Bucureşti, 1944, p. 280.
3. Emilia Pavel, „Studii de Etnologie românească'; Editura Princeps,
2006, Iaşi, p. 471.
4. Steliana Băltuţă, „Cuvânt înainte'; Margareta Mihalache, op. cit„ p.
5.
5. Margareta Mihalache, op.cit, p. 10.
6. Marcel Lutic, Eugen D. Neculau, „Schiţă de portret'; p. 8, Margareta
Mihalache, op. cit„ p. 6.
7. ibidem.
8. Mihai Niculăiţă, „Confesiuni'; Margareta Mihalache, op.cit„ p. 33.
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MuzeografSteliana BĂLTUŢĂ

FESTIVALUL TAMISEI, LONDRA
In perioada 11 - 12 septembrie 2010, Primăria Londrei a organizat a 14-a ediţie a Festivalului Tamisei, cel
mai mare festival internaţional.
Un festival complex, cu un program foarte bogat, care
s-a întins pe o arie mare, pe malurile fluviului Tamisa.
„Chiar dacă nu este cel mai lung curs de apă din Marea
Britanie, Tamisa este cel mai cunoscut datorită faptului că
este asociat cu Londra. Fie că mergi pe apă, fie pe malurile sale, fluviul oferă o panoramă superbă şi cuprinzătoare
a capitalei. Plimbarea de-a lungul Tamisei a devenit posibilă din 1996, iar croazierele pe apă, cu opriri la principalele atracţii din oraş, au fost dintotdeauna un deliciu atât
pentru turişti, cât şi pentru londonezi deopotrivă" (National Geographic, Traveler, Marea Britanie).
În 15 iulie 2010, Consiliul Judeţean Botoşani, prin
Preşedintele său Mihai Ţâbuleac a primit invitaţia din
partea Institutului Cultural Român din Londra semnată de director Ministru Consilier Dorian Branea, pentru
participarea la Festivalul Tamisei, a Fanfarei de la Vorona
şi a Muzeului de Etnografie Botoşani care să amenajeze
standul cu textile de interior şi costume populare, unde
să se poată realiza şi o demonstraţie de lucru la războiul
de ţesut.
Timpul de pregătire pentru Muzeul de Etnografie s-a
dovedit a fi mult prea scurt dacă ne gândim la selecţia
pieselor, la întocmirea dosarelor de clasare, condiţie principală pentru transportul temporar al pieselor de patrimoniu, pregătirea dosarelor pentru aprobările de trecere
peste graniţă a obiectelor. Dacă legal pentru aprobări erau
necesare 60 de zile înainte de plecare, noi am avut pentru
pregătire şi proceduri, puţin peste 30 de zile.
Prezenţa Muzeului Botoşani cu piese de patrimoniu
etnografic naţional, a educatoarei meşteră Niculina Andronache care trebuia să facă demonstraţie de ţesut şi a
Fanfarei de la Vorona, fiind deja programată la Festivalul
Tamisei, parcă nimic, nici măcar timpul scurt nu puteau
sta împotrivă.
Totuşi, până la primirea aprobărilor pe documentele
de plecare, a neclarităţilor financiare, nesiguranţa prezenţei noastre în Londra se contura tot mai mult. Toată
procedura părea extrem de grea şi parcă „iţele nu se mai
descâlceau".
Cu toate acestea, noi am ţinut mereu legătura cu Institutul Cultural Român, trimiţând listele cu imaginile
obiectelor ce trebuiau să facă obiectul expoziţiei, dar am
şi comunicat care este stadiul pregătirilor.
Cum era şi firesc, primele aprobări pe certificatul de
export temporar le-am primit în 19 august 2010 de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional
Botoşani prin semnătura directorului Dănuţ Huţu. Era
încă un pas şi speranţa era iarăşi de partea noastră.
Apoi, în septembrie, aproape de plecare, au venit
prompt şi aprobările din partea Ministerului Culturii şi
de la Biroul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor,
prin sprijinul Dr. Ernest Oberlănder - Târnoveanu, Preşedintele Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

Plecarea a fost în 9 septembrie seara cu un autocar al
F.C. Botoşani, cu 2 conducători auto care au condus ireproşabil, Constantin Dascălu şi Ilie.
Drumul a fost foarte greu, cu o noapte de cazare în
Polonia şi traversarea Canalului Mânecii cu feribotul.
Am ajuns dimineaţa pe 11 septembrie în Londra, când,
fără a ne mai odihni, am plecat la stand pentru pregătirea
expoziţiei.

Acolo, în Programul celor două zile de Festival pe malul Tamisei, ne-a întâmpinat urarea de bun venit a Directorului Festivalului Adrian Evans:
„Londra datorează adevărata ei existenţă Tamisei şi
noi sărbătorim acest minunat oraş dansând pe străzi, săr
bătorind pe poduri şi pe marginile râului. Punctul principal al Festivalului Tamisei este în a crea evenimente participatorii atât pentru tineri cât şi pentru vârstnici. Mai
mult decât atât, acesta este Festivalul Londrei. Veniţi jos
pe râu şi să aveţi un week-end fantastic''.
Organizatorii au stabilit 4 zone bine delimitate cuprinse între 4 poduri care traversează Tamisa:
ZONA 1 - între podurile Westminster şi Waterloo
ZONA 2 - întinsă între podurile Waterloo şi
Blackfriars
ZONA 3 - cuprinsă între podurile Blackfriars şi
London
ZONA 4 - întinsă între podurile London şi Tower.
România (Muzeul Botoşani) a avut standul pentru expoziţie aproape de podul Westminster şi Ochiul Londrei
(London Eye) în zonal.
In credinţa că Festivalul va fi deschis oficial şi neşti
ind aria extrem de mare a celor 4 zone, am avut pregătit
şi un cuvânt de prezentare cu un salut către organizatori
şi către londonezi, care dacă n-a fost transmis, măcar să
rămână publicat peste timp.
Domnule Primar al Londrei, Stimaţi londonezi,
România, ţară situată în sud-estul Europei, cu o bogată istorie şi cu o contribuţie culturală în Europa, cu legături directe cu Marea Britanie între anii 1866 - 1947 în
special în vremea regilor Carol I şi Ferdinand de origine
germană, care împreună cu reginele Elisabeta şi Maria de
origine britanică, au dus la înflorirea României moderne.
O ţară cu un relief divers, munte, deal, câmpie, cu ieşire la Marea Neagră şi cu graniţa de sud conturată de
fluviul Dunărea, România este o ţară unde s-a dezvoltat o
civilizaţie rurală cu frumoase tradiţii populare, cu portul
popular având piese lucrate în gospodăria sătească, de un
bun gust, eleganţă şi armonie cromatică bine alese.
De aceea, atât regina Elisabeta cât şi regina Maria, au
preţuit costumul popular românesc, şi l-au îmbrăcat în
diferite ocazii, chiar la recepţii importante împreună cu
principesele şi doamnele de onoare ale curţii regale.
Rămâne consemnat în scrierile reginei Maria, sub titlul „Povestea vieţii mele': că la vârsta de 17 ani, înainte
de a cunoaşte România, când prinţul Ferdinand a ajuns la
Curtea Regală a Angliei, darul pe care i l-a trimis regele
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Carol I Mariei ca viitoare principesă şi mai târziu regină a
României, a fost un costum popular românesc.
La fel de frumoase, dar cu o mai mare încărcătură decorativă şi simbolistică sunt şi ţesăturile de interior delocuinţă tradiţională şi pentru ritualuri ale vieţii de familie. Ţesătoarea de altădată, inspirându-se din universul
din care facem parte, a creat uneori adevărate compoziţii într-o cromatică armonioasă dată de culorile obţinute
din plante.
În prezent viaţa sătească a României se înscrie pe o
cale a schimbării, dar unele zone încă mai păstrează parţial vechea civilizaţie, dând farmec locului.
Judeţul Botoşani, situat în partea de nord-est a României, de unde vă aducem salutul nostru şi o mică parte a
civilizaţiei tradiţionale, este o vatră etnografică şi folclorică, ce încă mai păstrează patrimoniul culturii populare.
Mulţumim Primăriei Londrei pentru ospitalitate, Institutului Cultural Român pentru invitaţie şi pentru că
ni s-a oferit prilejul să prezentăm publicului londonez
şi participanţilor la Festivalul Tamisei, creaţia populară
românească.

Pentru prezentarea pieselor de patrimoniu în expoRomânia a avut locul stabilit lângă Ungaria şi Polonia, în segmentul Noul Sat European (New European
Village).
Standul a atras foarte mulţi vizitatori care au apreciat
valoarea costumelor populare şi a ţesăturilor, fiind doritori să cumpere, rămânând apoi plăcut surprinşi de patrimoniul românesc.
întreaga echipă tânără a Institutului Cultural Român
din Londra împreună cu Director Ministru Consilier Dorian Branea a fost mereu cu noi, dar de organizare şi buna
desfăşurare a participării României la Festival a fost responsabilă Consilier Roxana Gibescu.
Surpriza mare şi plăcută a fost în momentul când standul românesc a fost vizitat de însuşi Ambasadorul României în Londra, dr. Ion Jinga, împreună cu soţia domniei sale, care au admirat şi au fost interesaţi de vechimea
pieselor aduse din patrimoniul muzeal botoşănean, de
semnificaţia decorului, de valoarea artistică, oprindu-se
cu atenţie şi la războiul de ţesut. Pentru a completa informaţiile despre Botoşani, noi am dăruit doamnei şi domnului Ambasador albumul de prezentare a judeţului din
partea Consiliului Judeţean, dar şi pliante şi tipărituri cu
valori din patrimoniul Muzeului Botoşani, tipărituri care
au fost oferite şi Institutului Cultural Român, dar şi vizitatorilor standului românesc.
Institutul Cultural Român a dăruit cele mai multe tipărituri de prezentare şi promovare a zonelor de interes
turistic din România.
Prin împletirea celor 3 oferte - expoziţie etnografică,
demonstraţie de ţesut şi tipărituri de interes turistic cu
text în limba engleză, România a avut succes, îmbogăţit
de programul folcloric al Fanfarei de la Vorona, desfă
şurat în zonele 2 şi 4, dar şi în zona 1, în faţa standului
românesc.
Programul celor 2 zile a fost foarte încărcat, dar spicuim pentru a contura imaginea Festivalului.
ziţie,

În ZONA l, pe lângă prezenţa României, Ungariei şi
Poloniei, în „Noul sat european" s-a mai prezentat creaţia
cinematografică a tinerilor de 16 - 19 ani, cu scurt metraje referitoare la poveştile din spatele scenei festivalului,
muzică live africană în foaierul Regina Elisabeta, imagini
fotografice.
În ZONA 2, Olanda a experimentat suspansul, Fanfara Franţei a stimulat dansul, pe plaja Tamisei cei mici s-au
jucat construind castele de nisip. în aceeaşi zonă au fost
prezentate „râuri" de expoziţii de artă diversă a studenţi
lor din Londra, India, Turcia, Ungaria, Franţa, Tailanda,
America. Circul francez a prezentat numere periculoase.
în ZONA 3 s-au desfăşurat diverse tipuri de dans de
societate, proiecţii de filme de animaţie pentru copii, oferte culinare, readucerea la viaţă a oaselor, moment în care
pe un schelet sculptorul modelează şi reînvie Tigrul Indian, în ideea de luptă pentru salvarea acestor rare exemplare, o rememorare a cursei de navigaţie Milenium, o
paradă pe pontonul Elisabeta a 2-a.
în ZONA 4 s-au desfăşurat concursuri de navigaţie şi
cercetare a râului, mai multe familii prietene au interacţionat cu mediul înconjurător pentru protecţia mediului,
muzica în stradă, când pe lângă alte cunoscute formaţii
de muzică internaţională a evoluat şi Fanfara de la Vorona şi apoi sub titlul Renaşterea Tamisei, a avut loc o expoziţie de vase istorice pe fluviu (vase de pescuit, vase de
prospecţii arheologice).
Aşa cum şi observatorii au spus, această a 14-a ediţie a
Festivalului Tamisei a fost mai complexă, cu un program
mult mai diversificat, a fost o reuşită deplină, program în
care Botoşaniul a reprezentat în acest an 2010, cu succes
România.
Propunerea pentru participarea Judeţului Botoşani
la Festivalul Tamisei i se datorează Consilierului Roxana Gibescu de la Institutul Cultural Român din Londra,
care a cunoscut patrimoniul şi a vizitat Muzeul Etnografic Botoşani în perioada practicii artistice la Ipoteşti, ca
studentă la clasa distinsului profesor Mircea Dumitrescu
de la Facultatea de Arte Bucureşti. Din cele 3 participări
ale României la Festival nu ştim care a plăcut mai mult
dar am simţit că prezenţa Botoşanilor a mulţumit Institutul Cultural Român, pe londonezi şi pe vizitatorii standului românesc.
Festivalul Tamisei în Londra este deja un festival cu
tradiţie, cel mai mare Festival al creaţiei, al culturii, al civilizaţiilor, al valorilor umane.
Fiind un Festival atât de mare, există şi întrebarea de
unde fonduri pentru o aşa uriaşă desfăşurare de forţe.
Programul tipărit al Festivalului ne dă răspunsul: 59%
sponsorizări din sectorul privat ca parteneri, 22% din venituri proprii şi 19% sponsorizări ale unor organizaţii şi
fonduri publice. Tot Programul Festivalului cuprinde şi
zilele de desfăşurare a celei de-a 15-a ediţii, care va avea
loc pe 10 - 11 septembrie 2011.
Este şi va rămâne acest reportaj un document peste
timp referitor la participarea Judeţului Botoşani, a Muzeului de Etnografie, la a 14-a ediţie a Festivalului Tamisei
din anul 2010.

https://biblioteca-digitala.ro

•

Fanfara din Vorona @ Thames Festival

-·

•

.-

r:.nfara din Vorona 11 one ol the l'nOlt ~ ~ tw... l*'ldl lr'Ofl'I NMn.m
~ 'A'llnattrllNJ'y~MdpcwetfiAl'l'IUSIC TtwouprMJultr.F.crvllln.
Romr.i ....
ootlUINI

Fattws WII beon pw.O. ...nng

'°"

·--.......
·-

• „_..,,.....

.... -..-o.... ..... „........... ...,..__.... _...._. ....... _
........,_.,...
_ _........_._„
„....... „..,-.,,
......,,__ ,,,..,,_,. •. _.,....._.,.._.
..., _ _ ...,. ... .......
............,~_

new european village
saturday & sunday. 12 noon-10pm

-w

·~
••"-·

..

