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Editorial

Prof. Ion ILIE

Schimburile culturale - o punte în
timp pentru dezvoltarea relaţiilor
transfrontaliere pe toate planurile între
România, Republica Moldova şi Ucraina
De aproape şase ani, graţie proiectelor
transfrontaliere, instituţia noastră a reuşit prin schimburile culturale (între Botoşani şi raionul Glodeni - Rep. Moldova) să
facă cunoscute similitudinile existente între moldovenii situaţi de o parte şi de alta
a Prutnlui, imilitudini în port, grai, dans,
cânt şi meşteşuguri. Sigur că, dacă în privinţa limbii române alterată de influenţa de
peste a 66 de ani a limbii ruse, se simte accentul şi limbajul rusofon în păstrarea obiceiurilor, portului şi cântecului, chiar şi a
meşteşugurilor, tradiţiile sunt respectate şi
menţinute cu multă dragoste, pasiune, autenticitate şi un patriotism care, cu regret
trebuie să recunoaştem, la noi se întâlneşte
din ce în ce mai rar. Cântecele vechi, doinele sunt interpretate cu o trăire şi o simţi re care de multe ori te impresionează prin
autenticitatea păstrată. Colindând satele raionului pentru a face cunoştinţă cu interpreţi, meşteşugari, formaţii corale, de clansuri, tarafuri, peste tot am întâlnit oameni
dornici de a veni la Botoşani pentru a face
cunoscută arta lor. Formaţiile invitate de-a
lungul anilor, meşteşugari prezenţi la cele
cinci ediţii ale „Târgului meşteşugarilor"
la Botoşani a făcut ca acestea, împreună
cu alte formaţii din ţară, să facă întâlniri şi
schimburi culturale cu formaţiile din judeţul nostru, să aibă un impact şi asupra conducerilor din primăriile raionului Glodeni
şi ale judeţul Botoşani, creându-se înfrăţire
între satele, comunele şi raioanele existente de-o parte şi de alta a Prutului: Vlădeni,
Stăuceni, Flămânzi, Vorona, Tudora etc. cu
Petunia, Mircea Vodă, Căinari, Soroca etc.
din Rep. Moldova. Aceste schimburi s-au

concretizat şi mai serios prin întâlnirea care
a avut loc anul trecut între conducerea raionului Glodeni şi delegaţia de la Botoşani
condusă de dl. Preşedinte Mihai Ţâbuleac
unde, în afara problemelor culturale, s-au
discutat şi antamat unele propuneri de colaborare pe plan economic. Iată deci că prin
aceste schimburi culturale au fost deschise
şi alte drumuri pe plan administrativ şi economic într-un viitor apropiat.
În 27 martie 2011, în urma vizitei efectuate la Chişinău, la Centrul Naţional de
Creaţie Populară, am încheiat un acord cultural din care reiese colaborarea celor două
instituţii pe o perioadă de cinci ani, de astă
dată deschizându-se drumurile instituţiei
şi formaţiilor de gen din judeţul nostru în
toate raioanele şi în Chişinău, fiind invitaţi
în cadrul celor mai mari festivaluri ce vor
avea loc la Chişinău şi unde vor participa
formaţii din ţările învecinate deschizânduse astfel drumul colaborării şi schimburile
culturale şi cu alte ţări.
În al treilea program transfrontalier
vom aborda muzica, obiceiurile şi dansurile naţiunilor conlocuitoare din România,
respectiv judeţul Botoşani, Hliboca, Noua
Suliţă - Ucraina, Glinjeni, Glodeni - Rep.
Moldova într-un proiect cultural intitulat „Promovarea multiculturalităţii în zona
transfrontalieră România - Rep. Moldova
- Ucraina''.
În speranţa că vor veni şi fondurile europene, instituţia noastră şi formaţiile laureate ale judeţului vor continua această preocupare nobilă de a face cunoscute tradiţiile
noastre şi similitudinile existente între tradiţiile celorlalte ţări de la graniţă.
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Elena PRICOPIE

Actiuni culturale din calendarul de activităti al institutiei
'

Aşa cum v-am obişnuit deja, voi face o trecere în revi tă
a activităţilor culturale ale C.J.C.P.C.T. organizate de la începutul anului, în parteneriat cu alte instituţii de cultură ori ale
administraţiei publice.
Sub aspect cultural, anul 2011 a fost, până acum, şi sperăm că va fi până la finele anului, bogat în manifestări culturale, singura alternativă a românilor trăitori ai vremurilor de
austeritate maximă, pentru a avea contact cu poezia, muzica,
dansul, aducerea în prim plan a meşteşugurilor transmise
din generaţii de altădata, singura cale prin care emoţia artei,
a actului cultural poate ajunge şi lumina sufletele încrispate
ale celor mai mulţi români care nu îşi pot permite alte ieşiri
cu fo los din cotidian.
Sperăm ca aceste manifestări ale culturii, educaţiei prin
actele de cultură, să fie percepute ca fiind modalitatea prin
care înţelegem a ne obliga să ţinem treaz spiritul doritor de
cunoaştere dar în acelaşi timp de conservare şi promovare a
tradiţiilor culturale ale poporului, singura cale de menţinere
a identităţii acestui popor încercat de greu.
Suntem obişnuiţi deja să începem fiecare an, sub aspect
cultural, cu Zilele Eminescu, firesc aş spune eu, luând în
calcul locul marelui poet în cultura şi în inimile românilor.
Anul acesta a fost deosebit prin faptul că 15 ianurie, ziua
naşterii poetului şi decernării Premiului Naţional de Poezie Mihai Eminescu aici, la Botoşani, meleag cu rang de capitală a culturii româneşti, a fost declarată Ziua Culturii

Naţionale.

Un aspect de excepţie în programul acţiunilor incluse în
cadrul acestor manifestări a fost pelerinajul la Cernăuţi 1314 ianuarie.
Ediţia a XLII -a din acest an a acestei manifestării de mare
anvergură, 13-15 ianuarie, a adus în parteneriat Primăria
Municipiului Botoşani, Consiliul Local Botoşani , Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Uniunea Scriitorilor
din România, Fundaţia Culturală „Hyperion-C.B.„Botoşani,
Memorialul Ipoteşti- Centrul Naţional de Studii „Mihai
Eminescu" Botoşani, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi
Patrimoniul Naţional Botoşani, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani,
Teatrul „Mihai Eminescu" Botoşani, Biblioteca Judeţeană
„Mihai Eminescu" Botoşani, Sociatetea Culturală „Raluca
Iuraşcu" Vorona.
Au urmat apoi „Şezătorile iernii'~ ediţia a XXI-a, manifestare cultura l ă de tradiţie, şi această acţiune culturală, ca şi
Zilele Eminescu fiind organizată cu profesionalism de poetul şi scriitorul Gellu Dorian.
Şezătorile s-au derulat pe tot parcursul lunii februarie
astfel: 6 februarie- Hudeşti, 13 februarie- Cristineşti, 20 februarie- G.Enescu, 27 februarie Cordăreni La Cordă reni acţiunea a împletit momentele de poezie cu un impresiona nt
program de muzică şi dans popular specific zonei, coordonat de coregraful Mihai Fediuc, protagoniştii fiind membrii
Ansamblului de dansuri „Cordăreanca". Au participat pe
lângă specialiştii Centrului şi managerul instituţiei, prof. Ion
Ilie, prezent de altfel, la toate acţiunile cultu rale, şi scriitorii:
Dumitru Ţiganiuc, Lucia Olaru Nenati, Maria Baciu, Lucian
Alecsa, Vlad Scutelnicu, Nicolae Corlat, Vasile lftimie, Petruţ Pârvescu, Constantin Bojescu, Dumitru Necşanu, Ci prian Manolache, Gabriel Alexe, Cezar Florescu, Stelorian

Moroşanu,

'

'

Cristina Şaptelea, Marius Irimia, Corneliu Fi lippictor, Mircea Oprea, Victor Teişan u , Costache Jacotă, Adri an Jacotă.
Tradiţionalele şezători au fost organizate de C.J.C.P.C.T.
Botoşani în parteneriat cu primăriile locale.
Luna mărţişorului a fost marcată în acest an chiar în
prima zi, de Târgul Mărţişorului ediţia I, o noutate în rândul acţiunilor care pun în valoare meşteşugurile, un târg de
mărţişoare binevenit, deschis în perioada 25 februarie-!
martie, activitate organizată de C.J.C.P.C.T. Botoşani în colaborare cu Primăria Botoşani şi Consiliul Judeţean Botoşani
şi coordonată de referent etnograf Margareta Mihalache.
Au participat meşteri din Iaşi, Suceava, Vaslui şi Botoşani.
Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mărţişor Dorohoian'~ ediţia a XXVIII -a, 4 - 6 martie, festival-concurs cu
tradiţie, care a consacrat de-a lungul timpului nume sonore
ale muzicii uşoare româneşti, a continuat şirul manifestări
lor culturale. Festivalul a fost organizat de Primăria Municipiului Dorohoi în colaborare cu C.J.C.P.C.T. Botoşani, cu
sprijinul Consiliului Judeţean.
De prezenţa numelor mari ale muzicii u şoare româneşti
- Luminiţa Anghel, Nicola, Adrian Enache - care au susţi 
nut recitaluri, precum şi de toate celelalte aspecte organizatorice care au ţinut de Centru, s-a preocupat direct, inimosul
om de cultură care coordonează activitatea Centrului, prof.
Ion Ilie, membru al juriului festivalului.
Trofeul festivalului a plecat în Republica Moldova prin
Aliona Munteanu, apoi juriul a decis ca primele locuri să revină pe categorii de vârstă astfel:
- categoria 6-10 ani - Atîrgoviţoae Ştefan Cristian, Iaşi;
- categoria 11-14 ani - Corlade Mara, Piatra Neamţ;
- categoria 15-29 ani - Păuna Liana, Cîmpulung Muscel.
Au mai fost acordate: - Premiul emisiunii „Top Românesc"- Radio România Actualităţi - Balan Constantin,
Botoşani;

- Premiul de debut - Todireanu Karina Ioana, Botoşani
Ci ucur Leonard Iustinian, Dorohoi.
Târgul meşterilor populari (15-17 aprilie), a marcat, ca
prim eveniment, Zilele Oraşului Botoşani, deschiderea fiind onorată de prezenţa preşedintelui Consi liului Judeţean,
Mihai Ţâb ul eac, directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, prof. Ion Ilie,
directorul Direcţiei de Cultură, Dănuţ Huţu ş i preşedintele
Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova, Marcel Lutic.
Margareta Mihalache, referent etnograf al Centrului, a
reuşit din nou să reunească meşteri populari din toate zonele etnografice ale ţării .
Specialiştii C.J.C.P.C.T. Botoşani, coordonaţi de managerul in stituţiei au pus în valoare, ş i în acest 20 11 auster, bogăţia tradiţiilor culturale ale acestei zone - poezie, literatură,
muzică, dans, meşteşuguri - care a constituit dintotdeauna
un ţinut important pe harta culturii româneşti. Şirul manifestărilor culturale cu tradiţie nu a fost întrerupt, ba mai
mult, a fost organ i zată cu succes şi o acţ iun e aflată la prima
ediţie - Târgul mărţişorului
Toate aceste manifestări se împletesc în marea acţ iune de
educaţie permanentă, abso lut necesară, fără de care ne-am
dilua în prezent sau poate într-un viitor care nu va mai fi al
nostru ca identitate.
şi
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Margareta MIHALACHE

Continuitatea meşteşugurilor tradiţionale
în zona etnografică Botoşani

Fără

a fi ob igaţi de nici o instituţie, fără a fi datori cuiva cu ceva
sunt meşteri sau meştere în judeţul Botoşani care sunt „tributari"
sau „tributare" propriei lor pasiuni.
Ani şi ani de-a rândul au făcut ceea
ce au ştiut cel mai bine: au închistrit ouă, au ţesut la stative, au brodat pânza de casă, au cioplit lemnul, au pictat pe lemn sau sticlă.
O trecere în revistă a lor arpă
rea fadă sau ar suna propagandistic ca pe vremurile apuse ale sistemului comunist. Totuşi, îndeletnicirile acestor creatori populari nu
au încetat nici în vremurile trecute şi nici acum, nici dacă au fost
mai mult solicitati,nici dacă nu au
fost deloc solicit~ţi. Pasiunea lor
individuală îi motivează existential şi sunt părţi esenţiale ale fiinţă
rii lor.
Odată cu încheierea activită
ţii lor ar exista riscul de a nu asigura continuitate unor meşteşu
guri în zona noastră etnografică .
Curios este faptul că mulţi dintre
meşteri sau meştere au reuşit prin
atitudinea lor să atragă în cursa

Gabriel din Mihăileni (Botoşani)
să participe la Festivalul Internaţional al Ouălor Încondeiate de la
Ciocăneşti unde a luat Premiul I
(2011).
Meştera Cojocaru Aurica a
menţinut în gospodărie stativele şi
le-a învăţat pe nepoatele Cojocaru
Nicoleta şi Enacache Ana-Maria
să ţeasă, iar artista populară din
comuna !băneşti a lămurit - o pe
Aiacoboaie Mihaela să îmbrăţişe 
ze meşteşugul ţesutului. Meşterul
Apalaghiei Marcel din comuna
Dângeni, un veşnic îndrăgostit de
motivele tradiţionale ale artei populare, şi - a deschis uşa atelierului
unor copii din comună spre a-i învăţa să cioplească lemnul şi să fo losească cu dibăcie dăltile de mici
dimensiuni.
'
Artistul Şoptelea Liviu a însoţit
un grup de copii din Botoşani la
multe din taberele de creaţie organizate în Iasi si a sustinut atelierele de lucru ~a~e s-au' desfăşurat în
cadrul aceloraşi manifestări.
Gestul tuturor celor amintiţi va
asigura meşteşugurilor tradiţio
nale continuitate în zona noastră
etnografică şi, cu siguranţă, acestor ucenici le-a fost transmis gustul nealterat pentru arta populara
autentica.

demersului creativ pe cei apropiaţi sau pe cei pe care i-au cunoscut în diferite împrejurări. În acest
sens, trebuie amintite sau amintiţi: Andronache Niculina, Nistor
Iuliana Celica, Cojocaru Aurica,
Racu Aurelia, Apalaghiei Marcel
şi Şoptelea Liviu.
Fiecare a reuşit în felul său:
meştera Andronache a avut grija ca fiica Andronache Raluca să
preia cu succes Cercul ţesătoare 
lor din Vorona, aceasta a reuşit in
scurt timp sa o îndrume pe Rusu
Andreea Petronela în arta cusutului şi să o ajute
Me~tera Nistor Iuliana Felica
să obţină Prefi Scalschi Gabriel
miul al II-lea
I
la Olimpiada Naţională
a Meşteşugu 
rilor
Tradiţionale de la
Sibiu (2010).
De asemenea,
Nistor Iuliana
Celica a reuşit
să-l determine pe Scalschi
llUL~....uJJ
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Margareta MIHALACHE

Târgul Mărţişorului
EDIŢIA

I,

BOTOŞANI 2011

În perioada 25 februarie - 1 Martie, Centrul JuCultutârg de
mărţişoare - propunându-şi să se axeze, cu precă
dere, pe linia tradiţională a confecţionării acestora.
Astfel, s-a putut observa ponderea mărţişoarelor realizate prin împletirea firelor de mătase albe şi roşii
care la capete au prezentat „ciucuri". Acestia, în vechime, erau un rezultat al acoperirii unor mici secţi
uni din partea mai dură a penelor cu aceleaşi fire de
mătase sau de arnică sau de lână.
Şirul enumerărilor poate fi continuat cu alte tipuri, de exemplu: acelea pe care femeile din sate leau numit „rame" - presupunând împărţirea unui
cartonaş în formă de pătrat în două părţi egale şi
acoperirea minuţioasă cu fire albe şi roşii, apoi ataşarea lor la un şnur. La acestea mai pot fi adăugate
cele denumite sugestiv „bănuţi" sau „pufuleţi':
Mergând pe aceeaşi linie a inventivităţii creatorului popular, deprins altădată cu raportarea la memoria colectivă trebuie neapărat amintit mărţişorul cu
şnurul traditional- având prins la capete doi fragi lucraţi cu ajutorul croşetului. Oricum, în cazul acesta
raportarea este explicabilă, mai ales că acea conştiin 
ţă a comunităţii este, în primul rând, păstrătoare a filonului de credinţe populare şi deţinătoare a producţiilor literare anonime. Aşadar, devine explicabil de
ce „fragii" aplicaţi şnurului fac trimitere direct spre
Legenda Babei Dochia, binecunoscută spiritualită
ţii româneşti . Personajul central Dochia este femeia
care îşi va pune la grele încercări propria noră, obligând-o să-i aducă fragi de pe munte tocmai atunci
când zeul intemperiilor domină timpul universal cu
toate capriciile sale. Bineînţeles că este ştiut faptul
deţean pentru Conservarea şi Promovarea
rii Tradiţionale Botoşani a organizat primul

că nora oropsită de răutatea acesteia nu numai că îi
va aduce fragii soacrei, ba mai mult va reuşi chiar
să îi lase impresia că aceştia pot fi găsiţi cu uşurinţă
pe munte. Morala întregii întâmplări îşi trage seva
din înţelepciunea populară fiind de bun- simţ şi reflectând atitudinea omului de demult care ştie că nu
trebuie să intervină el însuşi să-şi facă dreptate deoarece într-un târziu binele va reuşi să învingă răul.
Dispreţului, pe care Baba Dochia îl afişează nurorii, i se mai alătură şi nesocotinţa ei faţă de Zeul
Meteorologiei Gebeleizis. Acesta este cel care deţine
puterea deziernării, dar şi pe aceea a împrimăvărării.
Despre profilul moral al lunii martie ne pomeneş
te Romulus Vulcănescu în ampla lucrare „Mitologie
romană": „un moşneag hâtru, capricios căruia îi place să-şi bată joc de semenii lui, de celelalte luni şi de
oameni..." (Romulus Vulcănescu-Mitologia română, p.299).
Greşelile Dochiei sunt cele care îi vor aduce întrun târziu pierirea, răutatea conjugată cu nesocotinţă
impune pedepsirea acesteia. Pornirea cu turma spre
munte într-o perioada de timp in stabil ă, dar şi lepădarea treptată a cojoacelor, când vremea părea că
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s-ar fi încălzit, vor declanşa îngheţarea acesteia şi a
oitelor, urmată de împietrirea lor
Tradiţia aceasta legată de Baba Dochia a fost şi
rămâne mirifică, iar legenda mitică moldovenească
apare consemnată de însuşi marele Dimitrie Cantemir. Împietrirea Dochiei cu oile sale e legată şi de cel
mai înalt munte al Moldovei considerat „axis muncii". Locul întâmplării nu s-a petrecut într-un spaţiu
tocmai comun, iar legenda a rămas tezaurizată cu
sfinţenie în mentalul colectiv moldovenesc.
Celălalt fir epic brodat pe aceeaşi întâmplare legată de Dochia şi regăsit în aceeaşi „Mitologie română" a lui Romulus Vulcănescu afirmă că fiica regelui
Decebal - fiind urmărită de împăratul cuceritor al
Daciei, Traian, s-a rugat la Zalmoxis (zeul dacilor) să
fie salvată. Ruga acesteia a fost ascultată de către zeu
şi transfigurarea intr-o femeie batrana a avut loc.
Ar fi totuşi o notă negativă dacă nu am pomeni de
şnurul alb şi roşu, înainte alb şi negru, care este, de
fapt, o prezentare figurativă a timpului supus procesului de reînnoire în luna martie, mai ales că romanii sărbătoreau noul an
odată cu venirea primăverii.
Despre semnificaţiile ascunse în mai toate practicile comunităţilor din lumea rurală, dar caracteristice si civilizaţiilor de tip agro-pastoral a pomenit în
multe din studiile sale Mircea Eliade afirmând că regenerarea timpului se constituie într-un eveniment
fundamental: „fiecare An Nou reîncepe creaţia, iar

mitul cosmogonic este considerat modelul exemplar
al oricărei creaţii" (Mircea Eliade- Aspecte ale mitului, p. 32).
Firul acestui talisman - ca să revenim la partea
mitologică - se crede că ar fi fost tors de Baba Do chia în momentul urcării sale pe munte şi aşa ar fi
inclus aceasta cele 365 sau 366 de zile ale unui an
calendaristic.
Într-o altă ordine de idei, nu au lipsit nici bănu
ţii din metal, trecuţi de meşteri prin firele de mătase
frumos împletite, ceea ce denotă că în credinţa populară s-a menţinut vechea conotaţie a mărţişorului,
respectiv aceea de talisman. După cum consemna
însuşi etnograful Simion Marian Florea: „Moneda
aceasta, care e de regulă atârnată de o cordea roşie
ori de un găitan compus din două fire răsucite de
mătasă roşie şi albă, sau dintr-un fir de arnici roşu
şi unul de bumbac alb, sau şi din mai multe fire de
argint şi de aur, se numeşte mărţişor, mărţişug şi
marţi" (Simion Florea Marian - Sărbătorile la români, vol. I, p. 313).
De ce era purtat acest bănuţ ne va mărturisi tot
marele etnograf: „Scopul legării sau punerii mărţi
şorului la gâtul sau mâinile copiilor este ca copiii că
rora li s-a pus şi-l poartă să aibă noroc în decursul
anului, să fie deplin sănătoşi şi curaţi ca argintul cu
venirea primăverii, şi peste vară să nu-i apuce şi scuture frigurile" (Ibidem, p. 313).
Mai era purtat şi de fete şi de neveste tinere: „şi
aceasta o fac ele cu scop ca să nu le ardă şi pârlească
soarele căci:
Cine poartă mărţişoare
Nu mai e pârlit de soare" (Ibidem, p. 313).
Bănuţul era înainte fie din argint, fie din aramă
deoarece aceste metale erau considerate metale lunare, dar şi feminine în acelaşi timp. Se prindea la
gât sau la mână în primele zile ale lunii martie - numite „Kalendae" la romani. Aceştia puneau un mare
accent pe începutul zilelor unei luni, cunoscând că
astrul nopţii trece printr-un proces de creştere care,
la rândul său, declanşează dezvoltarea plantelor. În
acest sens, mulţi etnografi consideră acest talisman
un simbol matricial feminin, iar opţiunea finală a
purtătorului de a-l lega la un moment dat de un copac a fost interpretată ca o completare şi chiar o împlinire a principiului feminin: „mai multe elemente
ale obiceiului pledează în favoarea recunoaşterii caracterului său lunar si feminin'' (Ivan Evseev-Dicţio
nar de simboluri,p.250).
Cu alte cuvinte, începutul primăverii este de fapt
regenerarea timpului universal care declanşe(\Ză dezvoltarea plantelor şi, totodată, produce indirect, voalat şi la modul ideatic întâlnirea principiului feminin
cu cel masculin. Procesele care au loc la o altă scară
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Dublu caracter al acestui talisman trimite şi spre
fazele evolutive ale calendarului, la început cu accent spre aspectele astrului nopţii şi, mai târziu,cu
accent pe aspectele astrului zilei Metoda de calcul al
timpului în raport cu o anume faza a lunii (daci, romani) a fost un fundament al viitoarelor şi actualelor
calendare solare.
Epuizând trecerea în revistă a conotaţiilor acestui
„talisman" în cultura populară nu poate fi ignorată
totuşi maniera modernă sau actuală de abordare a
acestui simbol. Largirea paletei de motive impuse de
meşterii actuali a reuşit să se impună: potcoava, trifoiul cu patru foi, coşarul. Merită enumerate şi florile primăverii, fluturii, buburuzele, toate materializări specifice constelaţiei feminine. Indirect, expudin univers (macrocosmos),aşa cum sunt şi cele le- nerea acestor motive anunţă ascendenţa principiului
gate de creşterea astrului nopţii, se materializează feminin odată cu regenerarea naturii. După instalaîntr-un fel propriu şi în lumea pământenilor (micro- rea anotimpului călduros şi maturizarea vegetaţiei,
cosmos) - determinând evoluţii benefice. Însă este principiul feminin va fi înlocuit de cel masculin care
necesară de punctat şi cealaltă faţă a acestui talisman se va impune prin izgonirea spiritelor răutacioase,
care poate fi raportată nu numai la astrul nopţii, ci întruchipate în zâne rele (Ielele).
şi la cel al zilei. Dacă ne oprim la această din urmă
Un rol important în dezvoltarea laturii decoratilatură, nu poate lipsi nici trimiterea spre un vechi ve a mărţişoarelor şi în impunerea acestora l-a avut:
rit ce includea aruncarea „talismanului" (moneda) Şaptelea Liviu -preşedintele Asociatiei Expo-Art,
în soare. Avem de-a face cu gesturi pline de pioşenie împreună cu membrii acesteia: Alexa Marcel, Aleale naturii umane care sunt îndreptate către „Sfântul xa Lidia, la care s-au alăturat: Gordaş Genoveva, PoSoare': Frumuseţea actului în sine pare inegalabilă şi leac Ioana, Miron Alina de la Liceul de Arta „Ştefan
devine chiar străină lumii contemporane.
Luchian" şi Turiceanu Cristina din Saveni. Toţi au
Nu e de mirare că fetele odată cu venirea primă uimit prin modalitatea distinsă de abordare a simverii şi în cursul lunii martie aveau datoria să se ocu- bolurilor primaverii, dar şi prin diversitatea materipe de aşa - zisa „aruncare" a mărţişorului înspre soa- alelor folosite.
re şi, de cele mai multe ori, rosteau versuri în şoaptă
Prima editie a „Targului Martisorului" a reucare auzite puteau naşte senzaţia că sunt reale incan- şit să înglobeze cu succes latura tradiţională alături
taţii aparţinătoare unor vechi civilizaţii demult apude cea decorativă. Au excelat prin fineţea confecţi
se: „Sfinte Soare, Sfinte Soare, dăruiescu - ţi mărţişoa onării mărţişoarelor: Macovei Lidia, Ureche Domre/ ,n locul lor tu mă fereşte/ de pistrui ce mă-nne nica din Gura Humorului, Pintil~i Gabriela din
greşte" (Adrian Fochi-Datini şi eresuri,p.28) . Chiar
Botosani Burlacu Ana Maria si Enacache Ana Maria
şi femeile purtau acest talisman la gât „pentru a avea din Boto~ani, iar în ceea ce priveşte motivele diverse
noroc la rodirea câmpului şi pentru a nu se pârli la merită amintiti: Tirnofciuc Petrică, Sauciuc Aurora
soare" sau „ca să se facă frumoase şi drăgăstoase" din Botosani si Acasandrei Valentina din Iaşi.
'
'
(Ibidem, p. 28).
De cele mai multe ori, era purtat 9 sau 12 zile,
apoi legat de ramura unui copac, iar în timp acestea
mergeau să vadă dacă pomul a rodit şi,atunci, puteau
să-si cunoască norocul sau lipsa acestuia de-a lungul
înt;egului an. În Bucovina unele fete puneau şnurul
pe la sfârşitul lunii martie pe un trandafir, iar cu bă
nuţul cumpărau vin, pâine albă şi caş - fiind încredintate că vor avea fata albă ca acel caş cumpărat, dar
şi r~menă ca vinul Şi trandafirul. Acelaşi mărţişor
putea fi aruncat în direcţia venirii păsărilor călătoa
re „Ia-mi negreţele şi dă-mi albeţele!" (Ibidem,p.28).
Mai exista şi credinţa că mărţişorule ridicat de rândunele şi purtat spre soare.
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)
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În fiecare an, la începutul lunii martie se oferă şi
se primesc mărţişoare cu emoţia specifică începutului de primăvară, acest obicei include dintotdeauna o încărcătură magică deloc de neglijat care s-a
diferenţiat de la o regiune la alta.
La început a fost un şnur împletit din două fire
de lână, unul alb şi unul negru, sau unul alb şi unul
roşu care, legat la gâtul sau la mâna purtătorilor (de
preferinţă tineri), avea rolul protecţiei magice faţă
de toate relele.
În evoluţia sa acest obicei a suferit modificări,
moneda din argint fiind înlocuită cu simboluri legate de reînvierea naturii odată cu venirea primă
verii (fluturi, buburuze, flori). La acestea s-au mai
adăugat: potcoava, trifoiul cu patru foi şi coşarul.
Stimulaţi de farmecul unui început consemnat
într-un stravechi calendar, cand Anul Nou era sarbatorit in luna martie, creatori selectivi şi colecţi
onari sensibili au început să agaţe de tradiţionalul
şnur mici medalioane care amintesc de funcţia de
talisman a bănuţului de argint si care prezintă pe
una din feţe efigia poetului Mihai Eminescu. Aşa
dar, în anul 1916 s-a folosit drept mărţişor un medalion din argint realizat în anul 1889, după moartea lui Mihai Eminescu pe care s-a gravat 1 Martie
19161.
Pentru 1 martie 2004 la Cluj- Napoca s-a realizat un mărţişor cu acelaşi subiect şi care s-a vândut
la tarabă alături de celelalte mărţişoare (fig.1). De
această dată a fost prezentat şi la una din şedinţele
Societăţii Numismatice Române.
La 1 martie 2007 recunoscutul colecţionar Mihai Costin a realizat la Arad prin aportul artistului
Abraham Zoltan un mărţişor în tiraj de 39 exemplare (fig.2).
Executat din argint, de formă ovală având pe
faţa de expunere efigia Poetului a fost oferit de generosul editor soţiilor colecţionarilor. Un exemplar
a fost pus pe pieptul prietenului nostru colecţionar
Relu Z. Stoian din Bacău, decedat în preajma săr
bătorilor de primăvară.
Emisiunile de mărţişoare editate până în 2007,
inclusiv la subiectul Eminescu, au fost comunicate
în una din şedinţele lunare ale Societăţii Numismatice Române. Între anii 2005 şi 2008 au mai fost
realizări în tiraje mici sau unicate (fig.3).
Pentru 1 martie 2010 acelaşi colecţionar Mihai
Costin, îndrăgostit de Eminescu şi de respectarea