Romania @ The Mayor's Thames Festival

Hungary, Po<and and ~w1ll be present1ng lrad1tl0flal folk crafts
such as embrotdery. text1le·weaving, lace-making. pouery and wood·
caMng. Come and see trad1toora! Romaneg 1o9m cle~pstca!JO!l§, see
how the wor1d famous Hunganan Zsolnay porcela1n 1s pa1nted by hand.
and leam about the work of the European Comm1ss1on 1n the UK

HCC

festival market
saturday & sunday. 12 noon !Opm

Over the weekend. the Thames Fesh11al Market showcases the very
best of small scale independent dasigner/rnakers, complemented
by a sefect1on of superlative food providers
Eacll area of the festival srte will have food stalls. arts and crafts
trade<s. and bars serwig a vanety of refreshrnents to ester to your

every need Over 300 1ndl\lldual traders hava been carefully selected
from across the UK. with an emphasls on art1sans produc.ng high
quahty pţoducts. and a clear po11cy on susta1nable and ethical
sourcing of f)(oduce.
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Gellu DORIAN

,,PORNI LUCEAFĂRUL .. :~ ediţia a XXIX-a
Într o zonă săracă economic, aşa cum este consideraţă zona Botoşanilor, viaţa culturală pare a fi o
alinare a celor care nu pot trăi fără cultură şi care fac
eforuturi înmiite pentru a se bucura de aşa ceva, nu
numa· ei ci şi alţii, dar şi un moft al acestora în prejudecat<li celor care cred că o astfel de manifestare identirară ar sărăci bugetul judeţean sau cel local, bugete care ar trebui folosite pentru cu totul şi cu totul
alte priorităţi. Or priorităţile nu le stabilesc oamenii
ajunşi vremelnic în anumite funcţii, ci tradiţiile deja
încetăţenite ale acestor locuri. Inerţia, pusă în mişcare de un trecut cu grele nume ale culturii naţionale,
obligă pe cei meniţi să împlinească actul cultural botoşănean să onoreze ceea ce deja este existent. Botoşanii este un oraş cu tendinţe de a deveni de mărime
mijlocie, dar care, însă, faţă de alte oraşe mai mari,
are toate formele instituţionale de cultură, de la cele
profesioniste (cum ar fi cele două teatre, cu activitate
constantă de peste şase decenii, dar cu o istorie mult_
mai îndepărtată în timp, o filarmonică, muzeu, bibliotecă) pînă la cele care îmbină profesionalismul cu
tradiţia etno-folclorică (cum ar fi Orchestra „Rapsozii Botoşanilor", o insituţie foarte vizibilă pe plan naţional), dar şi o insituţie de cercetare, conservare şi
promovare a tradiţiilor culturale, cum este Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, care, printre alte acţiuni de tradiţie,
organizează de douăzeci şi nouă de ani unul dintre
cele mai importante concursuri naţionale de poezie
şi interpretare critică a opereie eminesciene - „Porni
Luceafarul..:', care, din 1982, a adus nume noi în arealul liricii româneşti, concurs menit să îmbogăţească zestrea acestui domeniu de manifestare a culturii
scrise, cît şi să descopere noi cercetători ai operei şi
vieţii lui Eminescu.
Interesul pentru acest concurs naţional de poezie s-a impus de la început, cînd, prin strategia organizatorilor de atunci, s-a scos tema obligatorie,
pe care o impuneau celelalte concursuri naţionale,
şi anume poezii dedicate partidului şi „conducăto- ,
rului iubit'', lăsînd libertate totală de creaţie, în limita, totuşi, unei decenţe de limbaj şi abordare, în plus
aducerea printre organizatorii principali a unor instituţii de prestigiu, ca Uniunea Scriitorilor din România, care acorda trei premii, şi a Editurii Junimea
din Iaşi, care publica un volum de poezie, crescînd,
astfel, miza acestui concurs. Primele opt ediţii au
decurs sub această miză, iar din 1990, la instituţiile
amintite s-au adăugat de la an la an alte edituri, fiind
la un moment dat chiar şi zece edituri care acodau
premii pe care le şi onorau, cît şi cele mai importante

reviste de cultură din ţară. Numărul mare de concurenţi, din care se alegeau laureaţii, poate fi văzut în
antologiile editate an de an de instituţia organizatoare, care, astfel, pentru ediţia a XXX-a de la anul pregăteşte o antologie retrospectivă a acestui concurs
naţional de poezie, rămas şi acum unul dintre cele
mai importante din România.
Ediţia a XXIX-a a adus în faţa juriului şaisprezece
manuscrise ale unor concurenţi, la secţiunea „poezie'', din toată ţara, din care patru au primit premii de
editură, iar altele au fost onorate cu premii ale unor
reviste. Gîndit pe trei secţiuni - una pentru cartea
de debut publicată, premiu aflat sub numele regretatului poet Horaţiu Ioan Laşcu, fost salariat al instituţiei organizatoare, premiu susţinut de Filiala Iaşi
a U.S.R., alta pentru manuscrise şi încă una pentru
interpretarea critică a operei eminesciene -, concursul s-a desfăşurat şi de data aceasta pe o arie suficient
de mare. Creatori din toată ţara au fost interesaţi de
acest concurs. Astfel au fost laureaţi din Bucureşti,
Iaşi, Constanţa, Galaţi, Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova,
Bacău, Suceava şi Botoşani. Un juriu format din Nicolae Prelipceanu, preşedinte, reprezentînd revista
„Viaţa Românească: Dan Cristea (revista „Luceafarul de dimineaţă'), Cassian Maria Spiridon (revista
şi editura „Convorbiri literare"), Lucian Vasiliu (revista „Dacia literară'), Marius Chelaru (revista „Poezia"), Daniel Corbu (revista „Feed back" şi editura
Princeps Edit), Liviu Apetroaie (editura Junimea),
Nicolae Panaite (editura Alfa), Ioan Moldovan (revista „Familia"), George Vulturescu (revista „Poesis"), Sterian Vicol (revista „Porto franco"), Dumitru
Augustin Doman (revista „Argeş"), Virgil Diaconu
(revista „Cafeneaua literară"), Iona Radu Văcărescu
(revista „Euphorion"), Adrian Alui Gheorghe (revista „Conta"), Paul Aretzu (revista „Ramuri"), Nicolae Sava (ziarul „Ceahlăul"), Vasile Spiridon (revista
„Ateneu"), Leo Butnaru (Uniunea Scriitorilor din R.
Moldova), Mircea A. Diaconu (Filiala Iaşi a U.S.R.),
Gellu Dorian, Lucian Alecsa şi Nicolae Corlat (revista „Hyperion'', a decis acordarea următoarelor premii: - la secţiunea carte publicată:- Premiul „Horaţiu Ioan Laşcu al Filialei Iaşi a U.S.R. poetei Dana
Cernuşcă, pentru cartea Simfonii de stors veninul,
Ed. Junimea, Iaşi, 2010, carte premiată la ediţia precedentă a concursului; - Premiul Uniunii Scriitorilor
din R. Moldova, poetului Lucian Adam, pentru cartea Dopuri de plută, Ed. E9 Nouă, 1010; - la secţiu
nea poezie: - Premiul Editurii Junimea şi al revistei
„Conta'', Alexandra Emilia Bucur; - Premiul Editurii revistei „Convorbiri literare'', APLER şi al revistei
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„Poesis" - Carmen Stanciu;- Premiul Editurii Princeps Edit şi al revistelor „Feed back" şi „Argeş'', Dorin Cozan;- Premiul Editurii „Alfa" şi al revistei
„Verso'', Adrian Teodorescu;- Premiul revistelor
„Viaţa Româneascâ', „Ramuri" şi „Ateneu", Irina
Roxana Georgescu;- Premiul revistei „Hyperion" ,
Dan Mihai Dincă;- Premiul revistei „Dacia literară'',
Claudia Radu;- Premiul revistei „Convorbiri literare", Daniela Maria Varvara;- Premiul revistei „Familia'', Lenuta
, Dolinschi;- Premiul revistelor „Porto franco" şi „Cafeneaua literarâ', Florin Alexandru
Văsieş;- Premiul revistelor „Euphorion'' şi „Luceafărul de dimineaţâ', Simona Dumitrache; secţiunea
interpretare critrică a operei eminesciene: Premiul revistei „Convorbiri literare'', Cristina Scarlat;- Premiul revistei „Dacia literarâ';- Oana Opaiţ-Dugan;
Premiul revistei „Feed back'', Mirela Savin;- Premiul
revistei „Poesis'', Nastasia Savin; - Premiul revistei
„Hyperion", Cristina Gabriela Nemeş;- Premiul revistei „Verso'', Cristina Scarlat. Un palmares destul
de bun pentru o ediţie desfăşurată în timp de criză.

Programul a cuprins şi alte acţiuni organizate în colaborare cu Societatea „Raluca Iuraaşcu" din Vorona şi Primăria Vorona, precum şi lansări de cărţi şi
prezentări de reviste, organizate în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu" Botoşani, cît
şi lecturi publice ale poeţilor Nicolae Corlat, Vasile
Iftimie şi Stelorian Moroşanu.

Claudia RADU

Ca să fac un pact cu singurătatea,
Să mă absoarbă şi să-mi ardă semnele din
Aici îmi voi construi cetatea.

*
las ochiul în afară deschis mai multe zile,
independent, el înregistrează o stare,
un altceva: imediatul e totdeauna.

DorinCOZAN

sunt perioade din care nu reţin mişcare - acele zone moarte care nu-mi amintesc despre
mine,
o senzaţie de pâslă sub tălpi şi altele, atât de pline, încât mi se pare că
filmul ar putea reîncepe în orice clipă,
de oriunde,
intens.

Florin ALEXANDRU VASIES,

Cetatea
Mă îmbracă frigul cum îşi dezbracă toamna
Mă caută apusul şi mă găseşte mereu.

copacii,

De-aş găsi

De-aş

naştere.

o cărămidă,
avea un dumnezeu.

I LACOMI DE TRUP
prin limbile noastre vom fi puternici
gurile sunt armele noastre, ele vor lipi trupurile
cine va stăpâni pieptul acesta larg şi curăţat de
pământ?

să umble împrejur cei lacomi de trup să-l ucidă
cel din braţele dragostei stă pitit să-i întoarcă faţa
celui care vine călare pe ceruri, care le apleacă buza
îşi va înălţa podoaba umerilor şi nu va avea nicio teamă în inima lui
este în siguranţă sub limbă străină, este plin de inimi
şi dă cu împrumut
roua trupqlui împletit

voi vorbi ca ei, voi înota în saliva lor, voi alipi
spinările celor cu patru mâini şi patru picioare
voi întări pe ei marginea pământului
i zilele cerului aruncate în mâna lor
căci pe cine am eu în deşert dacă nu pe tine,
suflete fiară?

Ating doar ce pot înghiţi,
Luminez doar când mă pierd.
Un fluture îmi aleargă simţurile
Ca şi cum aş avea doar un sfâr it.
Dar zbor cu el
Şi cu primul meu sfârşit, o febră roşie.
Într-un gând paralel.

deschide gura, eu voi ieşi, a spus ahasverus
trupul rău va fi aruncat pe spatele strigătorilor

Cineva mi-a desenat cercul din care nu mai po fugi
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Irina Roxana GEORGESCU

Adriana TEODORESCU

6. bilet înapoi
să

e timpul

pleci.

ia -ţi

haina

şi

nu te mai întoarce

orele îţi bat în tălpi piroane calde, dimineaţa va izbucni şi ea în câteva ore
(cât de ciudat este acum drumul)
patul nedesfăcut, câteva frunze pe jos, nişte anunţuri
de mică publicitate zac undeva într-un colţ
buzunarele sunt doldora de mărunţişuri
(arunc în gol nişte pietre, pământul o ia uşor la vale)
nu mai e mult, îţi zic, ai răbdare
drumul ăsta coboară singur
(buzunarele atârnă greu, umerii ţi se lasă usor)
hai, că nu mai e mult
şi ajungem

Daniela Maria VARVARA

O CÂNTARE

(DAR NU A CÂNTĂRILOR)
Sunamita,
când dinţii muşcă lacom
din iubire
ce mai ramane ....
căci moartea e mai tare
ca trupul cuvintelor îngăduite
în spaţiul osului întors cu măduva-n afară,
spre tot ce 1-a-nvelit cândva,
înainte de trecere,
înainte de tăcere, de cântat de cocoşi. ..
•

V

A

(

„Alte glasuri, alte încăperi"
între lucruri nu se mai poate de mult umbla.
Între locurile în care nu se mai poate merge
a crescut gheaţa adâncă a iernilor alungate de încă
peri slăbite
şi nu mai găsesc nici o noapte în care să pot dormi.
Timpul s-a scurs printre mine,
s-a subţiat odată cu încercările unui soare
de -a-ş i şterge faţa de ochii umezi ai umbrei
şi-am devenit o dungă de carne pe care nu o mai
primesc nici ploile, nici sfârşitul.
Deschideţi sertarele înainte să vă mănânce praful
viaţa

şi veţi vedea cum în spatele zilei zac răniţii insomniei.
Deschideţi gura şi înghiţiţi-vă lacrimile,
îngropaţi-vă în pământ şi ucideţi încă o dată morţii
şi veţi vedea că timpul s-a scurs printre voi
şi nu mai puteţi adormi niciodată acasă,
că patul s-a făcut îarâmă şi noaptea plesneşte
pe trupurile sănătoase ale celor ce nu au plecat încă

ale celor ce dintr-un singur glas ştiu să-şi facă
fugă şi moarte şi viaţă.
Între lucruri nu se mai poate de mult umbla,
e sufletul nespusului greu şi în orice centimetru se

călăresc

goluri ca nişte mări în care s-a înecat Moise.
Picioarele timpului cresc de la om la animal
şi nu mai disting zâmbetul bârlogului de rânjetul
unei case ce s-a făcut că trăieşte când ea începea
moară.

CarmenSTANCIU

Din vitrina cu păcate
aplaudaţi-mă ca pe-o fecioară
gata să-şi dezgolească
întâia oară sânul
pentru bărbaţii înţărcaţi devreme
adoraţi - mă

ca pe-o femeie
când satură din corpul ei săracii
priponiţi

cu mâinile întinse
la umbre de rochii
ca pe-o soţie
ce îşi împarte omul
între atâtea femei
purtând aceleaşi braţe

veneraţi-mă

iubiţi-mă

sunt femeia care vă poartă păcatele

Închideţi nopţile înainte să plece paturile.