eminesciene
tradiţiei, realizează

la S.C. „ACCESORIIPROD"
SRL Oradea un mărţişor (fig.4) dedicat lui Mihai
Eminescu si inspirat de poezia „La Steaua".
Cu diametrul de 20 mm a fost confecţionat din
zamac, cuprat finisat şi argintat. Prin decuparea în
corpul medalionului, s-a realizat portretul unui tânăr în profil spre stânga care priveşte spre o stea.
Semicircular, în partea dreaptă, superior portretului s-a scris: „La steaua" M.E. (fig.4a - tiraj 19
exemplare; fig.4b - tiraj 4 exemplare). La 1 martie
2011 numărul editorilor a crescut.
Mai târziu, domnul Mihai Costin, preşedinte
le Grupării Colecţionarilor de Medalii şi Insigne
a S.N.R., realizează la Arad, cu artistul Abraham
Zoltan un mărţişor din argint cu titlul de 925 %o
(fig.5) într-un tiraj de 15 exemplare. În acest sens,
faţa de expunere a medalionului redă efigia Poetului rezultată din imaginea decupată după lucrarea
„Luceafărul" de Aurel David. Pe reversul medalionului sunt imprimate iniţialele editorului M.C.
data 01.03.2011, numărul de ordine al piesei din
tiraj şi marca artistului gravor. Suportul din carton
pentru mărţişor (ansamblu) indică datele de mai
sus prezentate, precum şi semnăturile artistului realizator şi ale editorului. Cu siguranţă, această realizare, complicată prin execuţie şi rară prin tiraj,
se va detaşa vizibil în preferinţele colecţionarilor
de gen.
O altă realizare deosebită pentru 1 martie 2011
este medalionul din argint realizat de artistul medalist Constantin Dumitrescu (fig.6). Pe faţa de expunere este redat bustul Poetului în semiprofil spre
stânga cu inspiraţie după fotografia de la Praga 1869. Tirajul de 70 de exemplare a fost epuizat în
special de colecţionarii de medalistică eminesciană
de pe tot cuprinsul ţării.
Cea de-a treia realizare aparţine recunoscutului
colecţionar, domnul Petru Suciu din Turda (fig.7) .
Bustul Poetului după fotografia Praga 1869 în semiprofil, spre dreapta este limitat de un cerc de culoare roşie cur= 12,5 mm care este încadrat de un
pătrat cu 1= 28,5 mm. Din punct de vedere tehnic
este realizat din hârtie autoadezivă şi înfoliată pe
suport magnetic.
Mărţişoarele prezentate mai sus pot fi admirate în cadrul Expoziţiei Generale „Mărţişor - 2011 ",
Ediţia a IV-a, la Secţia de Împrumut Carte pentru
Copii.

România Liberă - vineri 2 martie 2007.
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În perioada 15-17 aprilie 2011 a avut loc „Târgul
Populari" şi a prevalat şirul acţiunilor dedicate „Zilele Oraşului Botoşani". Manifestarea însă
nu a inclus marea sărbătoare a Sfântului Gheorghe,
patronul spiritual al comunităţii botoşănene, deoarece în calendar aceasta figura în Săptămâna Patimilor, chiar în sâmbăta dinaintea Sfintelor Sărbători
Pascale. Cu toate acestea, târgul a început cu câteva
e.ile înaintea unor alte mari şi importante sărbători:
Sâmbăta lui Lazăr şi Duminica Floriilor. Cea dintâi
aminteşte creştinilor de
Lazăr cel sărac care nu a
primit de pomană de la
fratele său, apoi de Lazăr,
fratele Martei şi al Mariei, pe care l-a înviat Domnul Iisus Hristos, dar şi de
acel Lazăr numit Lăzărică
care a murit din cauza dorului de plăcinte. Aparent,
sunt trei ca.zuri diferite,
sintetizate totuşi în aceeaşi zi de sâmbătă în care
se ţin aşa zişii „Moşi de
Florii" când mai toţii sărmanii trebuie să primească
de pomană plăcinte. Se spune că „cei morţi", adică
„moşii" aşteaptă în ziua aceasta toţi la „Poarta Raiului': Cea de-a doua sărbătoare aminteşte de intrarea
Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Se ştie că din
această zi pomii înmuguresc şi florile înfloresc, vegetalul izbucneşte în toată plenitudinea sa. Tot acum
„ciubăraşul„din fiecare gospodarie se umple cu florile din care se va face fiertura pentru colorarea ouălor.
Meşterilor

Odată cu această Duminică a Florilor poate sa
înceapa în lumea satului „scrânciobul" pe locurile
cu multă iarba care sa tina din aceasta zi si pana la

Înăltare.

Î~tâmplător această ediţie a reuşit să reaminteas-

că de vechea structură a iarmaroacelor şi a târgurilor
care erau fixate doar prin acele hrisoave domneşti la
zile foarte mari şi date fixe pentru fiecare localitate în
parte. Nu e de mirare că meşterii invitaţi au respectat
cu sfinţenie data fixată de comunitatea botoşăneană
ca în vremurile de demult.
Aceştia nu au ţinut cont
nici de distanţa prea mare
parcursă ca să ajungă în
oraşul Botoşani, şi nici de
numeroasele treburi care
necesită rezolvarea înaintea perioadelor de sărbă
toare. Amintim în acest
sens pe meşterele sosite
din Reghin (Mureş): Costinaş Elena, Frenţi Dorina,
dar şi pe meşterul Iancu
_ _....._. Florin din Brăila.
În general, s-au impus expoziţiile cu vânzare ale
meşterelor care se ocupă cu închistrirea ouălor: Fw1diur Victoria - Rădăuţi (Suceava), Nistor Iuliana Celica - Mihăileni (Botoşani), Juravle Doina - Brodina (Suceava), Negură Mărioara şi Saghin Ecaterina
- Vatra Moldoviţei (Suceava). Au putut fi regăsite
toate tipurile de ouă, încadrându-s·e clasificărH _fa-cute de Artur Gorovei: ouă monocrome sau monocrome cu ornamente, ouă policrome cu ornamente, ouă cu ornamente în relief sau ouă cu mărgele.
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separaţie

Ouăle policrome cu ornamente sunt cunoscute ca fiind acele „ouă muncite".
Motivele decorative abordate au fost de o diversitate uimitoare şi au dezvăluit iscusinţa artistică a spiritului popular. Gradul de dificultate al ornamentării
ouălor este cunoscut deoarece realizarea unor compoziţii este mult mai simplă pe suprafeţele plate pe
când forma ovoidală impune o dexteritate deloc neglijabilă. Trasarea propriu - zisă a motivelor presupune o împărţire migăloasă a câmpurile ornamentale şi
destul de dificilă. E binecunoscut şi faptul că intervin
alte legi compoziţionale care trebuie adaptate acestei
forme care prezintă volum, constatare, de altminteri,
pertinentă a marelui etnograf Tancred Bănăţeanu.
Dincolo de suprafaţa deloc facilă de ornamentat,

trebuie precizate categoriile mari de motive: fitomorfe, zoomorfe şi antropomorfe, dar completate şi de
cele skeomorfe sau de cele cosmomorfe. Enumerăm
câteva: crenguţa de salcie, frunza de stejar, frunza
de trifoi, mâţişorii, spicul de grâu; broasca, şarpele,
melcul, peştele, coarnele cerbului; ciobanul sau fetele
şi flăcăii în horă; cârja ciobanului, grebla, fierul plugului, grapa, vârtelniţa, furca; soarele, luna şi stelele.
Motivele geometrice implică jocul liniilor - excluzând cercul şi crucea care rămân simboluri abstracte, elemente fundamentale ale macrocosmosului. Linia dreaptă dublată e folosită şi ca element de

între câmpurile ornamentale ale suprafeţe
lor. Des întâlnită este şi linia în semicercuri sau aşa
zisa linie „frântă" cunoscuta în conştiinţa colectivă
populară sub denumirea de „dinţi de fierăstrău': Bineînţeles că linia dreaptă poate fi folosită în X sau în
reţea sau poate fi astfel poziţionată incat sa formeze
triunghiuri, pătrate sau romburi.
Au impresionat prin păstrarea motivelor „bă
trâneşti" Victoria Fundiur şi Nistor Iuliana Celica.
Abundenţa ouălor închistrite au umplut coşurile
frumos împodobite cu ştergare. În ceea ce priveşte
cromatica au predominat roşul şi negrul la care s-au
adăugat sporadic galbenul, portocaliul şi verdele.

Icoane -artist, Liviu Şoptelea

Şirurile

de icoane expuse au anunţat încărcătu
a apropiatelor Sărbători Pascale. Tehnici
şi abordări diferite ale tematicii religioase au nuanţat
percepţia spiritului divin. În acest sens, icoanele pe
sticlă ale doamnei Turiceanu Cristina au atras atenţia asupra intervenţiilor pe suprafaţa de lucru înainte
de uscarea completă a compoziţiei ceea ce va aduce de
la sine o notă distinctă. Stilul acesta personal al creatoarei nu a complicat deloc demersul artistic, ci mai
bine-zis a reuşit mai degrabă să- l faciliteze - oferind
în final un spectacol vizual maxim privitorilor. Însăşi
creatoarea ne-a mărturisit că „preluarea unei cantităţi
de culoare prin suprapunerea unui material oarecare
pe culoarea iniţială poate crea forme spontane, ba mai
mult devine un mod de patinare şi nuanţare a suprafeţelor de culoare': Astfel, este evident că accentul cade
mai mult pe dimensiunea picturală şi lirică. În schimb,
icoanele artistului Grosu Florin sunt adevărate replici
ale icoanelor de la Nicula, dar şi în cazul acestora nu au
lipsit tehnicile de patinare completate în acelaşi timp
cu delicateţea abordării - dezvăluind receptarea inefabilă şi inepuizabilă a naturii divine. Pe aceeaşi linie a
mers meştera Costinaş Elena din Solovăstru (Mureş)
şi a surprins prin acurateţea lucrărilor sale, iar sobrietatea degajată de figurile sfinţilor a fost o trăsătură a
icoanelor meşterului Iancu Florin din Brăila. Lucrările
artistului Şoptelea Liviu au optat spre forme stilizate cu
trimiteri clare spre pictura de frescă, dar cu un accent
mare pe latura decorativă temeinic elaborată..
Industria casnică rămâne un punct deocamdată
inatacabil al zonei noastre etnografice. Ţesătoarele
din !băneşti, Ungureni, Vorona, Avrărneni şi Tudora au aranjat adevărate interioare ţărăneşti la această
ra

deosebită
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Deşi

a târgu ui, înconjurân spaţii e avute la iscu lăicere, scoarţe şi ştergare. Fidelitatea faţă
de linia decorativă tradiţională a fost o caracteristică importantă, opţiunea pentru romburi, păvi, vârste şi pentru acei „dinţi de fierăstrău" care se constituiau în chenare, a fost vizibilă. Raportarea la filonul autentic aparţine aceloraşi meştere: Racu Aurica, Târliman Ileana, Andronache Niculina, Baciu
Maria, Coţovanu Florentina, Cojocaru Aurica, Zotic
Maria, Maxim Floarea. Dar o dimensiune aparte a
fost creată de lăicerele elegant realizate de ţesătoarea
Todici Maria din Pipirig (Neamţ) atât în ceea ce priveşte decorul, cât şi cromatica. Fineţea broderiilor şi
multitudinea de motive, ce pot fi etalate pe pânză, au
fost regăsite pe şervetele şi feţele de masă ale meşte
rei Frenţi Aurica din Reghin (Mureş).
Ceramica cu dublu caracter: decorativ şi utilitar a
aparţinut meşterei Iacinschi Sonia din Botoşani cu acea
sgrafitare a temelor epice pitoreşti pe suprafaţa vaselor,
iar formele tradiţionale (oale de lapte, oale de sarmale,
chiupuri, ploşti) s-au încadrat ceramicii roşii smălţuite
realizate de Mocanu Marcel din Brăniştea (Galaţi).
Arta prelucrării artistice a lemnului materializată
în troiţe sau lăzi de zestre, care pot fi folosite pentru
a împodobi interioarele, a fost exemplificată de către
meşterul Apalaghiei Marcel din Dângeni (Botoşani).
De asemenea, au reuşit să atragă atenţia printr-o nouă
formulă de prelucrare a lemnului meşterii Ignătescu
Toader, Neamţu Vasile şi Constantinescu Cristian.
Noutatea constă în faptul că intervenţia lor artistică
are drept fundament forma iniţială a materiei prime.
Cu alte cuvinte, aceştia contruiesc pe un decupaj existent sau descoperit mai întâi de însăsi' natura mamă
intuind, de fapt, ceea ce nu a fost finisat şi dus la bun
sfârşit de acea prezenţă tutelară şi universală.
Impletiturile din nuiele sau sfoara, care au apartinut mesterelor Sandu Calina,Sauciuc Aurora sau
mesterilor Felciuc Dumitru, Timofciuc Petrica,au
pus accent pe partea utilitara,dar au dezvoltat cu
succes si acea tendinta de a decora spatiile închise.
e

iţie

poziţie

Sfintele Sărbători Pascale s-au făcut simtite
totuşi, nostalgicii altor sarbători calendaristice pri~
mascoidele de căiuţi (Andronache N. culina) şi prin
măstile lor (Eftime Iacob Adrian) au trimis privitorii
cu gândul la Alaiurile de Anul Nou.
Aflată la cea de-a V-a ediţie, „Târgul Meşterilor Populari" a cunoscut o extindere de-a lungul timpului.
Astfel, în anul 2007 numărul meşterilor participanţi
era destul de modest (30-40 de meşteri), dar treptat a
reuşit să-l dubleze, ajungând la această ediţie la 75-80
de meşteri. Bineînţeles că structurarea şi cristalizarea
fundamentului propriu cu accent pe evidenţierea meş 
teşugurilor tradiţionale au fost la început anevoioase
deoarece meşterii din zonele etnografice de prestigiu
au avut reticenţe în a participa la un târg care are loc în
Moldova, tocmai la Botoşani. Însă, mulţi dintre aceştia
nu au refuzat invitaţia din partea Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţio 
nale Botoşani şi, odată căzuţi în aşa-zisa „capcană': au
devenit pe urmă participanţi credincioşi atât la ediţiile
târgului din aprilie, cât şi la cele din luna august.
Se poate afirma că perseverenţa de a menţine şi
a dezvolta relaţii cu meşterii din întreaga ţară, perseverenţă care s-a bucurat şi de sprijinul Asociaţiei
Meşterilor Populari din Moldova, a conturat un târg
amplu şi important în Botoşani care se doreşte să - şi
menţină in continuare propria acurateţe prin raportarea în primul rând la meşteşugurile tradiţionale şi
la meşterii autentici.

)
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Steliana BĂLTUŢĂ

Donaţia

de artă populară
„Maria si Nicolae Zahacinschi" la Botosani
)

)

Colecţionarii sunt de regulă, oameni speciali,
care pe lângă meseria lor, îşi dedică viaţa, ieşind din
banalul cotidian într-un mod plăcut, instructiv, şi
alcătuind un patrimoniu de valori..
Regretaţii medicul cardiolog Maria Zahacinschi
şi farmacistul Nicolae Zahacinschi au alcătuit o colecţie~ fruct al investiţiilor şi investigaţiilor proprii,
pe tot cuprinsul românesc.
„ Vreme de peste două decenii (afirmă colecţiona
rii) am folosit toate răgazurile lăsate de îndatoririle
profesionale ca să străbatem ţara în lung şi lat, cercetându-i satele şi târgurile, centrele artistice cu faimă
ca şi pe cele mai puţin cunoscute sau deloc cunoscute,
ca să-i aflăm şi să-i studiem la ei acasă pe nenumăra
ţii meşteri populari care duc mai departe harul artistic al strămoşilor, perpetuându-se valorile, nu odată,
creând ei înşişi, valorile"
Începând să pună bazele colecţiei de prin anii
1960-1965, cei doi soţi împărtăşind aceeaşi pasiune, au reuşit ca până în anul 1986 să aibă în propria
casă din Bucureşti, un n umăr de circa 8000 de piese
(cuprinzând ceramică, ouă încondeiate, port popular, ţesături de interior de locuinţă, obiecte de lemn)
Din această„ uriaşă colecţie etnografică particulară"
(aşa cum a numit-o prof. dr. Nicolae Dunăre), Maria şi Nicolae Zahacinschi au donat numeroase piese
Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti, Muzeului Etnografic al Brăilei, iar între anii 1983-1986 şi
în anul 1992, Secţiei de Etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani, un număr de 1146 obiecte.
Trebuie să amintim că a circulat versiunea că donaţia a fost făcută pentru Mihăileni. Precizăm că
există încă scrisoarea în original din 31 mai 1986,
semnată de Maria şi Nicolae Zahacinschi, unde se
lămureşte faptul că:„Al doilea punct este definitivarea juridică a trecerii acestei colecţii în patrimoniul
Muzeului Judeţean. Noi vă trimitem în copie, ce formalităţi trebuiesc îndeplinite, pentru legalizarea donaţiei noastre". Referitor la expoziţia care să cuprindă piesele donate s-au purtat discuţii anterioare anului 1986, ca ea să fie deschisă într-o clădire veche de
secol XIX de pe strada Mioriţa din Botoşani, clădire
care se găseşte şi astăzi în picioare. Casa în discuţie
fii nd locuită, în anul 1985, Nicolae Zahacinschi, a
stabilit de comun acord cu autori tăţile locale, să deschidă expoziţia cu o parte din donaţie la Mihăileni,
locul său de naştere . Expoziţia s-a deschis în luna
iunie 1986 într- un cadru festiv la care au participat

oficialităţi,

întreaga comunitate dar

şi meşteri

olari.

După anul 1990, clădirea care adăpostea piesele din
donaţia familiei Zahacinschi, situată aproape de
Primăria Mihăileni, şi care era neîngrijită, a început treptat să se deterioreze, riscând să fie distruse
obiectele. Din această cauză am luat în 24 februarie
1999, hotărârea de a aduce piesele înapoi la Botoşani
şi de a le prezenta în expoziţii temporare.
Pe lângă valoroasa colecţie alcătuită şi care a
fost apreciată de cercetători etnografi, de jurnalişti în periodicele vremii, în emisiuni radio-televizate, Maria şi Nicolae Zahacinschi au publicat şi
două studii„Mihăilenii de altădată': Bucureşti, 1982
şi„Elemente de artă decorativă populară românească': Bucureşti, 1985. Donaţia Maria Zahacinschi şi
Nicolae Zahacinschi este, şi va rămâne peste timp
o nepreţuită comoară pentru patrimoniul Secţiei
de Etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani şi va fi
parte de necontestat din patrimoniul culturii populare româneşti .
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„PORNI LUCEAFĂRUL . . :' LA A XXX-A EDIŢIE
Iniţiat în 1982 de către fostul Comitet de Cultură, prin
Centrul Judeţean de îndrumare a Creaţiei Botoşani, la o
propunere a poetului Lucian Valea, pe atunci muzeograf,
responsabil cu casele memoriale din judeţul Botoşani,
Festivalul-Concurs Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafarul. . .';care avea
pe atunci şi o secţie de recitare a poeziei eminesciene, a
ajuns anul acesta la cea de a XXX-a ediţie. De la început
au fost implicate în organizarea acestui important festival
consacrat debutanţilor şi instituţii prestigioase la nivel naţional, cum ar fi Uniunea Scriitorilor din România, Editura Junimea, Muzeul Literaturii Române Iaşi, reviste literare de prestigiu ca „Familia", la care a debutat Eminescu,
„Luceafarul'; „Convorbiri literare'; „Ateneu" şi altele.
0 simplă statistică arată că în cele douăzeci şi nouă de
ediţii de pînă la aceasta de anul în curs au fost primite,
în medie anuală de 60 de plicuri, peste 2.500 de plicuri,
aparţinînd cel puţin unui număr de 800 de creatori, ţinînd
cont că unii au trimis la mai multe ediţii, obţinînd premii
anuale ale unor reviste sau edituri. Astfel au debutat editarial, avînd în vedere numărul mare de premii ale editorilor
de după 1990, cînd au fost implicate la un moment dat şi
zece edituri la o ediţie, peste 100 de tineri poeţi, iar în reviste peste 600. De asemenea un număr in1presionant de
interpreţi critici ai operei eminesciene şi-au văzut lucrările premiate şi publicate. Unii dintre aceşti creatori au confirmat pe deplin, ajungînd nwne importante ale poeziei şi
criticii literare româneşti actuale, alţii au dispărut, eventual, doar pentru o bucată de timp.
De la început, regulamentul concursului a permis înscrierea în competiţie a autorilor care nu au debutat în volum şi nu au depăşit vîrsta de 39 de ani. Pînă în 1989, au
fost implicate în acordarea premiilor doar edituri şi reviste care ţineau oarecum de viaţa, opera şi numele poetului,
cum ar fi Editurile Junimea şi Eminescu, cea de a doua
neonorîndu-şi de fiecare dată premiul acordat, revistele
„Familia", la care Eminescu a debutat, „Convorbiri literare" sau „Luceafărul". La prima ediţia, Uniunea Scriitorilor
din România a acordat premiul cel mare, care a constat
într-un exemplar din recenta reeditată atunci „Istorie a literaturtii române de la origini pînă în 1940" a lui G. Călinescu. Personal am primit acest premiu pentru grupajul
,,Încercare asupra Poesiei''.
De la a noua ediţie, din 1990, chiar dacă şi pînă atunci,
de la venirea regretatului Emil Iordache la Centrul Creaţiei Populare Botoşani, ca metodist, în 1984, m-am implicat în organizarea concursului, reformarea şi regîndirea
acestui important concurs naţional, devenit unul din cele
mai prestigioase şi căutate de către tinerii creatori, mi-a
revenit în mod direct, ca referent al restructuratei instituţii. Astfel regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului a fost regîndit, iar implicarea unui număr de zece
edituri şi şaisprezece reviste de cultură din întreaga ţară a
adus un nou prestigiu acestuia, iar afluenţa tinerilor poeţi
spre El Dorado-ul debutului editorial, cum a devenit oraşui Botoşani, a crescut de la an la an. Din 1998, la un an de
la moartea poetului Horaţiu Iona Laşcu, în colaborare cu
Filiala Iaşi a USR, s-a acordat şi premiul acestei filiale unei