Basmele se citesc întotdeauna dimineaţa;
seara sau mai târziu, mâine
sunt „alte glasuri, alte încăperi':

Simona DUMITRACHE
XXX
audienţa extazului
abia cum începe
cînd nervii mei
o iau la sănătoasa
sub cearşaful alb
ambiţie
transmisă

la radio
pe căile nazale
ale timpului
într-o oarecare linişte
auzită între buzele
cunoaşterii

sub palma ta
caldă
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Concursul Naţional de Interpretare şi Creaţie a
Piesei de Teatru într-un act „Mihail Sorbul"
unei piese premiată la ediţiile precedente. Pe decursul celor şa~te ed~ţii de pînă acum au fost premiate peste patruzeci de piese de teatru, unele dintre ele fiind jucate şi
de teatrele profesioniste, cum a fost, de exemplu, piesa de
teatru „O zi din viaţa lui Robinson Crusoe" de Dan Cojocaru, jucată -la Teatrul Naţional din Bucureşti şi la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache" din Botoşani, sau
„Altarul" de Aurel Andrei, jucată la Teatrul „Ateneul din
Tătăraşi" Iaşi.
Şi la ceastă ediţie

Aj~s la cea de a XXII-a ediţie, secţiunea de interpretare, şi la cea de a VII-a ediţie secţiunea de creaţie, Concursul Naţion~l de Interpretare şi Creaţie a Piesei de Teatru întt un Ac „Mihail Sorbul" şi-a dovedit şi de data
aceasta interes din partea concurenţilor, atît actori amatori clt ş· creatori de piese de teatru într-un act, fund nevoie, din capill locului, să recurgem la o preselecţie a formaţiilor de teatru, avînd în vedere, în primul rînd fonduri!~ a~ocate pe o durată de trei zile, dintre care o zi pentru
pnmirea formaţiilor, repetiţii, o altă zi pentru concurs, iar
alta pentru discuţii, pentru secţiunea de creaţie şi pentru gala de decernarea premiilor. Astfel, formaţii din ţară,
c~m ar fi c~le ~im Giurgiu, Călăraşi, Timişoara, Cluj, dar
şi o formaţie dm Botoşani nu au putut fi înscrise în concurs. Motivele au fost, în primul rînd, numărul mare de
echipe care ar fi trebuit să evolueze într-o zi, dar şi nerespectarea regulamentului, care cerea prezentarea în concurs a unei piese de teatru într-un act, nu spectacole de
muzică populară sau altfel de adaptări care nu ar fi fost luate în calcul de juriu. De asemenea, la sectiunea de creaţie, s-au primit douăzeci de piese de teatru Într-un act, încît decizia juriului, acestea fiind demne de luat în calcul,
a_fost ~ceea de a acorda toate premiile puse în joc, dar şi
sa suplimenteze, cu menţiuni, prin publicarea acestor piese în revistele „Hyperion" şi „Ţara de Sus': încă un numnăr de cinci piese, încît numărul pieselor ce vor fi puse în
valoare prin publicarea lor în antologia pe care institutia
organizatoare, Centrul Judeţean pentru Conservarea· şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, o va edita la
ediţia următoare a concursului, în 2012, va fi de zece piese de teatru. De asemenea, pentru valorificarea scenică a
acestor piese, în regulamentul concursului de interpretare va fi inclusă, cu menţiunea de recomandare, montarea

au fost, cum am spus, mentionate
de juriu zece piese de teatru. Astfel, juriul celei de~ VII-a
ediţii a Concursului Naţional de Creaţie a Piesei de Teatru într-un Act „Mihail Sorbul", organizat în perioada 2931 octombrie 2010, format din ŞTEFAN OPREA (preşe
dinte), GELLU DORIAN ŞI LUCIAN ALECSA, în urma
lecturării lucrărilor sosite, conform regulamentului de
organizare şi desfăşurare a acestui concurs, a hotărît acordarea următoarelor premii: Premiul I - Călin Ciobotari,
din Iaşi, pentru piesa de teatru „Abatorul de hîrtie"; Premiul II - Virginia Paraschiv, din Baia Mare, pentru piesa de teatru „Striveşte firele de iarbă"; Premiul III - Sabina Bălan, din Botoşani, pentru piesa de teatru „Cutia";
Premiul special al revistei „Hyperion" - Angela Baciu,
din Galaţi, pentru scenariul „Viaţa de dincolo de moarte";
. Menţiune - Carmen Dominte, din Bucureşti, pentru
piesa de teatru „Adam şi Eva";
Au i:nai fost acordate 5 menţiuni, constînd în publicarea pieselor de teatru in revistele „Hyperion" şi „Ţara
de Sus': precum şi includerea acestora în antologia editată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, în vederea valorificării
lor scenice de către formaţiile de teatru de amatori, astfel: Ştefan Caraman, din Tulcea, pentru piesele de teatru
„XXI de scene din viaţa lui Ştefan" şi „Talk Show"; Laurenţiu Budău, din Bacău, pentru piesa de teatru „Bufonus captivus"; Gheorghe Balint, din Bacău, pentru piesa de teatru ,,Îngeri & gunoaie sau Lulu & Meme"; Irina
Roxana Georgescu, din Medgidia, pentru piesa de teatru
„Ceai verde cu două cuburi de gheaţă"; Marina Evelina
Cracană, din Truşeşti, Botoşani, pentru piesa de teatru
„Confuzia''.
Juriul celei de a XXII-a editii a Concursului National de Interpretare a Piesei de T~atru într-un Act „Mihail
Sorbul", desfăşurat în perioada 30-31 octombrie 2010,
format din ŞTEFAN OPREA (preşedinte), MIRCEA COLOŞENCO, MARIUS ROGOJONSCHI, FLORIN AIONIŢOAIE, BOGDAN HORGA, LUCIAN ALECSA şi
GELLU DORIAN, în urma vizionării spectacolelor înscri~e în concurs, conform regulamentului de organizare şi desfăşurare a acestuia, a decis acordarea următoare
lor eremii: Premiul I (Trofeul concursului): NOMINALIZARI: "Jocul de-a vacanţa" de Mihail Sebastian, regia
Lenuş Moraru, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu" Botoşani; „Croitorul" de Slowomir Mrozeck, regia Ovidiu
Ivan şi Mirela Nistor, Colegiul Naţional „A.T. Laurian"
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Botoşani şi „Eu cînd vreau să fluier, fluier" de Andreea Vălean, Liceul Teoretic „N. Iorga" Botoşani; LAUREAT- Spectacolul cu piesa de teatru „Jocul de-a vacanţa"
adaptare pentru teatru scurt după piesa cu acelaşi titlu
de Mihail Sebastian, regia Lenuş Moraru, Colegiul Naţi
onal „Mihai Eminescu" Botoşani; Premiul pentru regie:
NOMINALIZĂRI: Adrian Mureşan pentru spectacolul
„Eminescu - cugetări din azil"(operă rock într-un act),
- Lenuş Moraru pentru spectacolul „Jocul de-a vacanţa" după Mihail Sebastian şi Diana Ligi pentru spectacolul cu piesa „Cutia" de Sabina Bălan . LAUREAT: Adrian
Mureşan pentru spectacolul „Eminescu - cugetări din
azil'', Trupa de teatru „ Audienţa generală" Cluj-Napoca; Premiul pentru interpretarea unui rol feminin: NO MINALIZĂRI: Vera Pantea pentru rolul Catherine din
spectacolul „Poem iralandez pentru vioară şi suflet" de
John Kendrick, - Silvana Mihai pentru rolul Ea din spectacolul „Cutia" şi Sabina Bălan pentru rolul Corina di
spectacolul „Jocule de-a vacanţa"; LAUREATĂ: Sabina
Bălan pentru rolul Corina din spectacolul „Jocul de-a
vacanţa", regia Lenuş Moraru, Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu" Botoşani; Premiul pentru interpretarea unui
rol masculin: NOMINALIZĂRI: Vlad Galer pentru ro lul El din spectacolul „Cutia", - Andrei Goşu pentru rolul
Jupînul din spectacolul „Eu cînd vreau să fluier, fluier" ş i
Silviu Adrian Curuţ pentru rolul Marin din spectacolul
„Poem irlandez pentru vioară şi suflet''. LAUREAT: Andrei Goşu pentru rolul Jupînul din spectacolul „Eu cînd
vreau să fluier, fluier'', regia Laura Dumitrache, Liceul
Teoretic „N. Iorga" Botoşani. Premiul pentru interpretarea unui rol secundar: Emil Tamaş pentru rolul Săr
manul Dionis din spectacolul „Eminescu - cugetări din
azil'', Trupa de teatru „Audienţă generală" din Cluj Napoca; Premii speciale ale juriului pentru opţiuni repertoriale: 1. Spectacolul cu piesa „Croitorul'', regia Ovidiu
Ivan şi Mirela Nistor, Colegiul Naţional „A.T. Laurian"
Botoşani şi spectacolul cu piesa „Neneaca, cuconaşul
ei şi dascălul'', regia Liuba Axenti, Colegiu Pedagogic
„Ion Creangă" din Bălţi, R. Moldova; Menţiunea I: Vera
Pantea pentru rolul Catherine din spectacolul cu piesa
„Poem irlandez pentru vioară şi suflet", regia Aurel Luca,
Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi, Trupa de Teatru
„Ludic"; Menţiunea II: Silvana Mihai pentru rolul Ea din
spectacolul „Cutia" , regia Diana Ligi, Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu" Botoşani; Menţiunea III: Alexandra
Pascu pentru rolul din spectacolul „Sandwich cu pui'',
Palatul Copiilor din Bacău.
Gala de decernare a premiilor, care a avut loc în sala
de spectacole a Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasilache" din Botoşani, a fost precedată de un spectacol
cu piesa de teatru „O zi din viaţa lui Ivan denisovici" de
Dan Cojocaru, în regia lui Marius Rogojinschi, cu actorii
Florin Iftode, marius Rusu şi Valentin Ligi. Scenografia
Mihai Pastramagiu. Spectacol realizat de teatrul care a
găzduit întreaga manifestare. Ştefa Oprea, preşedintele
juriului, a apreciat, în final, calitatea întregii manifestări,
spunînd că această ediţie a fost una dintre cele mai reuşi
te, atît prin calitatea formaţiilor participante, seriozitatea
abordărilor scenice, atitudine artistică, precum şi sobrietatea şi prezenţa organizatorilor botoşăneni.
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Aici, în acest mediu antropo-geografic al ţinutului
E un text care se naşte, mai bine-zis izvorăşte dinamenii şi- au dăltuit istoria! S-au format pe tr-un suflet, care nu caută înadins ce are de exprimat, el
ei, ca oameni, români vrednici, puternici în lupta cu vi- trăieşte intens o stare, un sentiment care îl macină sau îl
tregiile vremutilor, încrâncenaţi să- şi facă pentru ei şi fa - marchează atât de profund, încât nu mai rezistă şi dă la
milia lor un trai cât mai bun încăpăţânaţi să fie remarcaţi lumină în graiul străbun, în versuri mai mult sau mai puîn co ectivit1'$i c fiind de frunte, trăindu - şi toate senti- ţin realizate metric, trăirea sau trăirile lui.
mentele şi exprimându-le estetic în toate modalităţile ce
Şi când aceste trăiri sunt oarecum comune cu ale cedevin realizări ale culturii populare, căci folclor nu în- lor care îl ascultă se creează cadrul ca textul născut să
seam nă numai literatură - artă, ci şi cultură (1), şi, indiprindă viaţă în variantele celor care îl preiau şi -l adapferent de vârstă, de preocupările sau de gradul de cul- tează după sufletul şi talentul lor. Aria de răspândire se
tură ale fiecăruia dintre noi, o floare frumoasă, un pei- măreşte, numărul celor seduşi de nou - născutul text creş 
saj î ncântător, predispun la
te şi el, colportori se vor
emoţii, la inspiraţie, la cregăsi, pentru că ceea ce plaaţie . Dovada cea mai elocce, se cere şi vor fi imediventă în privinţa aceasta
at şi negustori care să vâno aduce faptul că folclorul
dă marfa şi astfel o stare
literar foloseşte o bogasufletească, un sentiment
tă simbolistică a plantelor
profund ia forma versului
(2), şi omul trece natura în
popular şi devine text poecultură, „într-o a doua natic, colportat, îmbunătăţit,
tură" însufleţită ... (3), deaugmentat sau micşorat,
oarece românul, într-o reschimbat dar nu esenţial
laţie specială de intimitate
în numeroase variante care
• 1000 u poetlipoplllare
cu natura, nu se pune nicicirculă într-un spaţiu unde
din juuJlll Botoşani•
odată faţă în faţă cu ea, ci
are căutare şi este gustat.
se confundă în sufletul ei,
„Poezia populară este poştergându-se pe sine ca om
pulară prin toată populaşi lăsând să trăiască natura
ritatea celui care o produca natură ... (4).
ce, prin toată acceptarea
De la casa de locuit, la
celor care o transmit" (7).
îmbrăcăminte, de la moDespre naşterea, preluarea,
bilierul casei şi casei mari
răspândirea şi modificarea
la orice obiect de folosinţă
poeziei populare a se vedea
ca unealtă sau instrument
şi G. Călinescu în Arta literară în folclor.
pentru muncă, de la poezia
În timpurile contempomomentelor cruciale ale
vieţii, la cea a obiceiurilor
rane procesul acesta a devenit altfel, căci creatorul,
de peste an, în toate găsim
un suflet care se exprimă
cunoscător de carte, scrie
estetic în cea mai româde obicei ceea ce creează şi
nească expresie artistică.
.
ţine să i se cunoască opera,
Sufletul acestui om, aşa de evident orientat spre pito- să-i poarte numele, să nu i se schimbe versurile, uneori
resc (5) îl descoperim în textele celor 1000 de poezii po- nici melodia, ba unii se şi laudă că sunt creatori de folpulare din antologia amintită.
clor, că îşi fac singuri textele - am auzit chiar exprimări
Ce fericit vers eminescian s-a ales pentru numele ei!: de felul „mi-am fabricat singur (ă) cântecele mele': Ba
Săraca ţară de sus.
unii şi le şi publică în volumaşe de versuri. Se uită şi chiar
de cei ce nu ar avea dreptul să uite că folclorul nu e operă
scrisă. În treacăt fie spus, nu asistăm la destule scandaluri
***
Textul poetic popular este, şi aceasta o afirmăm cu pentru paternitatea unor nimicuri cu iz folcloric?
to ată convingerea noastră, nu un text de publicat, nu o
Literatura contemporană are şi astăzi rapsozii ei, nucreaţie care să răzbată vremile purtând un nume pe care
mai că imaginile fundamentale nu aparţin doar vorbelor
să- l înnobileze cu supranumele poet. Poezia populară
spuse, ci se recompun cu textele scrise (Noemi Bomher).
este opera unor anonimi, operă pe care şi - o însuşeşte un De aceea când se trece la culegerea unor texte folclorice neam întreg. (6).
trebuie înţeleasă noţiunea culegere de folclor şi nu alt fel
de acţiune care se vrea aşa ceva! - culegătorul trebuie să
Boto şa nilor,
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fie el cel dintâi un foarte, foarte bun cunoscător a folclorului pentru a nu se trezi că adună texte care nu au nimic
cu adevăratul text folcloric. Trebuie să fie foarte, foarte
bine documentat asupra zonei, arealului în care culege
şi cea mai importantă latură a acestei acţiuni o constituie intuiţia că are în faţa sa un adevărat informator care
deţine texte valoroase şi nu colportori de ocazie ce se vor
informatori de folclor.
Analizând antologia - asupra căreia ne-am aplecat
spre a-i descoperi una din marile sale importanţe pentru
azi şi pentru timpurile viitoare - credem că, în majoritate, textele sunt variante, piese de rezistenţă între tipurile lor, fie din acest areal, fie chiar din altele învecinate
sau chiar mai depărtate. Şi timpul culegerilor este ceva
mai depărtat de anul 2000, aşadar, chiar de nu e mult de
atunci, sunt din alt veac şi, cred că ne este permisă şi o
remarcă, poate mai veselă, sunt din alt mileniu!