cărţi

de poezie, la

secţiw1ea

debut editorial, premiul care

poartă de atunci numele tînpărului poet dispăpărut, fost

salariat al instituţiei organizatoare.
Din anul 2000, de la venirea la conducerea instituţi 
ei organizatoare a domnului Ionel Nicorici, care a dorit
să desfiinţeze compartimentul literatură-teatru, compartiment care se ocupa în mod direct de organizarea concursului, şi pînă în 2004, cînd a revenit la conducerea instituţiei domnul Ion Ilie, finanţările pentru acest concurs
au fost sistate, iar organizarea lui a fost posibilă printr-un
protocol anual de colaborare cu Memorialul Ipoteşti -Cen
trul Naţional de Studii „Mihai Eminescu", dar şi cu sprijinul unor sponsori şi al editurilor şi revistelor implicate, care asigurau valoarea premiilor care uneori a depăşit, prin editarea cărţilor, anual peste 100 de milioane lei
vechi.
Din anul 2001, cu sprijinul Ministerului Culturii şi
Cultelor, se acordă în cadrul „Zilelor Eminescu", ediţia din
vară, cînd se decernează premiile concursului, s-a instituit şi Premiul revistei „Hyperion-caiete botoşănene" pentru un poet optzedst, revistă editată de fundaţia cu acelaşi
nume.
Instituţia organizatoare, Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Botoşani, prin
compartimentul literatură-teatru, editează anual o antalogie de poezie şi eseu „Proni Luceafărul .. :; care include
creaţiile poeţilor şi eseiştilor premiaţi, realizîndu-se astfel
o zestre importantă care, în viitor, poate însemna un important procent de plecare în analiza unui fenomen în expansiune, aşa cum este poezia, ca element de reală tradiţie
culturală a zonei, cu implicare naţională. Anul acesta edităm o Antologie a antologiilor „Porni Luceafărul ...", care
include majoritatea poeţilor şi eseiştilor premiaţi şi publicaţi în antologiile anuale din 1995 pînă în prezent.
Este meritoriu să menţionăm aici toate instituţiile care
au contribuit, într-un fel, la menţinerea acestui prestigios
concurs naţional de poezie, ajuns acum la cea de a XXX-a
ediţie, începînd din 1982 încoace: Comitetul de Cultură şi
educaţie Socialistă Botoşani, Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării A rtistice de Masă
Botoşani, Biblioteca Judeaţeană „Mihai Eminescu", Casa
Memorială „Mihai Eminescu „ Ipoteşti, şi după 1990, Inspectoratul Judeţean pentru Cultură Botoşani, devenit
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional Botoşani, Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Creaţiei Populare Botoşani, devenit
Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii
Tradiţionale Botoşani, Consiliul Judeţean Botoşani, Primăria Botoşani, Memorialul Ipoteşti-Centrul Naţional de
Studii „Mihai Eminescu'; dar şi Uniunea Scriitorilor din
România, Filiala Iaşi a USR, APLER, Min isterul Culturii,
Muzeul Literaturii Române Iaşi, editurile Junimea, Timpul, Convorbiri Literare, Parnas, Princeps Edit, Cronica,
Eminecu, Cartea Românească, Emia, Eikon, Dacia, Geneze, Axa, Dionis, Dionysos Kostellaun Germania, Geea,
precum şi revistele „Convorbiri literare", „Dacia Literară'; „Cronica': „Poezia'; „Ateneu'; „Familia'; „Vatra", „Poesis'; „Viaţa Românească'; „Luceafarul", „Porto Franco",
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„Antares", „Antiteze", „Bucovina literară'', „Euphorion",
„Antiteze", „Conta''. „Feed back''. „Hyperion -caiete botoşă 
nene", „Colloqvium", poate şi altele.
Anul acesta, a treizecelea de cînd se organizează acest
concurs dedicat poeziei, este marcat prin editaterea Antologiei antologiilor „Porni Luceafărul„ .", o carte care ilustrează pe deplin activitatea unei institurţii de cultură care
şi - a făcut din acest program de promovare a tinerilor poeţi un nume de real prestigiu. Cum am spus, ea include
doar poeziile şi eseurile, şi ele selectate, premiate de-a lungul anilor şi publicate în antologiile „Porni Luceafarul ...'',
începînd cu anul 1995. Desigur că ar fi meritat să intre şi
cei !alţi laureaţi din ediţiile ce au premers această iniţiativă
a noastră, de a publica după fiecare ediţie lucrările premiate, însă risipirea lor în diverse publicaţii a făcut imposibilă adunarea şi selectarea lor în timp scurt. Insă, într-o
editare viitoare, vom ţine cont şi de acest lucru. Este firesc,
însă, să - i menţionăm aici pe cei care au făcut parte din juriu de-a lungul celor tzrei zeci de ediţii, în aşa fel încît să
se poată vedea cine a dat girul poeţilor şi eseiştilor lareaţi.
Aceştia sunt: D.R. Popescu, M.R. Iacoban, Andi Andrieş,
Al. Andriţoiu, Nicolae Prelipceanu, Laurenţiu Ulici, Aurel
Rău, Ion Iuga, Lucian Valea (care a iniţiat acest concurs!),

Sergiu Adam , Nelu Oancea, Gabriela Negreanu, Mircea
Ciobanu, Magdalena Bedrosian, Emil Iordache, Dumitru
Ignat, Dumitru Ţiganiuc, Lucian Vasiliu, Cassian Maria
Spiridon, Valeriu Stancu, Liviu Apetroaie, Marius Chelaru, Aurel Ştefacachi, Nicolae Panaite, Constantin Dram,
Daniel Corbu, Mihai Ursachi, Ceazar Ivănescu, Vasile Spiridon, Mircea A. Diaconu, Marian Constandache, Sterian
Vicol, Corneliu Antoniu, Marian Drăghici, Liviu Ioan Stoiciu, Dan Cristea, Marin Tupan, Ioan Vieru, Ion Zubaşcu,
Nicolae Tzone, Al. Dan Condeescu, Gabriel Chifu, Paul
Aretzu, Virgil Diaconu, Dumitru Augustin Doman, Dumitru Chioaru, Radu Ioan Văcăescu, Paulina Popa, Ioan
Matiuţ, Ioan Ţepelea, Ioan Moldovan, George Vulturescu,
Adrian Popescu, Ioan Mureşan, Luigi Bambulea, Al. Cistelecan, Dumitru Mureşan, Gheorghe Glodeanu, Adrian
Alui Gheorghe, Nicolae Sava, Radu Florescu, Criastian
Livescu, Leo Butnaru, Theodor Damian, Mihaela Albu,
Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Nicolae Corlat. O listă impresionantă de nume care au venit în acest juriu din toate
zonele ţării, ceea ce, firesc, a dat acestui concurs dedicat
poeziei, criticii, în numele lui Eminescu şi memoriei lui,
un caracter naţional.
( Gellu Dorian)

REGULAMENTUL de organizare 'i desfă,urare a
Concursului Naţional de Poezie 'i Interpretare Critică a Operei Eminesciene
„Porni Luceafărul ... ", ediţia a XXX-a, 15-18 iunie 2011, Boto,ani
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţi
onale Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoţani, în colaborare
cu Editurile Junimea şi „Convorbiri
Literare" din Iaşi, precum şi cu rvistele de cultură „Convorbiri literare'',
„Poezia'', „Dacia Literară", „Feed beack", „Viaţa Românească'', „Familia''.
„Vatra''. „Euphorion''. „Steaua", „Hyperion''. „Conta'', „Semne'', „Poesis'', „Luceafărul de dimineaţă'', „Porto-franco''. „Ateneu", „Cafeneaua Literara'',
„ Argeş''. „Bucovina Literară'', „Antares", Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor
din România, Uniunea Scriitorilor
din R. Moldova şi APLER, organizează, în perioada 15-18 iw1ie 20 I I Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene
„Porni Luceafărul. . .''. ediţia a XXX-a.
Concursul îşi propune să descopere şi să promoveze noi talente poetice
şi critice şi se adresează, astfel, poeţi
lor şi criticilor literari care nu au debutat în volum ş i care nu au depăşit
vârsta de 40 de ani.
Concursul are trei secţiuni:
1) Carte publicată - debut editorial: - Se vor trimite 2 (două) exem plare din cartea de poezie apărută în

intervalul IO mai 201 O - IO mai 20 I l.
Vor fi acordate 2 premii: „Horaţiu
Ioan Laşcu" al Filialei Iaşi a USR şi
premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.
2) Poezie în manuscris (nepublicată) - Se va trimite un print (acelaşi
volum şi pe un CD - un singur exemplari) în 3 exemplare, care va cuprinde cel mult 40 de poezii semnate cu
un moto. Acel aşi moto va figura şi pe
un plic închis în care vor fi introduse datele concurentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa poştală,
e-mail, telefon. Se vor acorda două
premiu care vor consta în publicarea
a câte Lmui volum de poezie de către
Editurile Junimea şi „Convorbiri literare': cu sprijinul financiar al APLER.
Juriul are latitudinea, în funcţie de
valoarea manuscriselor selectate, să
propună spre publicare şi alte manuscrise, în funcţie de disponibilitatea
editurilor prezente în juriu.
Manuscrisele care nu vor primi
premiul unei edituri vor intra în con curs pentru premiile revistelor implicate în jurizare, reviste care vor publica grupaje de poezii ale poeţilor
premiaţi. Toţi poeţii selectaţi pentru
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premii vor incluşi într-o antologie
de instituţia organizatoare.
3) Interpretare critică a operei
eminesciene: - Se va trimite un eseu
de cel mult 15 pagini în 3 exemplare (în copie şi pe un CD), semnat cu
un moto. Acelaşi moto va fi scris pe
un plic închis în care vor fi incluse datele concurentului: nume, prenume,
anul naşterii, adresa poştală, e-mail,
telefon. Se vor acorda premii ale unor
reviste literare implicate în organizare. Eseurile premiate vor fi publicare în revistele care acordă premiile şi în antologia editată de instituţia
organizatoare.
Festivitatea de premiere va avea
loc la Botoşani în ziua de I6 iunie
2011.
Organizatorii asigură concurenţi
lor cheltuieli de masă şi cazare.
Lucrările vor fi trimise, până la
data de IO mai 2011, pe adresa:
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU
CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA
CULTURII TRADIŢIONALE BOTOŞANI, Str. Unirii, nr. 10, Botoşani.
Relaţii la tel. 023 I -536322 sau e-mai l:
centrul_creatiei_bt@yahoo.com.
PS. Nu se primesc grupaje pe
e-mail!
editată

Cărtile
'

scriitorilor botosăneni
'

Pentru mulţi
dintre cititorii cunoscători ai unei
vieţi literare, suficient de intens
trăite de unii dintre cei implicaţi în
împlinirea acesteia - şi mă refer la
cei care şi-au făcut
un modus vivendi
din scrierea şi cititul poeziei, cei mai
mulţi, fie poeţi autentici lăsaţi în
grija sorţii lor, fie
ÎliÎÎÎÎiiiiiil autori de versuri
sau pur şi simplu
iubitori de poezie, marginalizaţi de o anumită poeziţie electivă impusă ad-hoc de la Centru -, numele
poetului Constantin Dracsin nu este chiar unul definitiv uitat, mai ales, dar nu numai din cauza aceasta,
condiţiei lui speciale. Constantin Dracsin reprezintă
poetul autodidact prin definiţie, şi asta nu pentru că
lipsa de voinţă l-ar fi împins spre aşa ceva, ci pentru
că viaţa i-a dictat o situaţie extremă. La vîrsta de nici
opt ani rămîne fără mîini, în urma epidemiei de poliomelită din 1947. Îi sunt afectate în parte şi picioarele. Retras de la şcoală, cu o dorinţă de a învăţa de
unul singur, undeva într-un cătun din nordul Moldovei, al cărui nume şi l-a luat - Draxini -, pe numele său adevărat Constantin Gugoaşă, a reuşit în anii
pubertăţii şi adolescenţei să citească toată biblioetaca din comuna Băluşeni, îndîrjit de dorinţa de cunoaşte şi de a descoperi lumea pe care Dumnezeu i-a
mărginit - o atît de mult, însă deschizîndu-i altă cale,
cea a cunoaşterii prin lectură. Astfel, abia la vîrsta de
douăzeci şi nouă de ani, la îndemnul unui frate mai
mic, cu ceva ani în urmă, a început să scrie şi, apoi,
să fie descoperit de poetul Lucian Valea, care l-a debutat în paginile literar-artisitice ale ziarului „Clopotul". Vestea s-a dus imediat în lume şi poetul Constantin Dracsin şi-a găsit destinul pe care îl va urma
cu îndîrjire şi talent pînă în ianuarie 1999, cînd viaţa
i se va termina întru a-şi găsi o altă ieşire spre cunoaştere, cea a posterităţii care nu s-a arătat a fi aşa

cum şi-a visat-o el, cum de fapt, în ultima perioadă,
nici viaţa altor poeţi, cu o rezonanţă mai mare, nu
se arată a fi. O posteritate cam uitucă, delăsătoare,
ignorantă, ingrată, egoită.