***
Scopul cercetării folclorului este de a ne arăta felul
propriu de a simţi al unui popor, viaţa lui sufletească în
toate manifestările ei mai caracteristice şi aşa cum se răs
frâng în diferitele lui producţiuni păstrate din timpurile
cele mai vechi. ... (8),.
Se ştie că, pe o scară ce cuprinde aproape întregul teritoriu dacoromân, î n c e p u t u 1poeziei populare dacoromâne se caracterizează prin stereotipul.frunză verde ... ,
fie floare de „. (9), încă Vasile Alecsandri afirma că „Românul se renaşte cu primăvara! El întinereşte cu natura,
căci o iubeşte cu toată dragostea unui om primitiv. De
aceea şi toate cânticele lui încep cu frunză verde" (10).
Asupra acestor texte vom stărui pentru a înţelege de
ce ţăranul botoşănean a apelat doar la anumite plante din
lumea verde care-l înconjoară şi întru care el există, de
ce a preferat mai mult unele plante şi mai puţin pentru
altele, de ce a ales pentru sintagma poetică românească FRUNZĂ VERDE sau FOAIE VERDE, - despre care
Bogdan Petriceicu Hasdeu scria că nu e: „nici latină, nici
dacică, ci curat românească, formată prin secularul trai
în codru al străbunilor noştri. „" (11) - o anume specie
de plantă (taxon), cum sunt alese, pe ce criterii, de ce în
cuprinsul textelor apare doar un număr limitat de specii
de plante, întrucât simbolurile fitomorfe şi cele dendromorfe alcătuiesc un cod vegetal de o extremă bogăţie ...
numele plantelor alcătuiesc un adevărat sistem de clasificare a universului mito-poetic (12) şi că flora participă la
sentimente şi acţiuni omeneşti (13).
Textele antologiei cuprind specii literare diverse, dar
pe care le cuprindem sub numele generic de cântece, fie
ele epice, sau lirice - chiar doar strigături, care sunt cele
mai lirice creaţii ale eului poetic anonim. Putem afirma,
fără putinţă de replică, că poezia populară lirică românească, are o vechime apreciabilă, urcând probabil până
către epoca genezelor acestui neam, dacă nu încă mai sus
(14). Cântecul este singura categorie folclorică ce prezintă un aspect deosebit de comunicare şi anume: comunicarea pentru sine sau autocomunicare (15). Care sunt
cauzele pentru care un individ cântă pentru sine? Acceptând teoria conflictului dezvoltată în psihologie vom

constata precum că conflictul individului care cântă pentru sine este un conflict interior ca rezultat al conflictelor sale exterioare în raport de aspecte diverse ale vieţii
ce pot crea starea de disconfort pentru anihilarea căreia
individul adoptă anumite comportamente printre care şi
performarea cântecului (16).
Prin aceasta am vrea, dacă vom reuşi şi dacă se poate
afirma aşa ceva pe o atât de simplă încercare, să deschidem o cale, dar nu asemenea căliţei ocolite - motiv decorativ -, spre înţelegerea sufletului românului din acest
ţinut.

* (fragment dintr-un studiu interdisciplinar asupra
sintagmei frunză verde şi variantelor ei din textele antologiei Săraca ţară de sus, antologie apărută la Botoşani
sub îngrijirea poetului Gellu Dorian în 2008) Note: (1)
Ursache, Petru - Prolegomene la o estetică a folclorului, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1980 - pag.
44 (2) Grădina Botanică din Iaşi, lucrare colectivă, 1985
- pag. 489 (3) Ianoşi, Ioan - Estetica, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1978 - pag. 199 (4) Simionescu-Râmniceanu, Marin - Sufletul românesc în Dreptul
la memorie în lectura lui Iordan Chimet, vol.III - Dialog
despre identitatea românească, Editura Dacia, Cluj, 1992
- pag. 70 (5). Blaga, Lucian - Trilogia Culturii, Orizont
şi stil, Spaţiul mioritic, Geneza metaforei şi sensul culturii, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti,
1944 - pag. 256 (6) Zamfirescu, Duiliu - Poporanismul
în literatură în Discursuri de recepţie la Academia Română, Editura Albatros, Bucureşti, 1980 - pag. 39 (7)
Iorga, Nicolae - Istoria literaturii româneşti. Introducere sintetică, Editura Minerva, colecţia Arcade, Bucureşti, 1977 - pag. 21-22 (8) Densusianu, Ovid - Viaţa
păstorească în poezia noastră populară, ediţie îngrijită şi prefaţată de Marin Bucur, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1966 - pag. 41 (9) Papahagi, Tache - Poezia lirică populară, Editura pentru literatură, Bucureşti,
1967, pag. 474 (10) (Alecsandri - Românii şi poezia lor,
în Opere vol. IV - Proză -, text stabiJit, note şi variante de
Georgeta Rădulescu-Dulgheru, Editura Minerva, colecţia
Scriitori români, Bucureşti, 1974 - pag. 111 (11) Hasdeu,
Bogdan Petriceicu - Istoria critică a românilor, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Grigore Brâncuş; prefaţă şi
note de Manole Neagoe, editura Minerva, Bucureşti 1984
- pag. 615 (12) Evseev, Ivan - Dicţionar de simboluri,
Editura Vox, Bucureşti, 2007 - pag. 128 (13) Connform
Papahagi, Tache - Poezia lirică populară, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967 - pag. 179 (14) Muntean,
G. - Puterile mitului în Istoria literaturii române, Studii, coordonator ştiinţific: Zoe Dumitrescu Buşulenga,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1979 - pag. 34 (15) Bârgu-Georgescu,Lidia - Introducere la Antologie de lirică populară românească, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de .. „ editura Minerva,
Bucureşti, 1980 - pag. XXVI (16) Bârgu-Georgescu,Lidia
- Introducere la Antologie de lirică populară românească, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de ... , editura Minerva, Bucureşti, 1980 - pag. XXVI-XXVII

https://biblioteca-digitala.ro

Gellu DORIAN

Costache Jacotă
Costa e Jacotă s-a născut 18 mai 1926 în satul Vatra Bu.N.. fost învăţ tor în comuna Budeşti între 1946-1986 şi
director al Şcolii Generale Budeşti. Soţia sa a fost educatoare
la grădiniţa din aceeaşi comună. A realizat nenumărate cercetări etno-folcorice în subzona Budeşti, bogată în astfel de valori tradiţionale, unele dintre ele materializându-se în expoziţii ennanente sau itinerante( peste 600 de piese muzeale, începândc;u 1957), altele într-o monografie a comunei Budeşti,
dar şi în culegeri de folclor, adunate în nenumărate caiete, dintre care am ales textele şi cântecele din prezenta antologie.
Culgerea de faţă a fost întocmită în 1978, după douăzeci şi
cinci de ani de cercetare şi notare a poeziilor populare, unele
dintre ele existând, în variante, şi în alte culegeri, dar cele mai
multe scrise şi adunate pentru prima dată de neobositul culegător de folclor, îndeletnicire pe cale de dispariţie în zilele
noastre. După cum ne-a mărturisit el, cele mai multe poezii
populare, de la cele legate de obiceiurile de iarnă, dar şi la cele
de peste an, cimilituri, proverbe şi altele le-a auzit de la mama
lui Raliţa Gh. Jacotă, trăitoare în satul Vatra-Budeşti.
Făcând parte din şcoala veche, plecată de la pasiunea de
excepţie pentru folclor a lui Eminescu, din stirpea sociologului etnolog Dimitrie Gusti, alăturându-se unei tradiţii serioase în zonă, ce adună nume ca Tiberiu Crudu, Grigore Gheorghiu, Nicolae Răutu, Dumitru Furtună, D. Negureanu, AL
Bardieru, Ştefan Ciubotaru, Vasile Ungureanu, Aurel Ştefan,
Gheorghe Ţuculeanu, Dumitru Lavric, dar şi I.H. Ciubotaru,
Stelian Cârstian, Costache Jacortă, fără să iasă în evidenţă, ca
unii dintre cei amintiţi mai sus, a respectat metodologia culegătorului de folcolor, aşa cum ea a fost transmisă de înaintaşi. Cele mai multe texte din prezenta culegere indică sursele,
persoane care, aşa cum ne-a mărturist el, au fost chestionate
şi înregistrate în perioada 1946-1977, când a finalizat această
antologia, nu singura, de altfel, întocmită de învăţătorul care
nu a părăsit locul atât de bogat, dar şi îndepărtat de civilizaţia
în progres, aşa cum este Budeştiul.
Zonă economică austeră, dar unică în felul ei, prin minereurile de nisip cuarţos, căutat de industria specifică, Budeş
tiul ţine şi de o tradiţie istorică îndepărtată, acolo fiind, în dese
perioade, refugii domneşti, în care oameni de curte ca Movilă, Boldur-Lăţescu şi alţii şi-au durat moşii ale căror urme se
văd şi acum. însă cercetările au dat la iveală şi vetre de aşe
zare umană cu mult mai vechi, chiar din antichitate, arealul
de vieţuire umană fiind aici mai întins, iar zona învecinată a
Mitocului, recunoscută în cercetarea arheologică, fiind reper
în acest domeniu, însemnând un argument în plus pentru cei
interesaţi de astfel de valori. Pe aceste izvoare vechi s-a bazat şi
culegătorul nostru de folcor, alături de Gheorghe Ţuculeanu,
fiind ultimul din stirpea celor amintiţi mai sus. Prin publicarea acestei culegeri de dimeniuni reduse, dar foarte valoroasă,
instiuţia noastră, astfel, îşi face o datorie de onoare dar şi de
obligaţie ce-i stă în sarcină, aceea de conservare şi valorioficare a tradiţiilor populare. Pe lingă îngrijirea textelor poetice
şi a celorlalte texte incluse de culegător, de care m-am ocupat,
atenţia acordată de Constantin Lupu variantelor muzicale întregeşte valoarea şi veridicitatea tradiţională a acestora.

Folclor hudestean

deşti.

COLINDĂ

DE ANUL NOU
sculaţi

voi gospodari
Sculaţi voi români plugari
Flori de măr, florile dalbe

https://biblioteca-digitala.ro

la

Că vă

vin colindători
Noaptea pe la cântători
Flori de măr, florile dalbe.
Noi vă zicem să trăiţi
întru mulţi ani fericiţi
Flori de măr, florile dalbe.
Şi

ca pomii să-nfloriţi
Şi ca ei să - mbătrâniţi
Flori de măr, florile dalbe.
Culeasă

de la Gh.RÎŞcu -

Hudeşti

Mihai MAXIM

ÎNTOARCEREA TATEI DIN PRIZONIERAT
e a a a primeam cărţi poştale din ce în ce mai
n-a mai primit de loc. Mama îl aştepta cu
su etUl la gură e Drâmbă cu poşta, că venea tocmai
de la Manoleasa. Şi se uita să vadă unde îşi opreşte cotiga. B nica o liaiştea: mai bine să nu aducă nimic, decât să ină înŞ.tiinţ re cu Dispărut sau Căzu t la datorie, ca la a lui cutare sau a lui cutare. Aflam la cine au
fost aduse veşti de moarte după bocetele care răzbă
teau din casă.
într-o zi ruşii au plecat din sat. Când credeam însă
că am scăpat de ei, au apărut alţii. Şi tot aşa toată vara.
Au apărut apoi avioanele germane care au bombardat
fabrica de zahăr de la Ripiceni. Nu au stricat mare lucru, că prin '45 ruşii au demontat-o şi au mutat-o în
Basarabia. Numai coşul nu a au putut să-l ia şi mulţi
ani după aceea, în zilele cu soare, îl mai puteai vedea
tocmai de pe dealul Hriţenilor
Dar totul are până la urmă un sfârşit. Şi războiul.
Bucuria, teama şi emoţia i-au cuprins pe săteni. Atunci
au aflat ei preţul aşteptării. Cei mari îşi aşteptau soţul,
fiul sau fratele, cei mici - tatăl. După o vreme au început să se întoarcă unul câte unul. Ştiam că s-a întors
Mitică al lui bădia Ion sau al ţaţei Maria, după hohotele
de plâns - de bucurie - ale femeilor care se auzeau din
ogradă. Vecinii răsuflau uşuraţi că nu erau bocete. Şi
apoi poştaşul aducea veştile proaste ziua, nu noaptea.
Demobilizaţii veneau parcă din infern, slabi, murdari,
netunşi, neraşi, înfricoşaţi. După ce se îmbăiau, se primeneau, mâncau pe săturate, apoi se întindeau la taclale cu cei dragi. Mai întrebau de unii, de alţii, până
cădeau frânţi de oboseală. Dormeau fericiţi, într-un pat
cu cearceafuri curate, până a doua zi la amiază. Ieşeau
în ogradă, aruncau o privire în grajd, deşi ştiau că nu
mai au nici cai şi nici vite. Dădeau ocolul casei ce se
cerea reparată, intrau în grădina părăginită, după care
păşeau pe uliţă. Vecinele îi pândeau de după perdele,
copiii de după gard. Aveau un mers furişat, se uitau
speriaţi în urmă, pentru că liniştea li se părea nefireacă. Nu le venea să creadă că nu mai este nimeni căru
ia să-i ceară voie sau să-i dea socoteală. Uitaseră sau
se temeau să se bucure. Se simţeau parcă vinovaţi că
s-au întors cu bine, iar vecinule fără un picior, sau n-a
venit deloc. Nu rămâneau mult singuri pe uliţă că erau
înconjuraţi de vecine, neamuri, copii zgomotoşi, care îi
întrebau dacă pe acolo pe unde au fost nu i-au întâlnit
şi pe ai lor. Toţi voiau să afle când vor veni şi ceilalţi.
Timpul trecea, cei mai mulţi s-au întors teferi de
pe front. Şi despre cei căzuţi se ştia - care a rămas la
Cotul Donului, care la Stalingrad. Numai tata nu mai
venea. Mama slăbise, de atâta plâns avea mereu ochii
roşii. O auzeam cum se ruga la Dumnezeu seara, înainte de culcare, să-i aducă şi ei bărbatul înapoi: Adumi-l acasă, Doamne, fără o mână, fără un picior, cum
ra~. A..-~oi