Destinul lui Cosntantin Dracsin seamănă întrucîtva cu al lui Ioan Bran, poet născut cu doi ani
după Constantin Dracsin, în 1942, dar mort mai repede, în 1988, care a trăit mai mulţi ani imobilizat
la pat, scriind sau spunîndu-şi poeziile celor care-l
ascultau, trăind doar pentru poezie. Modalităţile de
viaţă impusă de cei doi poeţi, atinşi crunt de soară,
au scos la iveală talentul nativ al acestora, cultivat
doar de voinţa lor de a evidenţia candoarea poeziei
pure, candoare lăsată deoparte în folosul oportunismelor sau modelor, acea poezie care vibrează doar
în sufletele celor care înţeleg că un datus nascendi
nu poate fi batjocorit prin influenţe artificioase, care
ucid bruma de talent cu care se naşte omul.
Talentul nativ al lui Constantin Dracsin, manifestat în şase cărţi antume şi alte cărţi postume, a dovedit faptul că voinţa învinge orice limită impusă,
fie de o cenzură existenţiaşă, fie de una conjucturală
sau de o alta - lenea - mult mai devastatoare. Constantin Dracsin a scris în condiţii vitrege, cu creionul
în gură, strîns şi decis să scoată cele mai clare litere
adunate în cuvinte expresive, mii de pagini, de poezie şi proză, de jurnal, a desenat mii de planşe, grafici, care au completat poezia, al cărei limbaj, în felul
lui, l-a îmbogăţit, mai ales prin asocierile de cuvinte,
care duceau la cei mai insoliţi tropi sau la poezii de o
frumuseţe rară.
Selecţia

din prezenta ediţie, una ce urmează edidin 2001 a cărţii Poezii şi desene, Editura Axa,
adunată sub titlul Zilele mele de apoi, ilustrează cu
asupra de musură un talent poetic în care artificialul
nu a fost acceptat, în aşa măsură încît fiecare poem
poate defini o stare de maximă ardere lirică, de maximă stare poetică . Poate o astfel de reeditare, întrun proiect atît de generos, ca această colecţie de carte de poezie ce cuprinde întreg spaţiul României, să
stîrnească interesul şi spre o astfel de viaţă literară,
nealterată, neajustată după regulile concurenţei elitarde, viaţă literară atît de ignorată de cei care privesc doar mişcările din centru nu şi agitaţiile vii şi
arderile totale de la margine.
Gellu DORIAN
ţia
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„Starea liride bază a lui
Gtllu Dorian
Gellu Dorian valorificată
liabatorul umbrelor
ric în aproape
în toate cărţile
- este singurăta
tea (ca expresie
a absenţei iubirii şi a obturării
la maximum a
posibilităţilor de
comunicare), o
stare care se extinde, în funcţie
de context, fie
către revolta împotriva existenfie
tei-cosmar,
'
'
către spaima neiertătoare numită „afurisită dihanie" ( ... ) sau
către
deziluzia
generată de neputinţa
poeziei
de a îndrepta lumea ( ... ) Încap..__................_-._______ sularea poetului
în propria sing urătate este, pe de altă parte, atît o strategie de
care depinde rezistenţa sa la agresiunea mediului, cît şi o formă de protest împotriva secolului
(XX), un secol plin de „atîta poezie fără poezie"
ş i în care a fi poet înseamnă a-ţi asuma, voluntar,
istovul specific minerului sau, mai exact, al omului damnat să-şi trăiască viaţa în termenii unei
ex istenţe labirintice. ( ... ) La o repede privire peste poezia lui Gellu Dorian, se poate constata că
poetul pune în scenă un spectacol în care ironia
alternează cu sentimentalitatea, ludicul cu nonconformismul, erosul cu felurite stări metafizice
asumate - prin teatralizare şi excese discursive
- în spirit baroc, iar senzaţia de alienare împlică reacţiii cu valenţe subversive, adesea violente, sarcastice sau chiar coşmareşti. Un spectacol
al cărui regizor este interesat de articularea fragmentelor - cu statut de discurusuri distincte într-un întreg aflat în căutarea echilibrului dintre cerebralitate şi ofertele - mai mult sau mai

puţin

că

ale
GELLU DORIAN

zece poeme
exemplare
din Târgul
în care, cică, nu se
întâmplă nimic

~--------------'
~----------~

Gellu Dorian

CASA GORGIAS

anarhice -

spontaneită

ţii. Sensul acestui
spectacol constă în propulsarea biograficului
pe orbita poeziei
. .
,,
v1z10nare.
Mircea BÂRSILĂ (2011)

„Introvertit,
preocupat de fă
urirea
propriei conduite poetice, a propriei
existenţe „mereu
în declin", Gellu
Dorian îşi asociază, de fapt,
cu orgoliu şi cu
egoism, declinul,
criza, tristeţea.
El contemplă cu
narcisism, cum
spuneam, „biografia" poeziei
şi

interoghează

permanent identitatea ei. Căci se
ezită continuu, o
ezitare pur retorică al cărei sens
este
ridicarea
imnurilor de slăvire a poeziei, între convingerea
optimistă că în cuvânt se adăposteşte însăşi existenţa lumii. ( ... ) Poate din cauza unei astfel de
înţelegeri scrierea poemului e înlocuită de Gellu
Dorian prin contemplarea realului. Dar realul
avut în vedere se manifestă exclusiv în interiorul
cuvântului, iar claritatea homerică spre care poetul tinde în poezia sa este suprafaţa senină sub
care ard viziunile ( ... ). Printre optzecişti, Gellu
Dorian - caz rar, într-un fel - dispreţuieşte chiar
textualismul, recuperând fiinţa din text şi reinstaurând poemul în existenţa cotidiană. Aceasta
e, de fapt, morala pentru care pledează fără a fi
arid, ocolind cu rafinament, uscăciunea sterilă a
dogmelor."
Mircea A. DIACONU (1996)
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năvălind

peste el. Rezultă,desigur, o poezie de
„Poezia lui Gellu Dorian traversează o zodie reacţie, de apărare, care aplică realului apostrofe
fastă. Prezenţa asiduă în principalele publicaţii grele şi agită permanent registrul imprecativ. Reliterare ale momentului, autorul excelează prin alul, la Gellu Dorian, e cădere si, decădere în toapoeme de mari dimensiuni, tumultoase şi aluvi- te sensurile: moral, social, estetic. El stă, tipic roonare ca fluviile cu delta îndepărtată, dar unitare mantic, în etern conflict cu idealitatea, nefăcînd
ca viziune şi, lucru extrem de important, unitare altceva decît să strivească visurile:'
Al. CISTELECAN (2004)
stilistic. Construcţia (teme de suflu witmanian,
scrise într-o singură frază de la a laz, în proiecte
„Poezia modernă e dominată de o „descompusimfonice tratate în manieră postmodernă) îşi dă
mîna aici cu deconstrucţia (supraimpresiunea, nere" a ceea ce putem numi real, specificată încă
fractura, fenta şi driblingul memorabil, într-un de către Baudelaire. Concretul e dzmembrat, decuvînt subminarea continuă a enunţului linear, format, urîţit, elementele sale apar puse în relaţii
previzibil).O asemenea dicţie lirică are ca model insolite, prinse într-un dans frenetic care sparge
clepsidra, mereu întoarsă cu susul în jos şi in- limitele, proiectîndu-se în ireal..„ un suflu deschivers, după ce nisipul s-a scurs şi, ca în poeme- de breşe în pereţi, declara Rombaud, împrăştie lile lui Vladimir Holan, ritmul interios al acestei mitele căminelor:'.E o criză a unităţii primordiale,
cascade uscate rămîne esential si el antrenează care, corespunzînd unui scenariu religios-mistic,
'
'
cu sine tot ce întîlneşte în cale, inclisiv timpul, conţine un impuls contrar, reparatoriu, o nostalinclisiv ficţiunea:'
gie a ceea ce s-a pierdut. Astfel că poetul modern
Ion MIRCEA (2003) e adesea un homo duplex, care, pe de o parte, ilustrează fărîmiţarea, împrăştierea, degradarea tutu„Gellu Dorian este un poet de crez romantic; ror lucrurilor ce fiinţează în toate registrele spadesigur, în condiţiile grele, de hărţuială perma- ţiului şi ale timpului, iar pe de alta dă glas năzu
nentă şi de suspiciuni de anacronism şi inactu- inţei de reversibilitate, de restaurare a arhetipului
alitate, în care mai poate cineva risca o aseme- paradiziac. Un astfel de bard este şi Gellu Dorian.
nea febră a idealului poetic. Un romantic, vrînd- Operînd cu „firimiturile dezastrului': care pot fi
nevrînd contemporan cu postmodernii, e însă şi elemente ale fiinţei trupeşti sau sufleteşti, obiecte
postmodern, plătind măcar dijma cuvenită. Nu ale cadrului domestic sau ale celui cosmic, are ca
prea mare în cazul lui Gellu Dorian şi achitată fundal noaptea absolută a începuturilor şi răpăi
cam fără plăcere, ca cesiune de strictă nevoie. tul de tobe solemne ale eternităţii:'
Dar fişe de cotidioan face şi el; după cum face
Gheorghe GRIGURCU (2004)
- şi nu puţine - şi conspecte biografice; ca să nu
mai vorbim de achiziţiile intertextuale, transfor„Poezia lui Gellu Dorian a avut, aproape de
mate aproape în principiu creativ, nu doar într- la început, o respiraţie amplă şi calmă. Era oareun principiu de dialog. Dar toate acestea nu sunt cum de prevăzut ca poetul să nu iubească fragdecît o strategie de prezervare a fondului roman- mentarismul postmodern şi să se îndrepte spre
tic, o modalitate defensivă. Căci Gellu Dorian nu construcţiile elaborate şi viguroase, care pretind
iese cu plăcere în cotidian - dacă aceasta nu-i ofe- plămîni lirici asemănători cu foalele fierarilor de
ră o feerie de senzaţii (cum, de pildă, se întîmplă odinioară. El însuşi aminteşte de Ghilgameş, caîn volumul Un poet la New York,2002).El stă mai re-l obseda şi de Nichita Stănescu. Nu se poate,
cu folos şi mai cu tragere de inimă printre hime- apoi, să nu tegîndeşti la Whitman şi, în general,
re, simţindu-se mai degrabă agresat decît con- la poezia americană din a doua parte a secolufortabil în climatul realului. Contactul cu aces- lui XX. (Nu ca simplu voiajor a scris Dorian plata îl deprimă, îl irită şi, ca orice bun romantic, cheta intitulată Un poet la New York). Lucrul
se simte demis şi corupt în realaţia cu el.Poate cel mai original şi expresiv ieşit de sub condecă Emilian Galaicu-Păun avea dreptate spunînd iul lui este marele poem Singur în faţa lui Dumcă „Gellu Dorian nu face poezie a cotodianului" nezeu, în acelaşi timp confesiune autobiografică
şi că „mai degrabă cotodianul a făcut din Gellu şi profesiune de credinţă literară, amintiri din
Dorian un poet" (Poezia de după poezie,p.189), copilărie, Bildungsroman şi poezie de dragoste.
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C'leatie {ite'l1Hif
Luxuriantă, concretă, cotidiană, prozastică,

Umanul este surprin în degradări succesive
şi ireversibile până la completa desfigurare: din
ce în ce mai puţine elemente de portretistică par
să amintească de sfera omenescului. Portretul
este lucrat îndeosebi cu elemente din lumea pluriform-oribilă a animalicului josnic şi umilitor,
alterat de împerecheri deşucheate. (... ) În lumea
pestilenţială, la antipozii baudelairienei lumi
Lucian Alec- exotice în care domină luxul, calmul şi voluptasa se află demult tea, reziduurile sunt prea grele, mâlurile colcăie
de partea cuvin- prea impure ca să poată fi străbătute de vreo altă
LucillnAkcsa
telor potrivite, a lumină decât aceea roşie a toleranţei .
Klara, Babttte
Poeziei
care face
Citim în volumul lui Lucian Alecsa o poezie
fi alte iluzioniste
parte din iluzia impură, plină de elemente buruienoase, din care
universală. () El nu se poate plivi nici un vers cu încărcătură tetrece de la meta- matică "inefabilă'. (...) Cuvintele - tari, nude şi
forismul agonic, crude, unde sexualul este placat pe viu - sunt însentimentalis- lănţuite în versuri de o frumuseţe toxică, abormul încrâncenat dând tema creşterii şi descreşterii abjecţiei umaşi ironia cotidia- ne. (.. .). Autorul purcede de la cele de jos, de la
nă la poezia con- "bube, mucegaiuri şi noroi", folosindu-se de lunceptuală. ( ... )
gi şiruri de comparaţii edificatoare şi de metafoCititorul va descoperi pagini înţesate de dez- re crude. Îmi pare evident faptul că Lucian Alecmăţ metafizic, de încăierări ideatice, fără a se că sa posedă arta de a investiga zonele inferioare ale
dea în livresc şi eseistic. (... )
instinctualităţii, el înscriindu-se în linia poetică
Cu această nouă carte, Lucian Alecsa se im- a speologilor unei demonii subterane.
Vasile SPIRIDON
pune ca un poet tragic, profund, vizionar fără de
care harta lirismului românesc de azi ar fi mai
Două planuri
săracă.
construiesc poeDaniel CORBU
VW Sruulnicu
zia lui Vlad Seu[... ] Autorul botoşănean este un poet al viziuvinovat în clepsidră
telnicu. Unul este
al timpului, un
nilor grandioase şi sumbre, dar manifestă interes
timp insuficient,
şi pentru metamorfoze, resuscitări şi dedublări şi
aduce în acest univers turbionar al relaţiilor înun timp care nu
câlcite imaginea creatorului şi a creaţiei ca jertfa
se dilată pentru
de sine.
a putea cuprinde
şi pentru a putea
Peste tot ne întâmpină imagini deformatoare
ajunge. Poetul îl
sau, mai exact spus, re-formatoare, tinzând spre
extinderea neţărmurită a viziunii caricaturale.
măsoară în adâncimea
greutăţii
Această viziune supusă unui "troglodism purusale [ ... ] Al doilea
le nt" nu doar izolează detaliul semnificativ, ci îl
e normizează, deformând o dată mai mult ceea plan este al sufletului, care îşi subordonează dimence, prin sine însuşi, constituie, încă din punctul siunile acestui timp neîncăpător, implorând avid de
de plecare, o deviere de la firesc, o formă bastardă împlinire fluviul/ altui suflet" şi concentrându-se în
a normalului. Supradimensionarea componen- <lefi-niţii extreme: „ghemul sufletului deşiră/ ploaia
telor disparate ale realului este cu totul specifică uitării/ glontele timp/ usturător mă-mpinge-nainte':
(Emanuela PATRICHI - Sculptuunei viziuni dezintegratoare care poate reconstira de cuvinte, rev. Vatra nr. 11-12 2004
tui însă în orice moment unitatea ansamblului.
- Raport anual asupra poeziei)

folo sind limba vie, vorbită, plină de ecourile şi detaliile zilei de astăzi, dar totodată cultivată şi îngri jită stilistic, poezia lui Gellu Dorian este a unui
remarcabil şi, din păcate, nu îndeajuns de bine
cunoscut poet."
Nicolae MANOLESCU (2003)
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Cu11tie lite'ltl'ltf

Poetul manifestă un interes aproape clinic clipei/ I ai vorbit pietrelor/ lumii/ crucii vei vorfaţă de cuvintele-imagini prin care poate „vedea" bi/ poţi să-ţi vorbeşti/ Ţie/ cu teama de a nu fi
lumea, se poate „trimite" pe sine către ceilalţi. I auzit/ I omoară-ţi temerea/ auditoriu-i mereu
Metafora este folosită cu atenţie, evidentă fiind prezent fidel/ Dumnezeu" (revelaţie). Oare vizişi parcimonia cu care „dă drumul" la cuvinte în unea pustnicului rătăcitor prin deşertul din sine
„arena poemului". Modul în care pune accent pe nu este la fel de criptică? Multe texte sunt „catitluri mă duce cu gândul la un vechi curent din ligrafii" ale unei realităţi care se lasă prelucrată
China antică -şcoala numelor pentru care nu- silabă cu silabă sau chiar „vivisecţii" pe fragmenmele era oglinda întregului, titlul putea fi esenţa te ale unui organism care reacţionează dureros
doar sub condeiul poetului.
zicerii/ cărţii.
(Adrian ALUI GHEORGHE - Ca(Marius CHELARU,
unui sunet de zaruri - postligrafia
rev. Cronica, nr. 11/2004)
faţă la ULTIMA ARCĂ, 2003)
Vlad Scutelnicu este un poet al simplităţii şi
„ .poemele lui VS. au o prospeţime post-moal ingenuităţii sentimentului, un poet al lacrimei
şi al ţipătului, un romantic-expresionist calm, dernă, cu un discurs grav şi extrem de bine discare înregistrează tainele lumii cu o sensibilita- ciplinat pe forţa ideilor ce se vor exprimate. Mai
te proaspătă, uneori cu o religiozitate infantil- toate poemele dirijează cititorul spre un pesipanteistă. [ ... ] Atuul lirismului său este tocmai mism organic ce-i fibrilează poetului întreaga fiaceastă prospeţime a percepţiei nemijlocite, mai inţă şi-i „provoacă" cele mai dure întrebări despre existenţă. Singurătatea este oxigenul poemeales de natură vizuală.
(Raluca DUNĂ, rev. Lucea- lor sale ... Uneori lirica lui V.S. se apropie de pofărul, nr. 6 I 19.02.2003) ezia lui Daniel Turcea, mai ales prin conectarea
elementului transcendent la banalul realităţii,
V. Scutelnicu posedă ştiinţa de a rezolva prin prin dedublarea trăirilor în materia paradoxului.
Efectul maxim al creaţiei lui V.S. pare a fi răs
doze homeopatice marile crize, utilizând însăşi
limba fiinţei pentru a atinge nivelul psihic al ne- punsul liric găsit pentru întrebarea „unde fugim
gaţiei. [ „.] Neaşteptată, prinsă în plasa impera- de noi? " Acest răspuns are foarte multe variantivităţii dostoievskiene, dorinţa poetului aces- te poetice, şi toate roiesc pe diverse paliere filota apolinic de a înfrumuseţa fizic ideea divină zofice, contaminând fiecare vers, fiecare respiraaproape ne comandă să parcurgem viaţa aşa cum ţie lirică ... Sensibilităţile poetice ale lui VS. coneste ea şi să nu o pierdem pentru nici un alt ţel. trariază prin sinceritatea lor, prin arderea fiecă
(Angela Furtună, Bucovina literară,nr.1/2003) rui sentiment, prin „îmbălsămarea Eului poetic
Poetul are o mare încredere în el, în ceea ce face. într-o realitate polară':
(Lucian ALECSA, rev. Poesis, nr. 1-2, 2006)
Şi asta nu dintr-o infatuare anume, ci dintr-o justificare a actului creativ care, pentru el, nu este o
Nici o ezitare în poezia lui Vlad Scutelnicu.
joacă ci o împlinire cu destinaţie în timp. [ ... ]
modelele lui sunt apropiate timpului nostru po- Sau aproape nici una. De cîţiva ani, fiecare voetic. [... ] alt aspect al poeziei lui V.S. este acela al lum de-al său ( .. . ) reconfirmă verbul unui poet
discursului metafizic, ca în poemul De mi-ar fi original, a cărui tonalitate sceptic-ironică nu exfost aerate tatăl. Un poem de atmosferă, cu ten- hibă angoasa, aşa cum nu coboară spre histriototul într-un dis- nismul mistificator. Nu e vorba despre vreo oride filozofare existentială,
dinte
'
,
curs bine închegat.
ginalitate căutată, aşa cum nu găsim nimic pa(Gellu DORIAN, tetic, forţat, excentric-teribilist în poemele sale.
Convorbiri literare, nr. 11/2002) Firescul discursului liric este, dacă vreţi, prima
calitate a acestei poezii pe care ar trebui aproazgoPoezia lui VS. e un amestec de tăcere
pe nici să n-o mai invocăm. Dacă o facem, to motoasă şi de vorbire discretă, pentru că atunci tuşi, acest lucru se datorează felului în care nu
când ai multe de spus e bine să fii parcimonios o dată poezia de azi îşi exhibă cumva, fără voie,
cu cuvintele: " îmi furişez auzul spre I şoapta sau poate deliberat, neputinţa . În plus, văd aici,
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în această trăsătură, maturitatea poeticii lui Vlad
Scutelnicu.
(Mircea A. DIACONU)
„Poemele lui
Dumitru Ţiga
niuc poartă mai
.._. ,_. peste tot pecetea lucrului îndelung gândit,
atent, şi cu deplin simţ al aut o controlului
elaborat. Aproape fiecare piesă a volumului
dă impresia că a
fost scrisă doar
atunci când autorul,
obiectivându-se, în ce-1
pr iveşte, nu mai avea nici o îndoială că totul este
definitiv pus la punct, în felul acesta poeziile lui
Dumitru Ţiganiuc, compoziţional, sunt aproape
fară cusur."
Nicolae CIOBANU, „Cartea de debut"

__ __

„Astfel, la confluenţa registrului grav cu cel
subliniat ludic, Dumitru Ţiganiuc se situează în
realitatea stării de fapt a unei generaţii şi a unor
locuri, a unui oraş pe care atât de frumos îl numeşte „oraşul meu, libertatea mea".
Emil IORDACHE, Cartea „Ecranul de iarb ă"

Poezia Cristinei
Prisăca
ru-Şoptelea
din
aceasta nouă carte
este străbătură de
un lirism dozat în
notatii provocate de stări poetice
firesti, mult mai
clare şi mai expressive decât în cartea de debut. Perfectibilitatea poeziilor vine si ea
să arate o anumită
concepţie despre
poezie, despre ce
trebuie să comunice ea, în raport cu trăirile ce străbat o memorie în
„Capacitatea sa de a surprinde şi a exprima care lupta se duce între ce este şi nu ce va fi, între ce
concretul este remarcabilă. Tocmai de acest con- a fost şi nu se este. Nici feminismul nu este strunit
cret al lucrurilor şi lumii ţine şi filozofia lui, vizi- aşa cum fac poetele mai tinere, dorind să demonunea lui despre lume exprimându-se prin inter- streze bărbăţia de care are nevoie poezia pentru a
m ediul lui. Volumul „Aceeaşi lumină" demon- fi cu adevărat convingătoare. Ceea ce dă nota perstre ază o evoluţi e ascendentă a unui poet auten- sonală este acuratetea, simplitatea, comunicabilitatic în destinul căruia credem."
tea si mai putin noutatea ideilor sau limbajul poetic
Lucian VALEA, „Cronică literară" lăsat liber şi mult mai generos. Poeta se foloseste de
arsenalul existent pe care stie să si-1 personalizeze,
„Poetul a evoluat în linia unui tradiţionalism să-l aducă în puterea ei de exprimare, una de remarmoldovenesc, molcom şi naturist.. . în versuri cat de la text la text. Discursul din fiecare poem nu
bine potrivite, păstrând un just echilibru între aduce nimic proaspăt, dar nici nu deranjează, atîta
romanţiosul elegiac şi reveria panteistă, discur- timp cît se simte o anumită sigurantă si stiintă a
sul liric lasă memoriei afective loc larg de desfa- scrierii poeziei. Atunci cînd poeta vrea să se apropie
ş urare, sentimentalismul inerent unei atari per- de un anume livresc, tehnicile par a iesi din tipar, ca
şi cum perspective noutăţii ar trebui aşteptată încă .
cepţii fiind cenzurat de luciditatea mâhnită a doGîndită ca un jurnal de destăinuiri lirice în care
rului de peisaj, altul decât cel unde „cai de plastic
îsi adună creatiile de peste ani, cu rigurozitatea unui
I prin grădini de cauciuc s - apleacă"; e ceva durecontabil care face bilantul unei activităti în care ciros în blândeţea evocărilor şi este destul fior pofrele si-au facut de cap printre hîrtiile rătăcite prin
etic în variantele pe care poetul le scrie pe o temă
tot felul de sertare, noua carte a Cristinei Prisăcariu
cu multă biografie."
Soptelea promite o evoluţie demnă de urmărit.
taurenţiu ULICI, „LiteratuGellu DORIAN
ra română contemporană"

.--...„
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La
sfârşitul
anului de dizgraţie 2010, a apărut
la Editura Quadrat din Botoşani
cartea de poezie intitulată Sub
pleoapa
lumii,
semnată de Maria
Baciu. Volumul
cu pricina, aştep
tat şi preţuit de
avizaţii de literatură din partea locului şi de aiurea,
surprinde nu atât
prin tematica lui,
previzibilă

dacă

urmărim linia celor anterioare, cât prin noutatea prozodică a unor
texte ce par izvorâte de-a dreptul din haiku-ul asiatic. Însă această condensare a mesajului artistic nu
face mai puţin vizibil examenul minuţios la care supune autoarea însăşi condiţia umană, într-o lume a
alienării, a inconsistenţei, a eşecului moral.
Întregul eşafodaj liric urmăreşte răsfrângerile
misterioase şi devastatoare ale realului în oglinda
nevăzută a spiritului. Căci tocmai extrema luciditate cu reflexe tragice converteşte totul aici în parabolă şi metaforă.