o fi, că oi avea eu grijă de el, doar acum m-am obişnuit
cu greul. Îi întreba mereu pe toţi dacă nu au auzit ceva
de Iluţă al ei. Nimeni nu ştia nimic, dar o linişteau, că
dacă nu a primit nicio înştiinţare, trăieşte. Poate a fost
luat prizonier. Bunica se ducea în fiecare duminică la
biserică, doar s-o îndura Dumnezeu şi de feciorii ei, că
ea n-a fost o păcătoasă: a ţinut toate sărbătorile, chiar
şi cele cu cruce neagră, şi n-a mîncat nici miercurea
de dulce.
Într-o seară târziu, prin toamna lui '45, Lulu a
început să urle de parcă fusese cuprins de turbare.
Mama s-a speriat. Eu am început să plâng. Brusc, câinele bătrân a început să schelălăie de bucurie, apoi să
se gudure; s-a auzit un glas de bărbat. Mama a sărit,
dezbrăcată din pat, ţipând cu o voce pe care nu i-o cunoşteam: S-a întors Iluţă! S-a întors Iluţă! Şi a fugit să
descuie uşa . Din tindă răzbăteau şoapte, plânsete, eu
mă făcusem şi mai mic în pat, când, în sfârşit, uşa s-a
dat de perete şi am auzit o voce necunoscută: Mihăi
ţă, unde eşti, dragul tatei? M-am simţit apoi săltat de
nişte mâini reci şi butucănoase şi strâns cu putere de
ceva aspru. Mama a aprins lampa şi atunci ne-am vă
zut cu toţii la faţă. Cel, căruia mama îi spunea Iluţă,
iar eu trebuia să -i spun tată, era un rus înalt, deşirat,
îmbrăcat într-o manta până în pământ şi cu o căciu
lă cu urechi, cu o gamelă slinoasă atârnată de centură
şi o raniţă soioasă în spate. Nu semăna deloc cu tata
din fotografie. Avea faţa tuciurie mai ceva ca Dunai,
fierarul, singurul ţigan din sat, şi mirosea de la el a
cărbuni ca atunci cînd treceam pe lângă covălie. Am
început să ţip îngrozit, mama m-a luat în braţe să mă
liniştească, iar rusul s-a îndepărtat îndurerat. Deabia
când am început să înţeleg, tata mi-a povestit calvarul
prizonieratului la ruşi. Fusese la minele din Donbass,
mirosul şi praful de cărbune îi intraseră în plămâni şi
în piele. La mulţi ani după aceea şi-a recăpătat sănă
tatea, dar ţinuta făloasă i-a rămas pentru totdeauna la
ruşi. A păstrat pentru tot restul vieţii în portmoneu o
fotografie în care mama mă ţinea în braţe. Fotografia
era tocită pe la colţuri, îngălbenită de vreme, înnegrită de cărbuni, spălată de apa din mină şi îmbibată cu
sângele şi sudoarea lui, iar pe spatele ei tata scrisese:
Fost prin blestemata Rusie. Pustietate.A păstrat-o ca să
nu uite sau aşa a înţeles el să răzbune suferinţele îndurate în Rusia?
Cu întoarcerea tatei din război am început şi noi
să simţim că trăim. Tata s-a obişnuit repede cu viaţa
de acasă. A lipsit atâta vreme şi acum avea multe de
făcut. Mama era iarăşi fericită, începuse să înflorească. Era aşa de tănără: abia împlinise 24 de ani! Harnică, muncea cu spor şi era mereu cu zâmbetul pe buze.
Atunci am aflat cât de frumoasă era vocea mamei. În
casă la noi era iarăşi sărbătoare.
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MEMORIA
FOSTI SALARIAT! Al INSTITUTIEI NOASTRE: EMIL IORDACHE
'

'

'

Omul - reclamă
Sunt mulţumit de viaţă; prea puţini acei
care, asemeni mie, nimeresc în punctul
de balans între suflet şi coaja de
pîine cu care trăiesc. Nu mă vorbiţi de rău .
înfrumusetez coltul în care mă aflu.
'

'

Scopul meu e mai întîi să distrez, iar
apoi să învăţ pe oricine.
Stiinta mea e imensă, ca şi preţul
~apuiui pe care-i schiţată morala
compasiunii. Eu - sunt dorinţa de a trăi,
Nu mă cufund în mulţime, dar mă poate
citi oricine vrea să-mi cadă prizonier.

f

Ca să pot moşteni lumea, carnea ar
trebui să depăşească limitele materiei.
Sunt tăişul zdrenţuit al speranţelor
tatălui meu, sunt zâmbetul dulceag al
progresului; sunt convingerea că totul
va fi bine.

Râdeţi

Să râdem
coaja iubirii,
atât timp cât mai e soare.

V
Îşi bea cafeaua la o masă în barul

La drept vorbind, sunt o paiaţă,
puterea mi-i doar formală, însă, neobservând
neştiinţa oamenilor, îi câştig cu totul de
partea mea.
Citiţi şi râdeţi cât vreţi: Totul VA FI Bine!
Cel care şi-a scris reclama pe
hainele mele - plăteşte mai mult ca
voi şi, fiţi siguri, el ştie ce face.
Aflati că e-adevărat: şi ultimul om, ultimul
sără~toc se poate bucura de iubire
mai mult decât de afişele şi contrafacerile
adevărului.

Aş fi putut să vă povestesc despre tinereţea
mea îndepărtată,
locul unde fiecare se poate ridica şi
lăuda chiar cu păcatele sale.
Dar până una alta stau înlemnit, mândru
de înjosirile mele rugându -vă să

2
mă loviţi,

ca

să vă

întorc

şi celălalt

obraz.

Întotdeauna se va găsi o mână care
să-mi caute mâna norocoasă şi să-mi
arate fulgerul - o limbă de foc comic
de liberă.

cât se mai poate.

împreună, să împărţim

prea strâmt,
După ce a cumpărat ziarul de la
chioşcul meu (E un tovarăş mai mic decât mine,
cu şapca dungată şi cu pantofi prea
mari pentru el, într-un cuvânt - filfizonul
de drept al acestui local).
Deodată tresare şi vine spre mine
strigând: „Mi-ai vândut un ziar cu
paginile goale. Uite nu scrie
. . ,,
mm1c.
Flutură ziarul prin faţa ochilor
mei şi cere banii înapoi
Şi peste o clipă se îndreaptă spre
centru, imitând un mers abătut,
cu zvâcnituri ca lentilele unui caleidoscop.
Deschid ziarul: primul titlu care îmi
cade sub ochi: NISIP PE STRADĂ.

***

Uşoare, mai grele decât pietrele rotunjite de râuri,
cuvintele bolborosesc în nişte poeme scrise cu
galben pe roşu,
din vitrina cărora surâde adresa provincială
a vânzătoarei
şi lipsa de toate cele; galben pe roşu,
punct - linie - punct, galben - pe - roşu
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SCRIITORI BOTOSĂNENI
ÎN
,
TOPUL UNIUNII SCRIITORILOR
DIN ROMÂNIA
La fiecare final de an, Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România acordă Premiile pentru cele mai bune
cărţi ale anului precedent. Anul acesta, alţi doi scriitori
botoşăneni au primit premii pentru cele mai importante
genuri iiterare. Astfel, premiul pentru cea mai bun carte
de poezie a anului 2009, l-a obţinut Gellu Dorian pentru cartea Alungind tristeţea, ca Paganini, Ed. Brumar, iar
premiul pentru cea mai buna carte de proză l-a obţinut
Dan Lungu pentru romanul Cum să uiţi o femeie, Editura
Polirom. Celelalte premii au fost obţinute de Florin Faifer,
pentru cartea de critică literară, Dan Doboş, pentru cartea de traducere şi Liviu Pendefunda a obţinut premiul
pentru cartea de eseu. Au mai fost acordare şi alte premii
din partea sponsorilor poeţilor Valentin Talpalaru şi Carmelia Leonte. Premiul pentru Opera Omnia, acordat de
Comitetul de conducere al Filiaiei Iaşi a fost obţinut de
criticul literar AL Călinescu, iar premiile de excelenţă poeţilor Nicolae Sava şi Adi Cristi. Festivitatea de premiere
a avut loc pe 17 noiembrie, la sediul Filialei Iaşi a U.S.R.
Trebuie de menţionat că în ultimii trei ani scriitorii
botoşăneni au obţinut de fiecare dată cîte două premii din
cele cinci puse în joc. Astfel, pentru 2007, au fost premiate cărţilor scriitorilor Maria Baciu şi Dumitru Necşanu,
iar pentru 2008, cărţile scriitorilor Lucian Alecsa şi Emanoil Marcu. O dovadă în plus că la Botoşani se face literatură de bună calitate.

Revista Hyperion, desemnată
Revista Anului 2009 la Gala APLER

în perioada 11 - 13 noiembrie 201 O, la Câmpina a avut
loc cea de-a XII-a ediţie a Galelor APLER. Evenimentul a
fost organizat de Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (APLER), împreună cu Federaţia Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România (FEDCR),
r--------------~ în
colaborare
cu Primăria şi
Consiliul Local al Municipiului Câmpina, Casa Tineretului şi Casa
\i;im;~~~~aiWiil l Municipală de
Cultură
«Geo
Bogza»
din
Câmpina, judeţul Prahova, cu
sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Cultural

Naţional.

în

cadrul
acestei întâlniri
profesionale

anuale a revistelor culturale şi editurilor membre ale asociaţiei, la care au participat şi invitaţi de la celelalte asociaţii de editori, universitari, precum şi personalităţi ale
vieţii culturale din România, au fost acordate şi Premiile
APLER.
Juriul pentru decernarea Premiilor APLER pe anul
2009 a fost format din prof univ. Mircea MUTHU, scriitor, preşedinte, conf. univ. Vasile SPIRIDON, scriitor,
Radu VOINESCU, scriitor, şi Dorana COŞOVEANU,
critic de artă. Laureaţii acestei ediţii sunt revista Hyperion, Editura Academiei Române, Leo Butnaru, Gherasim
Rusu Togan şi Valentin Talpalaru.
în urma întrunirii, juriul a acordat următoarele premii:
Revista anului - Hyperion, Botoşani, redactor-şef
Gellu Dorian
Editura anului - Editura Academiei Române
Graficianul de carte al anului - nu se acordă
Premiul Cezar lvănescu pentru autorul anului Leo Butnaru, «Ordine de zi, ordine de noapte», Editura
Valman
Premiul Dan Alexandru Condeescu pentru critică literară - Gherasim Rusu Togan, «Dimensiuni ale imaginarului popular, dezordini, temeri, închipuiri», Fundaţia
Culturală Libra, Colecţia Studii
Preşedintele APLER Ion Tomescu a acordat şi Premiul pentru Jurnalism Cultural lui Valentin Talpalaru, de
la Radio Iaşi.

CARTE POŞTALA DIN GLODENI,
REPUBLICA MOLDOVA

Vasile GUTULEAC
,

DOR DE BOTOSANI
,

/11t- e doi de 7.SotoftV1i., cu 6iu11;;.e autzi.te
Ce pe tăcutele a.lei. mliosltotl'Ze cad,
Cr11d 11oa.ptea. se-m6atti cu tl'Zoma de '}Utuie
Şi. steule 'lăcite-11 w'li din tj'l'.eutate scad.
/11i-e do'l ca de u>i 6Mte de !Jo11 .2lie,
'De f11ţeleapta lui vot6ă f/U s6atul dat la timp,
'De ipotefti., u1 cMe 2ml11escu t[11tfi
Ve>iea acasă 6etziclt pe o'llce tv1oti.111p.
/11i.-e do'l de plf11sul vi.o'lli lui .2o>i Co6aă,
'De 111este'lul /Ptaxi.111 - vestit ih <z:Ma cea de Sus
'De tot' ce tespl'la ca 11eam cu'Zat, ~ustl11este
,
311t'lu

c'ledi11ţt1

pe11t'lu catze a su.6etit ..Jis~s.

/11i-e do'l de lăuttaii. lui CozmLtă,
'De d~ina, ho'Ztl li Sf'l6a c[ntate d~u11 St'lti6wii.,
'De nea Costi.că J!,upu. cau 111al ptfstua;;;:tf
?>e postativu.l vechi desti11ul u.11o'l ot1»1eni 6uni..
/11t-e dot de 7.Sotofa11i. cu 6i u11z.e t1 H'tite,
Cu so11111o'lottse ptfstftzi. si. di.»ti>teti 6'lu111ate

lwoaul~i

lfn5~

'De mutz»tu'Zul
de
fl'iiafiton
Şi salcia 6ăt'lfntf cu lac'li»ti tl'Ztji11tate.
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Mihai LUPU

Mărgărit copil găsit şi frumoasa
De-amu, dragii mei, aş dori să
vă spm şi vouă ca să ştiţi, că în
nişte vremuri îndepartate şi de
mult uitate, pe undeva în lumea
de pe atunci, a fost o babă şi un
moşneag despre care se poate spune, că erau tare săraci; săraci lipiţi
pământului, că zile şi chiar săptă
mâni întregi, ei nu aveau cu ce tulbura apa în ceaun cum s-ar zice;
se hrăneau chiar până şi cu buruieni şi ierburi grase adunate de pe
,___ __......___ __,..__._.... câmp, ori cu poame sălbatice şi. ..
mă rog; cu ce mai găseau şi ei. Mai
rău ca atât, au cam fost ajuns în pragul bătrâneţilor şi soarta nu le făcuse parte de nici un suflet de copil; fie băiat, fie
fată , nu conta; oarecum, ei ar fi fost mulţumiţi sufleteşte. Şi,
iaca aşa, dragii mei, că bieţii bătrâni din povestea noastră,
nu aveau parte să- şi trăiască şi ei viaţa altfel, decât în necazuri, sărăcie şi lipsiţi de toate.
Ei, şi iată cum face întâmplarea, că într-o bună zi frumoasă de vară, baba împreună cu moşneagul ei s-au hotă
rât să mai dea o raită prin pădure, că doar poate le va sluji
norocul să mai găsească nişte bureţi pe care-i vor fierbe şi-i
vor mânca, să-şi mai potolească şi ei foamea care-i da gata.
Ajungând ei în pădure, au tot umblat şi cotrobăit, când la
deal şi când la vale, că a fost ajuns Soarele către chindii, dar
ei n-au mai fost găsit nimic, nici un fel de neam de bureţi.
Ş-amu, ce veţi putea să auziţi, dragii mei? Acolc jos sub
tulpina unui copac gros, pe când bătrânii şi-au pus în gând
să se intoarcă înapoi spre bordeiul lor amărât şi sărăcăcios,
a văzut baba ceva aşa ca un ghemotoc de cârpe sau de ceva
ţoale. Grăbind bătrânii pasul, mai ales baba, care a fost ajuns
ea mai întâi la ceea ce au fost văzut şi când se uită ea, aude
în acel ghemotoc de cârpe, un copilaş plângând, aşa cu un
glăsuşor lipsit de vlagă, care abia mai putea fi oblicit. Aşa fiind, îndată s-a apucat bătrâna să desfeşe copilaşul din acel
ghemotoc de cârpe ponosite şi desfăşându-l, a dat peste un
bă ieţel care abia îşi mai trăgea sufletul de flămând ce era.
O, Doamne ... bucuria bieţilor bătrâni, când l-au descoperit, nu se mai putea măsura cu nimic văzând că au dat
tocmai peste ceea ce şi-au dorit ei toată viaţa, mai ales că
era băieţel.
Dacă aşa era, baba s-a apucat de a înfăşat copilaşul înapoi şi, cu aceeaşi bunăvoinţă şi a moşneagului, s-au hotă
rât să ia copilaşul acasă ca să- l hrănească, să crească mare
şi sănătos, gândindu-se că pe viitor, şi-au zis ei, când el va fi
mare, îl vor avea de ajutor, mai ştii unde şi până unde te duce
soarta şi norocul?
Ei, şi una este mai rea: iată că bieţii bătrâni, moşul şi baba
lui - căci cu hrana copilului, stăteau prost de tot, că aşa după
cum v-am pomenit mai sus în cuprinsul povestirii mele, nici
pentru ei bătrânii nu aveau mâncare - au fost nevoiţi ca să-i
ducă gândul până acolo, să apeleze chiar la mila publicului
să-l poată ajuta pe copil cu ceva de ale mâncării, să aibă cu
ce-l hrăni ca să trăiască şi să crească mare şi sănătos.
Dar iată că, din fericire, n-a mai fost nevoie de rugă
mintea bătrânilor la mila publicului; că numai ce au apucat a afla vecinii şi chiar şi consătenii lor despre frumoasa
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şi creştineasca faptă a bătrânilor, care au găsit bietul copilaş
părăsit în pădure şi înfăşat în nişte cârpe ponosite şi lor li

s-a făcut

milă de el şi l-au luat acasă ca să-l hrănească şi să - l
chiar din acea zi, au şi început a aduce bătrânilor
de ale mâncării pentru copilaş ca să aibă cu ce-l hrăni pe
crească,

băieţel.

Ei, şi iată că bieţii bătrâni, dragii mei, văzând că după
un timp băieţelul lor s-a mai înfiripat, s-au gândit ei că ar
fi bine să- l facă şi pe el creştin, să-l boteze. Ei, şi în cel mai
scurt timp, a dat bunul Dumnezeu, că i-a găsit copilaşului
un bun gospodar ca să- i fie naş şi chiar din ziua aceea, naşa
s-a şi apucat să-l pregătească frumos pe copilaş cu cele trebuitoare, apoi l-au luat pe copil şi l-au dus la biserică unde
l-au botezat şi tot atunci, fiind cu toţii de aceeaşi părere, i-au
dat numele de MĂRGĂRIT şi dacă aşa s-a stabilit, aşa a ră 
mas: MĂRGĂRIT.
Amu, iată că după câteva zile de la botezul copilului, baba
a început să mai iasă şi ea printre vecini ca să mai schimbe o
vorbă cum s-ar zice. Ei şi iată: cu ocazia asta, o tot întrebau
şi o iscodeau mereu, că vroiau să ştie şi ele cum şi în ce fel a
găsit baba copilaşul părăsit în pădure, dar baba, ca să scape
de gura lor, le spunea şi ea oarecum în ce fel l-a găsit ea în
pădure, şi făcându-i - se milă de el, l-a luat acasă ca să-l îngrijească şi să - l crească mare.
Ei şi ca să ştiţi, dragii mei, că aşa s-au cam petrecut lucrurile cu MĂRGĂRIT: că el, fiind bine hrănit şi îngrijit,
creştea ca din apă, căci cât creşteau alţii într-o lună, el creş
tea într-o singură zi. Şi tot ca să mai ştiţi, că bieţii bătrâni, se
hrăneau şi ei săracii tot din mâncarea care o aduceau vecinii
pentru copil; că era de ajuns şi mai şi rămânea.
Şi iată că aşa, dragii mei, vremea tăcea şi se scurgea, iar
MĂRGĂRIT mereu creştea; lună după lună, an după an, că
până după un timp, a ajuns şi el la fericita vârstă de 18 ani,
vârsta majoratului. Ce mai, flăcău în toată puterea cuvântului! Atât bătrânul cât şi bătrâna, îl iubeau mult pe MĂRGĂ
RIT; ţineau la el ca la ochii lor din cap.
Ei, dar nu la fel îl iubeau şi aşa zişii lui prieteni foştii
lui colegi mai ales; că în zilele când ieşea cu ei prin sat, de
frumos, voinic şi priceput la toate cum era, toţi îl urau şi le
era ci~dă pe el; şi mai ales, aflând ei de pe la mamele lor,
că MARGARIT a fost găsit în pădure de către o babă şi un
moşneag, i-au fost stârnit porecla: „MĂRGĂRIT copil găsit
în pădure părăsit''.
Ei, şi când mereu MĂRGĂRIT auzea porecla asta, bârfoasă şi neplăcută, lui nu-i era pe plac şi nu-i pica deloc bine.
Şi, iată că, într-o bună zi, îi vine lui MĂRGĂRIT în gând
şi-l întreabă el pe un prieten pe care-l credea el mai credincios, că ce înseamnă porecla asta pe care i-au stârnit-o băie
ţii prin sat? Despre ce ar fi vorba?
Auzind prietenul său că despre ce ar fi vorba şi ce ar vrea
să ştie MĂRGĂRIT, a zis atunci către el:
- Ei, prietene MĂRGĂRIT; dacă tu vrei numaidecât să
ştii de unde-ţi vine porecla asta, pe care ţie nu-ţi convine s-o
auzi, iată că eu din cele aflate, ţi-oi spune şi ţie, ca să ştii, că
tu nu eşti fiul adevărat al celor doi bătrâni care te-au crescut, ci ei te-au găsit în pădure, părăsit de cine te-a părăsit,
lăsându-te la tulpina unui copac gros, înfăşat în nişte pelinei
ponosite, de unde bătrânii te-au luat şi te-au adus acasă la
ei, unde te-au hrănit şi crescut până în ziua de azi. Aşa fiind,
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din motivul acesta, băieţii satului ţi - au stârnit porecla satului; aşa să ştii.
Auzind MARGARIT cele spuse de prietenul său, nu i-a
picat bine de loc; vă puteţi închipui! Amu, ridicându-se el de
jos, ruşinos şi cu capul plecat, s- a pornit amărât spre casă.
Ajungând el acasă, văzându-l baba că- i aşa trist şi amărât, a
zis atunci către el:
- Da ce necazuri te-au pălit, dragul mamei? Văd că eşti
tare supărat.
Auzind Mărgărit întrebarea bătrânei, s-a uitat la ea întrun fel oarecare şi oftând adânc din inimă şi cu lacrimi în
ochi a zis atunci către bătrână:
- Mămucă! Dacă totuşi vrei şi vrei să ştii că de ce sunt
eu supărat, iată că eu ţi-oi spune adevărat cele aflate de pe
la băieţii din sat, dar numai dacă-ţi dai cuvântul că- mi spui
adevărul curat.
- O, vai de mine, dragul mamei! Da oare de ce nu ţi- aş
spune eu curatul adevăr? Ştiu eu cam ce doreşti să afli, că
doar numai ce ţi - ai scos capul prin sat, ai şi aflat.
- Ei, dacă aşa mă asiguri că- mi spui, iaca eu ţi - oi spune ce
am aflat de pe la băieţii din sat.
- Intreabă-mă dragul mamei şi eu ţi - oi răspunde.
- Ei, dacă aşa îmi zici, iaca eu te voi întreba: Oare este
adevărat că tu nu eşti mama mea, ci tu cu tata m-aţi găsit în
pădure, înfăşat în nişte cârpe ponosite, şi fiindu-vă milă de
mine m-aţi luat acasă, m - aţi hrănit, şi iată că eu am crescut
mare după cum se vede?
O, Doamne!. .. Auzind bătrâna cele spuse de Mărgărit, i
s-au fost încurcat minţile- n cap şi limba în gură, că ea, nu
mai ştia ce are de făcut şi ce să-i răspundă lui Mărgărit; dar
până la urmă, hotărându-se ea, şi dându-şi bine seama că
nu mai are loc minciuna, s-a aşezat mai lângă Mărgărit şi
i-a spus purul adevăr : că sunt adevărate cele aflate; că întradevăr ea nu este mama lui şi nici bătrânul nu este tatăl tău.
- Şi tot ca să mai ştii, căci eu te-am crescut cu ajutorul şi
hrana primită de la vecinii şi consătenii satului. N-am de ce
să te mint, că acesta-i adevărul; noi suntem săraci. Am fost
nevoiţi să apelăm la ajutorul şi mila publicului.
Ei, şi auzindu-şi Mărgărit soarta şi trecutul vieţii sale, s-a
întors către bătrână şi a zis către ea şi chiar şi către moşneag:
- Dragii mei, auzindu-mi eu în satul acesta o aşa poreclă
josnică, nu mai pot să rămân aici; mai bine plec în lumea largă unde mă vor duce ochii şi picioarele.
O, măiculiţă sfântă! Aflând bătrânii de o aşa grea pierdere din bordeiul lor, în zadar s-au fost pus ei pe plâns şi se
zbăteau ca apa de maluri, ca să-l poată lămuri pe Mărgărit,
ca el să mai rămâie cu ei un timp, dar Mărgărit fiind hotărât
să plece, nu-l mai putea opri nimeni.
Ei, dragii mei, şi iată că a doua zi, Mărgărit s-a sculat în
zorii zilei, s-a pregătit de drum, şi- a luat rămas bun de la bă
trânii care l-au crescut, l-au hrănit şi, ieşind pe poartă, încotro era cu privirea într-acolo s-a pornit. Şi a mers el un timp
pe căi necunoscute şi nemaivăzute de el, pe unde a mers şi
pe unde însera, pe-acolo dormea, dimineaţa, când se trezea,
tot pe căi necunoscute se pornea.
Ei, şi iată că într-o bună zi, a dat bunul Dumnezeu, că aşa
fiind Soarele către amiază a fost ajuns el la o stână; şi cum îl
cam răzbise prea tare foamea, a intrat la ciobeni şi i-a rugat
ca să-i dea şi lui ceva de mâncare ca să-şi astâmpere foamea
care-l dă gata. Ei, şi spre bucuria lui, ciobenii l-au primit cu
mare plăcere şi cu multă omenie şi i-au dat şi lui să mănânce
din bucatele pe care le aveau ei mai bune la stână, după care,

văzându- l ei că- i un băiat voinic, arătos, mai întâi ei l-au întrebat că cine-i, de unde vine şi încotro se duce.
Ei, dacă - i aşa, auzind Mărgărit cerinţa ciobenilor, el le-a
spus că-i un b ăiat sărac şi fără părinţi şi că ,el s-a pornit în
lume să -şi găsească norocul şi poate chiar şi stăpânul.
O, Doamne! Auzind ciobenii una ca asta, l-au şi întrebat
că dacă el ae vrea să rămâie la ei ca să fie cioban să umble cu
oile la păscut.
Auzind Mărgărit întrebarea ciobenilor, le-a răspuns pe
loc fără alta, că el vrea cu toată plăcerea ca să rămâie la ei, că
nu contează la ce-l vor pune să muncească el va munci ca să
şi trăiască şi el viaţa mai liniştit şi mai fericit.
Ei, şi iată că chiar din acea zi, dragii mei, Mărgărit s-a angajat la stăpân şi cu mare drag el a primit să fie păstor la ei.
Ş-amu, ce să vedeţi dunilorvoastră? Fiindcă până la înserare mai era încă o jumătate de zi bună şi frumoasă, baciul
stânei, la pregătit pe Mărgărit să plece cu oile la păscut. Aşa
fiind, au luat şi i-au dat o traistă în care i-au pus câte ceva de
mâncat, un ciomag, un fluier pentru cântat, patru câini şi o
turmă de oi cu care să se ducă la păscut, iar seara să le aducă
la stână pentru muls.
Mărgărit, luându-şi cu el toate cele primite şi ciomagul în
mână, s-a pornit bucuros cu turma de oi la păscut. Şi ajun gând el cu oile pe câmpul de păşunat, oile s-au şi pus pe păs
cut; iar Mărgărit, neavând alta de făcut, s-a aşezat colo sub
tulpina unui copac gros şi rămuros, şi - a scos fluierul din
brâu şi după un adânc oftat legat de viaţa şi trecutul copilă 
riei sale, s-a pus pe cântat frumoasele sale cântece de neuitat
cu care-l înzestrase bunul Dumnezeu chiar în clipa aceea, că
aşa frumoase cântece, nu s-au mai fost auzit până atunci şi
nici nu se vor mai auzi după trecerea din viaţă a tânărului şi
mult prea frumosului cioban de neuitat.
Şi mai aflaţi, dragii mei, că datorită cântecelor lui Mărgă
rit, pe uriaşul şi rămurosul copac sub care el cânta din fluier,
s-au fost adunat nenumărate păsărele ale cerului, că mai că
nu mai încăpeau pe crengile copacului, numai şi numai ca
să-i asculte frumoasele lui cântece de neuitat.
Ş-amu, ce să vedeţi dragii mei? Iată că aşa cum şedea
Mărgărit sub copac şi cânta, deodată i s-a părut lui, că nu
departe de unde se afla el şi cânta, se aude un sunet de zurgălăi. Aşa fiind, tot atunci, a ferit fluierul de la gură şi când
îşi îndreptă el privirea într-acolo de unde venea sunetul zurgălăilor, deodată vede că după un vârf de deal împădurit,
apare o trăsură împodobită cu diferite pietre nestemate, de
toate culorile, trăsură la care erau înhămaţi şase cai albi cu
aripi. Văzând Mărgărit trăsura, care el nicicum n-a vrut s-o
ia în seamă, şi-a pus iar fluierul la gură şi a început să cânte
şi mai frumos cântece de veselie şi joc în aşa fel, încât claia de păsări care se foiau pe uriaşul copac sub care Mărgă
rit cânta, ţopăiau şi ciripeau fiecare în felul ei, că nu se mai
auzea nimic nici în înălţimile cerului şi nici pe întinsoarea
pământului.

cum întâmplarea făcând ca cei şase cai care erau
la frumoasa trăsură mergeau la pas, cele trei zâne
care erau în trăsură, au putut să audă bine frumoasele cântece pline de veselie izvorâte din fermecatul fluier al tânărului
şi frumosului flăcău, păstorul oilor stăpânului său.
Ei, şi ajungând zânele cu trăsura în apropierea flăcăului,
care cânta din fluier, au şi oprit trăsura, dar Mărgărit, habar
nu avea de oprirea trăsurii şi îşi vedea de cântat mai departe.
Zânele, văzând mulţimea de păsări pe copacul sub care
Mărgărit şedea şi cânta şi datorită frumoaselor lui cântece,
Ei,

şi

înhămaţi
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ele jucau şi ţopăiau pe crengile copacului, că-ţi era mai mare
mirarea că aşa ceva, cât au umblat ele prin lume n-au mai
fost văzut. Dar asta ca asta; când au mai fost văzut ele că flă
căul de sub copac era aşa de frumos şi arătos, chiar cum ele
altul n-au mai văzut, de-a binelea au rămas mute şi uimite că
nici nu mai ştiau ce au de facut şi de vorbit.
Ei, şi dacă-i aşa, abia în clipa aceea, i s-a părut lui Măr
gă rit că aude vorbind, a întrerupt cântatul şi îndreptându-şi
privirea spre acolo de unde se auzea vorbirea, când i-au vă
zut ochii că la câţiva paşi în faţa lui se afla o trăsură împodobită cu pietre nestemate de toate culorile, iar jos la scara
trăsurii erau trei fete frumoase, cu adevărat că erau prea frumoase, că la soare te puteai uita, dar la dânsele ba, lui Mărgă
rit, parcă nu-i venea a crede ceea ce el vede; îşi zicea în gând
că poate el visează; dar când le -a mai auzit şi vorbind, şi-a
dat bine seama că nu este vis şi că totul este adevărat; mai
ales, că ele vorbeau despre el.
Şi tot atunci, zâna cea mai mare, zice către Mărgărit:
- Apucă-te de mai cântă ceva şi pentru noi flăcău frumos,
căci cântece mai frumoase ca ale tale, noi n-am mai auzit
O, Doamne!. .. Văzându-le Mărgărit că-s aşa de gingaşe
şi frumoase, să mai poată cânta, să mai poată cânta? Da de
unde .. . El a fost rămas închilit ca stânca de piatră, că-şi pierduse şi simţurile, şi- i picase până şi fluierul din mână şi el
habar nu avea. El nu le mai putea vorbi nimic; nicidecum să
le mai şi cânte.
Zânele, văzând că tânărul flăcău se pierduse cu firea, ele
şi- au dat seama că el se pierduse din cauza lor, când el le-a
văzut; ş-atunci, nemaiavând ele pentru ce să stea pe acele locuri, s-au urcat câteştrele înapoi în trăsură şi când zâna cea
mai mare a bătut de trei ori din palme, cei şase cai albi odată
şi-au întins aripile şi pe loc şi-au şi luat zborul către înaltul
cerului.
Din păcate, iată că chiar după plecarea zânelor, Mărgă
rit şi-a revenit; dar ce mai avea el de facut dacă ele l-au fost
părăsit?

Ei, şi iată că chiar din ziua ceea, zi nefericită pentru el, că
fr umoasele fete l-au părăsit, a simţit că el nu mai poate trăi,
l-au fost luat oftările şi supărările de nu-şi mai găsea liniştea
nici ziua şi nici noaptea. Ori pe unde se afla el cu oile, mânca, dormea sau nu dormea, cele trei zâne frumoase cum ele
erau din faţa ochilor lui, nu mai dispăreau.
Ei, şi iată că la vremea pe când intrase cu oile în odihnă
la vremea prânzului mare, Mărgărit, simţindu-se oarecum
cam ostenit s-a întins şi el sub poalele unui copac şi din pă
cate, pe loc a şi adormit; dar n-a durat mult, şi fost pălit de
un vis. Aşa fiind, iată că în visul său, i s-a arătat, o babă, care
a venit şi a zis către el:
- Mărgărit băiete; află că eu îţi cunosc trecutul traiului
tău de când te-ai născut, prin ce-ai trecut, cum ai crescut şi
cum ai fost hrănit şi prin ce păcate mai treci şi în clipa de
faţă; mai ales, de când ai cunoscut cele trei lepre, aşa-zisele
zâne, care de când tu le-ai cunoscut, viaţa şi gândurile nu-ţi
mai sunt liniştite. Te-ai lăsat până şi de fluier şi nu mai cânţi;
te-ai lăsat şi de toate dorinţele pe care tu le aveai înainte şi
mereu zi şi noapte eşti trist şi plin de amărăciune. Astăzi, vă
zându-te şi mai plin de jale, şi amărăciune, chiar mai mult ca
oricând, am venit să te ajut. Mai întâi, să-ţi spun unde să-ţi
găseşti zânele. Dar pentru a le putea găsi, trebuie să te pregăteşti de drum că ai de mers, sărăcuţul de tine, şi de cutreierat, că pe ele ai să le găseşti tocmai la poalele Muntelui de
Marmură, într-o pădure de dafini. in mijlocul acelei păduri

se găseşte un lac cu apă limpede ca lacrima. Apa în acel frumos lac, curge din Muntele de Marmură. Cine se scaldă în
apa acelui lac i se scorţosează pielea atât de tare, că nu mai
poate să i-o străpungă nici săgeata, nici cuţitul şi nici dinţii
celei mai periculoase fiare sălbatice. De aceea, zânele vin aici
şi îşi fac baie în fiecare sâmbătă. Chiar şi sâmbăta care vine,
vin aici la scăldat zânele tale şi ai să le vezi, iar printre ele, se
va afla şi ZORINA FRUMOASA LUMII, pe care, ele, zânele,
o ţin pedepsită, că ea, ZORINA, e cea mai frumoasă, mult
mai frumoasă decât ele, zânele.
Ştiu bine ce foc ai la inimă pentru zâne; aşa fiind, cum ţi
am mai spus, pentru drum, ia-ţi cu tine şi doi câini zdraveni,
care să te însoţească să poţi ajunge până acolo; dar eu, te-aş
sfatui să nu te duci, că ai să ai multe necazuri cu ele.
Faţă de cele spuse de babă, Mărgărit zice atunci către ea:
- Ia spune-mi, bătrânico, cine eşti dumneata care mi-ai
spus atâtea spre binele meu, pe care eu, nu le-am ştiut?
- Ei, dacă tu doreşti ca să ştii cine sunt eu, apoi află, băie
te, că eu sunt ursitoarea ta şi pentru că-mi este milă de tine,
am venit ca să te ajut şi iată că, în vis, am putut să-ţi spun
toate câte le-ai auzit. Mai am multe a-ţi spune, dar nu pot
în clipa de faţă, că nu am timp şi alta - că nu am surorile cu
mine.
Aş mai putea să-ţi amintesc în afară de cele ce ţi-am mai
spus, că dacă totuşi ţi-or călca picioarele în pădurea asta de
dafini, să laşi toate la o parte şi mai întâi, să te apuci să-ţi faci
baie în acel frumos lac de sub poalele Muntelui de Marmură
despre care eu ţi-am mai pomenit.
Ei, şi iată, dragii mei, că, după toate cele spuse către Măr
gărit, baba a şi dispărut, facându-se nevăzută, iar Mărgărit,
trezindu-se din somn, s-a frecat puţin la ochi şi după ce şi-a
fost revenit în fire, a stat oarecum de s-a gândit la visul pe
care l-a visat şi cum soarele era la asfinţit, şi-a luat oile şi le-a
dus la stână pentru muls. Apoi, după ce şi-a potolit foamea,
facându-se noaptea de-a binelea, s-a culcat şi el şi pe loc a
adormit.
A doua zi, Mărgărit s-a sculat din somn mai de dimineaţă, a dat oile în grija stăpânului său, şi-a luat cu el desaga cu
ceva de ale mâncării, fluierul, ciomagul şi doi câini zdraveni
şi ieşind, s-a pornit pe căi necunoscute, necunoscute, nemaivăzute şi nemaiîntâlnite, cu gândul c:ă va avea fericirea
şi bucuria să ajungă la Muntele de Marmură din pădurea de
dafini.
Multă umblătură a tot avut el de facut. Pe cine întâlnea
în cale, îl tot întreba unde se găseşte Muntele de Marmură
din Pădurea de Dafini, dar pe cine întreba numai că nu afla
ceea ce el dorea şi ce căuta. Ei, dar până la urmă, după multă vreme, multă umblătură şi întrebări, cu ajutorul bunului
Dumnezeu a fost ajuns fericirea că într-o bună zi, zi plină de
bucurie pentru el, a fost ajuns de a dat de Pădurea de Dafini
în care se afla şi Muntele de Marmură.
Ei, şi intrând el în acea pădure ce să vadă ochii lui? Nişte
treburi şi nişte minuni pământeşti, faţă de care îl şi apucase
groaza şi gata era să nu mai fie în stare să le reziste. Dar tot
în clipa ceea, şi-a adus aminte de sfatul babei din vis, că dacă
totuşi va ajunge să calce în Pădurea de Dafini, să se apuce repede să-şi facă baie în Lacul de sub Muntele de Marmură şi
va fi ferit de toate primejdiile şi aşa a şi făcut: şi-a facut repede baie în apa fermecată a Lacului. După ce a ieşit din Lac,
s-a îmbrăcat şi fiind sâmbătă s-a aşezat pe undeva să nu fie
văzut şi s-a pus să aştepte sosirea zânelor.
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(Va urma)

Prof. Ion ILIE

„OMUL SFINTESTE LOCUL"
PREZENTAREA
Aşa cum promiteam în numă
rul trecut al revistei noastre, în fiecare număr voi prezenta câte o
formaţie sau două din judeţ, de
genuri diferite, în dorinţa de a face
cunoscută publicului botoşănean
şi cititorilor din ţară şi această activitate a noastră publicului botoşănean şi a cititorilor din ţară. De
fapt, prin această iniţiativă nu facem altceva decât să prezentăm
formaţiile de amatori din judeţul
nostru care au apărut în ultimii
ani, graţie înţelegerii acordate de
primarii şi consiliile locale pentru
menţinerea unor acţiuni de tradiţie, a unor formaţii de dansatori,
dezvoltând astfel dragostea pentru cultura tradiţională, pentru
perpetuarea acesteia generaţiilor
care urmează.
Poate că ar fi trebuit să încep cu
formaţiile de amatori deja consacrate: Verona, Tudora, Flămânzi,
Săveni etc.,dar aceste formaţii, datorită bogatei loc activităţi de-a
lungul timpului, şi-au creat deja
un nume, şi le voi consacra capitole aparte în numerele viitoare.
în acest număr doresc să prezint două formaţii de curând

'

'

ANSAMBLURILOR„CORDAREANCA" Şl„LOZNEANCA"
înfiinţate, care, în decurs de 2-3
Venirea la conducerea comuani, au participat la festivalurile co- nei a primarului Dumitraş Conmunale, judeţean şi interjudeţean, stantin, fost dansator cu 30 de ani
unde datorită şi muncii referentu- în urmă, dragostea pentru dans,
lui nostru de specialitate, domnul pentru folclor a reuşit să reînvie în
Fediuc Mihai, care a avut un rol comună şi, în scurt timp, formaţia
important în îndrumarea corectă a revenit şi, datorită ajutorului dat
a acestor formaţii, au obţinut re- de instituţia noastră şi preocupării
zultate foarte bune. Vorbim, astfel, continue a instructorului formaţi
de formaţia„CORDĂREANCA" ei, Cristian Dumitraş, precum şi a
din Cordăreni, înfiinţată din 2008. seriozităţii membrilor ansambluSub acest titlu nu am putea nega lui care au participat oriunde au
activitatea formaţiei încă din anul fost invitaţi în spectacole judeţene
1973, când paşii dansatorilor le şi interjudeţene, a reuşit ca anul
erau îndrumaţi de regretatul core- acesta să câştige„Marele Trofeu
graf al Centrului Craţiei Populare, de la Vaslui", demonstrându-se
VASILE ANDRIESCU, formaţie încă odată că dacă omul care este
care avea în componenţă ca dan- în fruntea unei instituţii, unei cosator şi pe actualul primar DUMI- mune, unui judeţ, are înţelegerea
TRAŞ CONSTANTIN, precum şi pentru a promova cultura, o face
membri ai familiilor Andriescu, indiferent de greutăţile timpului,
Chiorăscu, Gologan, Mocanu etc., încît se poate spune şi în acest caz
care făceau cunoscut cântecul, că „OMUL SFINŢEŞTE LOCUe
dansul şi costumul popular din
zona Cordărenilor.
A doua formaţie pe care doresc
Datorită schimbărilor petrecu- s-o prezint în rândurile de mai jos
te în tară ani de zile, formatia de este Ansamblul„LOZNEANCA"
dansuri nu a mai activat ca etalon din comuna Lozna.
artistic de amatori, afumându-se
Odată cu împărţirea adminisdoar Fanfara„STEJĂRELUL'.
trativă din 2006, localitatea Lozna, care făcea .parte din comuna
Dersca, s-a desprins şi-a devenit
comuna formată din două sate,
Lozna şi Străteni.
Din punct de vedere numeric
este o comună mică (peste 2.500
locuitori), dar realizările din toate
punctele de vedere, în mod special pe plan cultural, au fost, în ultimii ani (2008-2010), peste orice
>

'

aşteptări.

Refacerea şcolii, a bisericii, a
cultural la standard
naţional, amenajarea scenei din
curtea căminului, înfiinţarea muzeului sătesc şi a ansamblului de
cântece şi dansuri, cu oamenii din
căminului

comună, demonstrează încă odată

ce rol are un primar
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şi

un consiliu

local format din oameni competenţi şi dornici de afirmarea comunei pe toate planurile. Sigur că
întotdeauna, alături de primarul
Viorel Lozneanu a fost directorul şcolii Mihai Ştefură, un suflet
mare şi cu vechi state de muncă
pe tărâm cultural, care a ştiut să
atragă în această muncă frumoa să dar anevoioasă pe toţi locuitorii
comunei, pasionaţi în realizarea
proiectelor culturale, care, se ştie,
întotdeauna s-au făcut fără bani.
Alături de domnul Ştefură s-a
alăturat şi soţia Elena Ştefură, precum şi familiile Andreiscu, Guleac, Crusinschi, Turcu etc., şi,
bineînţeles, oameni din comună
care au avut înclinaţii spre muzică, dans sau meşteşuguri.
Dotarea ansamblului, de la instrumente, costume, staţie de amplificare, amenajarea sălilor că
minului, începând de la scenă,
camere, lumini, etc., au necesitat
m ulţi bani dar totodată, succesele
ansamblului„Lozneanca" în judeţ,
în alte judeţe şi în Republica Moldova au adus comunei şi mişcării

culturale a judeţului un plus de
imagine.
La succesul şi la pregătirea formaţiei, referenţii noştri, Constantin Lupu, Mihai Fediuc şi Margareta Mihalache au contribuit profesional, ceea ce a făcut ca atât ansamblul cât şi muzeul sătesc să fie
coordonate corect din punct de
vedere etnofolcloric.

V-am prezentat succint realiză
rile acestor comune din punct de
vedere cultural şi încă odată feli cit pe cei doi primari, Dumitraş
şi Lozneanu, pentru implicara lor
şi a consiliilor locale în sprijinirea acestor formaţii care, prin activitatea lor , prezintă frumuseţea
cântecului, jocului şi portului din
Ţara de Sus, şa cum ne place să - i
spunem acestei părţi de ţară.

Prof. Ion ILIE

Festivalul de Muzică Lăutărească „Filip
Todirascu((- Ialoveni, Chisinău 27. 11. 2010

'
în zilele de 27- 28 noiembrie
2010, a avut loc la Ialo-

R. Moldova, Festivalul de muzică lă
„FILIP TODIRAŞCU'~ aflat la a-X-a ediţie.
Invitat ca membru al juriului, am considerat că este
normal ca lăutarii din Botoşani să fie prezenţi la acest
festival. Astfel au participat la această manifestare referentU.l Constantin Lupu şi Nicolae Amarandei din
Bucecea.
Festivalul, de tradiţie, a fost foarte bine organizat
de Consiliul Naţional de Conservare a Tradiţiilor Populare şi Ministerul Culturii din Republica Moldova,
un rol principal în organizare avându-l domnul Oleg
Volintir, şeful secţiei etnofolclorice din Consiliul Naţional de Conservare a Tradiţiilor Populare, şefa secţiei de Cultură Camelia Şeşun din Ialoveni, precum
şi fiul marelui dispărut care efectiv a fost iniţiatorul
festivalului.
Juriul, format din personalităţi artistice de certă valoare a Republicii Moldova, domnul C. Ciurchi, Ion
ve ni -

Chişinău,

utărească

'

Dascălu, artişti

ai poporului, doamna Bunovschi Galina -directorul Liceului„Ciprian Porumbescu" din
Chişinău, Ion Păcuraru - violinist, fost ministru al
Culturii, domnul Oleg Volintir şi subsemnatul a avut
o misiune deloc uşoară în a-I allege pe cei mai buni.
În urma participării a peste 20 de concurenţi de talie, acompaniati de orchestra„FOLCLOR'~ dirijată de
P. Neamţu, artist al poporului, reprezentanţii noştri
s-au prezentat la un nivel foarte bun. Lupu Constantin
a obţinut locul II, iar domnul Amarandei Neculai din
Bucecea a obţinut, premiul special al juriului.
Aceste premii, câştigate de interpreţii noştri, constituie pentru C.J.C.P.C.T. Botoşani o realizare pe plan internaţional şi o carte de vizită pentru Botoşani.
Încă o dată Constntin Lupu şi-a demonstrat măies
tria prin prezentarea la un nivel înalt a muzicii lăută
reşti, caracteristică zonei noastre, ceea ce face ca acest
gen de muzică să dăinuie atâta timp cât vor exista asemenea interpreţi.
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Gellu DORIAN

DOUĂZECI SI PATRU DE DANSURI
'

POPULARE DIN ZONA VORONEI
exuberanţa

limbajului coregrafic, căruia Mihai Chelă
rescu le-a găsit forma cea mai expresivă şi clară a transcrierilor prin semnele consacrate de înaitaşi ca Tita
Sever, Constantin Brăiloiu sau, la noi, regretatul Vasile
Andriescu, de la care culegătorul acestei mici antologii
de dansuri populare a învăţat.
Culese de-a lungul timpului, după ce coregraful Mihai Chelărescu le-a dansat cu diverse ocazii, cele douăzeci şi patru de dansuri populare din prezenta culegere redau cu acurateţe toate mişcările, care, de la cele
aleatorii, din forma incipientă, cu mişcări sugerate de
muzica şi ea din zona Voronei, au căpătat claritate în
fiecare gest, au fost stilizate şi coregrafiate cu un maxim simţ al mişcărilor observate în repetate rânduri de
CULEGERE
ochiul atent al culegătorului. Titluri de dansuri ca „Bă
SI TRANSCRIERE COREGRAFICĂ
'
~
trâneasca': „Sârba din Chiscovata': „BoghiC „Hora veMIHAI CHELARESCU
che" sau „Ruseasca': „Ruseasca pe dos': „Polcuţa': „Polcuţa lui Moş Mitru': „Raţa'' duc direct la esenţa jocului
TRANSCRIERI MUZICALE
popular, conservat din generaţie în generaţie, aşa cum
CONSTANTIN LUPU
altele, ca „Batista': „Iţele': „Hora cu şervete" sau „ De trei
ori pe după masâ: „Jocul zestrei': „Hora mare'' sugerează momente din viaţa comunităţii, când aceste dansuri sunt jucate, sau altele ca „Bătuta cu fete': Bătura cu
băieţi': „Ilenuţa'' şi „Hora-n doi" trimit la momentele
ocazionale ale horelor de sărbătoare, cum de altfel dansuri ca „Ciobănaşul': „Coasa'' şi „Cărăşelul': nu încape
nicio îndoială, fac trimitere la ocupaţiile celor din zona
Lucrarea de faţă cuprinde douăzeci şi patru de piese din care aceste dansuri au fost culese. Astfel antologate,
c ese de inginerul Mihai Chelărescu, maestru coregraf aceste dansuri populare monografiează, într-un eşanti
cu o perienţă deosebită în depistarea şi transcrierea on elocvent, o tradiţie etnografică definitorie pentru o
dansurilor populare din zona Moldovei. Experienţa de sub-zonă etno-folclorică cum este recunoscută Vorona
dansator în diverse ansambluri folclorice, fie din Boto- pe harta cercetărilor în domeniu. Astfel Mihai Chelă
şani Sa\! din ţară, după ce a observat cu atenţie din copirescu se adaugă unui şir lung de observatori şi cercetă
lăde jocurile populare ale flăcăilor, gospodarilor şi bă tori ai acestei vetre folcorice, conservând un tezaur foltrânilor din Vorona, de unde îşi are originea, îl îndrep- cloric ce va dăinui, în formele lui corecte, peste ani.
tăţeşte pe Mihai Chelărescu să aducă reale contribuţii la
Mihai Chelărescu, pentru a dovedi o continuitate în
conservarea şi valoroficarea acestor forme ale menifes- pasiunea sa de dansator şi coregraf, prin mâna căruia
tărilor sociale de tradiţie, care sunt dansurile populare. trec în prezent generaţii de viitori dansatori profesioExistente în forme brute, neaoşe, pe toată raza comunei nişti, are pe masa de lucru încă o serie de dansuri popuVorona, un adevărat zăcământ de valori folclorice au- lare cărora, cum spune el, nu le-a găsit forma finală, contentice, mereu în efervescenţă, de la cele mai concrete vingătoare, cum ar fi: „Cioful sau Ciuful': „Gâza': „Barotradiţii recunoscute de nenumăraţi cercetători până la sul" şi Nicovala': „Tigăneasca sau Tananica': „Zlătunca':
inovaţii, care, şi ele, ţin de substanţa tradiţiilor venite „Bătuta moşnegească': „Baraboiul" şi „Boiereasca''.
din străbuni, jocurile populare, aşa cum le zic cei care
În această frumoasă şi reuşită interprindere i se ală
la dansează cu diverse ocazii - la nunţi, la botezuri, la tură muzicianul Constantin Lupu, care transcrie muhorele organizate ad-hoc sau, în suite de spectacol, la zica după care dansurile coregrafiate de Mihai Chelă
tradiţionalele festivaluri „Serbările pădurii" şi „Moş rescu prind viaţă. Armonia dintre muzica şi dansurile
tenite din bătrâni': mărci ale voronenilor de decenii populare din vatra folcorică a Voronei fac din această
bune -, reprezintă o formă de comunicare socială, prin mică antologie un eveniment editorial remarcabil.

FOLCLOR COREGRAFIC
DIN ZONA
VORONEI - BOTOSANI

'
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Striiături la jocul caprei
- DesChide gazdă portiţa,
Să intrăm noi cu căpriţa.
Ţa, ţa, ţa, ţa, ţa, ţa,

Ţa, ţa, ţa, căpriţa

mea.
- Frunză verde şi-o lalea,
Capra mea îi a fata,
Şi-nainte de-a fata,
Am venit la dumneata.
- Asta-i capră de la munte,
Cu steluţe albe-n frunte,
Cu hurmuz şi cu mărgele,
Cum îi place mândrei mele.
- Se face încercatul caprei dacă nu muşcă,
nu împunge şi dacă e bună de lapte.
- Frunză verde de harbuz,
Ia mai sari căpriţă - n sus.
- Frunzuliţă grâu mărunt,
Plecaţi capul în pământ.
- Ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa .
Nu te da, nu te-nmuia,
Că pun mâna pe nuia,
La dreapta şi la stânga.
- Frunză verde baraboi,
Înainte şi-napoi.
- Am pornit pe înserat,
Şi-am venit cu ea în sat,
C-aşai din bătrâni lăsat,
Cu căpriţa de umblat.
- Eu pe unde oi umbla,
Joc capra din Vorona,
Şi degeaba şi pe bani,
La anul şi la mulţi ani!

Strigături
Intrarea

la jocul ur,ilor

- Vin cu ursul după mine,
De trei săptămâni de zile.
Vin cu ursul de la munte,
Numa-n coate şi-n genunche.
De la munte din Carpaţi,
Dintre fagi şi dintre brazi.
- Am trecut şi Dunărea,
Cu doi urşi alăturea,
Unu-i negru cum îi corbul,
Altu-i roşu cum îi focul.
- Urşii mei din Spania,
I-am adus cu sania,
I-am adus cu avionul,
I-am hrănit cu biberonul.
Erau mici cât doi căţei,
Şi - au crescut cât doi viţei.
I-am crescut mare de tot
Şi le-am pus şi lanţ în bot.

Jocul
- Hai în sus măi Neculai
Pe ciomagul care-l ai.
- Joacă bine măi Martine,
Că-ţi dau miere şi alune.
Joacă, joacă, Janghinos,
Să facem aici frumos.
- Frunză verde de măcriş,
Puneţi beţele - n crucis.
- Fă-mi-o, fa-mi-o mărunţel,
Ca frunza de pătrunjel.
- Fă-mi - o, fa-mi-o mai maşcat,
Ca frunza de măr uscat.
- Nu te da, nu te-nmuia,
Că pun mâna pe nuia,
Numai una când ţi-oi da,
Şi ţi- oi rupe inima.

Descântecu/
- Ce-ai făcut măi Valerică, măi!
- M-ai lăsat cu o casă de copii,
Neveste vre-o două, trei.
- Ieşi ţigancă de sub pat,
Că mă jur că nu te bat,
Că pun parul după uşă
Şi te-oi bate mai acuşă.
(Ţiganca descântă ursul „mort")
- Ia să vedem poate-i bolnav de sânge
Mânca-I-ar toţi câinii să-l mănânce.
(Ursarul ia sânge ursului)

Jocul
- Hai în

în sus, în SUS,
Să arăţi a pui de urs.
Ursul meu când se ridică,
Tremură ca o furnică.
- Mi-o venit dorul de - acasă,
De rnpii şi de nevastă.
Mărunţei ca nucile,
Ies în drum cu curcile
Şi ursoaica-n cataligi,
Cu coşarca cu covrigi.
- Ursul meu tărcat pe bot,
Umblă după fete mort.
Fetele de la liceu,
Umblă după ursul meu.
- Joacă bine bulibaşul,
Se uită la cuconaşul,
Cum mai stă şi se gândeşte,
Un bacşiş ne pregăteşte,
Un bacşiş de mii de lei,
Să-ntinzi toba şi să - l iei,
Cu gândul la puradei.
- Frunză verde trei bostani,
La anul şi la mulţi ani!
SUS,
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Capre din Cordăreni
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