învăluie,

în modalitatea prin care autoarea despică
uneori subteranele fiinţei, în sinceritatea şocantă şi
în fineţea ironică a percepţiei.
Asemenea sorescianului Iona, poeta se instalează inconfortabil nu în pântecele de chit, ci „sub
pleoapa lumii", în fapt tot într-o celulă egocentristă, unde meditează amar şi ludic asupra nimicului
ontologic: Ne-a lucrat, pe toţi, viaţa, fain,/ Şi am

construit o lume design,/ Opintindu-ne la o menajerie/ Cu gratii de puşcărie ... (Societatea).
Unele poeme, foarte concise şi esenţializate,
după ,,lecţia" învăţată de la Blaga sau de la ultimul
Bacovia, capătă caracter aforistic: ln jungla oamenilor,/ Rămâi în păcatele tale,/ Prigonit şi singur. (În
jungla oamenilor) sau Cufundat/ ln luminile sale,/
Cel ce aşteaptă/ Nu vede noaptea/ ln care stă. (Deziluzie). Însă acest reducţionism la nivelul expresiei
poetice nu e de natură a limita elanul creator, ci de
a radiografia strictul necesar din realitatea internă
a fiinţei. Rigoare implacabilă, ordine rafinată.
Maria Baciu este pe deplin convinsă că trăieşte
într-un areal din care individualul este izgonit, un
ambient animat de o colosală indiferenţă al cărui
unic orizont rămâne disoluţia. Las în urmă, poem
al autodefinirii şi al bilanţului existenţial, veritabilă
ars poetica, valorizează dureros, costinian, motivul „vanitas vanitatum": Las în urmă?! Mai nimic,/

Decât dor, absenţă, frigi Şi uitarea, către care/ Nu
se mai face strigare ... Dar, chiar şi în poeziile care
vehiculează

Detaşată

de cele înconjurătoare printr-un instinct aparte, dar fără a se sustrage convulsiilor
vieţii, fără să abdice de la nevoia de a cunoaşte în
absolutul lor straturile de sensibilitate, de adevăr
ale fiinţei umane, poeta îşi asumă riscul unei aventuri singulare, plină de dramatism, transferând în
registrul persiflării rafinate tot evantaiul de stări
ce-i străbat universul liric.
Spaţiul său lăuntric e spaţiul de luciditate şi vis,
de iluzii destrămate şi năruiri, de elanuri şi sfărâ
mări succesive. Conştiinţa superioară, estetică nuşi poate reprima tentaţia de a lua în derâdere lucrurile aflate deja în deriziune şi de a întâmpina cu
dispreţ o lume golită de sens, destinată inexorabil
naufragiului: Ni s-a spus că nu vom mai lăuda Ero-

ul,/ Că nu vom mai purta zâmbetul de schimb,/ Să
nu ne mai temem, ni s-a spus, de aproapele nostru,/
De trântori, de viermi şi de lichele,/ Că nu va mai
muri nimeni împuşcatîn suflet ... (Ni s-a spus ... ).
Cuvântul însuşi, fiind mai aproape de ritmul lă 
untric al spiritului, e mereu imprevizibil, spontan,
răsturnător de perspective. Nobleţea acestei poezii pare a sta în imensa tristeţe purificatoare ce o

un pesimism agresiv, se poate întâlni
sensul ascensional al eului poetic călăuzit de Cuvânt ori Iubire (Stare I, Naşterea imaginii).
În spleen-ul dus până la negaţia atotcuprinză
toare, asociat cu inapetenţa ori sentimentul inutilităţii, scriitoarea va găsi un argument definitiv
în favoarea permanentizării refuzului său: Eu tră

iesc într-un mileniul Fără har şi fără geniu,/ Hău
lind, plin de săgeţi,/ lmpuşcând singurătăţi.// Vinul ăsta nu-l pot bea,/ Crucea asta nu-i a mea ...
(Înstrăinare).
În accepţia celei care scrie, Cuvântul întemeiază, imprimă

profunzime şi impetuozitate, zguduie,
de emoţie ori ridică în chip graţios fiinţa
deasupra tuturor mediocrităţilor.
Construite pe motivul toamnei şi, implicit, al
perisabilităţii şi extincţiei, unele poezii primesc
inflexiuni duioase, melancolice (Precum toamna,
Salut, eternitate!) Aşadar, o stare de conştiinţă în
criză, un cutremur adânc ce n-o poate rupe pe poetă de propria matcă, în pofida însingurării sale.
Într-o epocă a marilor vertijuri, rămâne doar iluzoria repliere în moment, în clipă, consfinţind astfel despărţirea de spectacolul anost al lumii: Din
încarcă
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C'Zetltie literuaă
singurătate

nu se pleacă./ Nici nu se aude ce-ai strigat./ in singurătate, doar, se plânge/ Pasărea din
care n-ai zburat ... (Loc sacru).
în altă parte, adăpostită într-un spaţiu fragil,
protector al reveriei sale, Maria Baciu resimte nostalgia copilăriei şi a marnei, pe măsură ce fiorul
elegiac anunţă îndepărtarea de universul armonios de odinioară. De asemenea, exemplare pentru
modul de elogiere, dar şi de denunţare a inautenticităţii, a convenţiilor ce falsifică prezentul sunt cele
două poeme închinate lui Eminescu, reperul absolut în literatura română (Poetul, Invocaţie).
Laitmotivele meditaţiei lirice sunt timpul, singurătatea, recluziunea şi alte câteva, între care,
mai cu seamă, dezolarea generată de spectacolul
- si sentimentul - blazării izvorâte din incertitudi~ea cotidiană. Fără tonalităţi de lamento, discursul liric comunică o tristeţe grea, inconsolabilă, o
exasperare neputincioasă în faţa decadentismului
mundan: Doar fariseii durează statuii La cererea
nimăn ui/ Şi, zilnic, se vrea înălţată în slavă/ O lume
bolnavă ... (Tablou de mileniu). Revolta se exprimă divers, direct ori abia sesizabil, modurile cele
mai frecvente fiind demascarea sarcastică a insensibilităţii contemporanilor ş i dorul de evadare al
eului din zodia „nenorocului': ca în Portret.
Confesivă şi autobiografică, poezia din acest
volum se dezvoltă ca reflecţie în imagini plastice
asupra eşecului, vidului lăuntric, zădărniciei. Emblematică pentru atmosfera aceasta de crepuscul
al unui timp afectiv, inseparabil de fiinţa poetică,
este poezia Drumul omului. Strofa finală traduce
tristeţea inerentă omenescului, precum şi raportarea cioran iană la un „mauvais derniurge" personal:
. . .Dumnezeu vede toate acestea,/ Şi mă lasă în pă
catele/ Si în truda mea/ De om.
Regclat sau liber, gnomic sau expansiv, versul fixează gândirea poetică într-o materie verbală densă, bine cernută, ritmată cu precizie. Dând
curs în clinaţiei spre delicat, suav, intimist, cu modulaţii de melos blagian, Maria Baciu izbuteşte să
utilizeze simplitatea ca instrument expresiv eficace, reprimând efuziunile şi menţinând virtuţile
muz icalităţii prezente de-a lungul întregii sale productii literare.
Volumule, în fond, o mărturisire amară şi discretă a solitudinii, atât de umană prin melancolia
generată de sentimentul acut al trecerii, prin nevoia de a împărtăşi această experienţă a spiritului
poetic pendulând necontenit între resemnare, uimire şi revoltă.
Ciprian MANOLACHE

ştiu

de ce
mă aşteptam de
la început să citesc nişte texte la
care nota de bază
să fie umorul. Un
umor jovial, nu
satiră, care răs 
toarnă lumea pe
dos. Cumva, aş
teptările
mele
au fost confirmate. Descrierile lui sunt deseori scăldate de o
uşoară briză caldă, în care regă
sim umor, farmec al vieţii şi vitalitate. Acestai continutul vietii, dacă nu trăite, atunci visate,
pe ca~e-1 caută ~utorul acestei cărţi. Toate aceste presupoziţii l-au îndemnat, cred, să scrie. Şi
atitudinea rebelă, dar şi confirmarea că se află la
mijlocul lumii, sentiment profund al celui împă
cat. Faptul că şi-a luat în serios dorinţa de a scrie
- iar scrisul reprezintă o aventură profund umană, care cere şi acţiune, dar şi contemplare - ne
arată că a intrat hotărât pe unul din marile scenarii spirituale.
Toni Monacu intră şi în seria descrisă de Marin Preda. Are în jur de 50 de ani, o experienţă
bogată de viaţă şi o carieră de inginer cu multe
succese. Aceste scrieri, însă, anunţă o schimbare.
Va avea destulă energie şi entuziasm ca să meargă mai departe?
.
Pe lângă bunul instinct, care îl aduce la masa
de scris, un prozator are nevoie şi de o experienţă îndelungată a meşteşugului scrisului. Hemingway, ale cărui scrieri sunt limpezi, uşoare
ca un zbor şi pline de vitalitate, ca leii africani,
compară arta scrisului cu travaliul pietrarului.
Al pietrarului care - şi zdrobeşte zilnic degetele,
fără a avea în faţă imaginea complexă a operei
sale, cel puţin în aceeaşi măsură ca sculptorul,
si fără a avea bucuria succesului în fiecare clipă. Iar munca pietrarului, încordată şi sâcâitoare, diferă cu totul de natura diafană a prozei lui
Hemingway.
Îi doresc lui Toni Monacu tăria unui asemenea travaliu, dar şi curajul unei mari aventuri
duse până la capăt. Cu scrierea acestui prim volum, el confirmă că se află pe acest drum.
Constantin IFTIME
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Din oborul sprijinindu-se
Why???
de o streţe
Prin cenuşia imagine a târgului x,
se - nălţa parcă ţipătul meu
deodată - o furnică cu ochi de onix
tot
mai pur.
m-a oprit, e posibil să - şi fi adus aminte de mine
( tocmai devoram o madelaină
la madam Kapot pe terasă ),
Zei ta
şi - o fi amintit, poate, de pantofii mei
' să refac arheoloAş putea
cu talpă de vis
gic secvenţe,
când pios ocoliseră umbra ei unsuroasă.
după cum atunci mă opream uneori
Eram sigur că mi se va întâmpla o minune,
sub tăcerea unor ziduri de iasomie.
îmi imaginam că sunt urmărit
Trăiam senzaţia că le-am mai văzut
de irişii copilului meu nenăscut
într-o noapte, mult înainte de a mă naşte,
preschimbat în obiectele înconjurătoare.
deasupra pridvorului,coama albăstrie a părului Ei
Şi deodată, fra cul negru-al furnicii
ca un OZN clătinându - se
oprindu-mă în inima străzii de mai,
surpriză şi dezamăgire
silabisind o-ntrebare:
acceptate o dată cu
-why???
neşteptata dispariţie a zeiţei.
Paşii călcau hotarele
mai
multor vieţi deodată,
Rătăcesc
resemnaţi,
mistuiţi de ceva orbitor
Rătăcesc printre puţinele artere ale târgului,
ca
un
fulger
pe-o cale ferată.
unde Ion s-a-ntâlnit cu Iţic şi Vasea şi
şi-au pus unul lângă altul nevoile;
trei crâşme, una mai drăgăstoasă ca alta, vor răsări,
Nu sunt singur
dimineaţa salutându-le oile.
Acum sunt sigur: nu doar tălpile mele
Rătăcesc şi mă strădui să rătăcesc
intuiau că vor trece prin focul miracolelor.
acum printre cele 144 de baruri
Acum sunt sigur: încărunţit şi
în orăşelul cu cel mult douăsprezece str ăzi
retras printre umbre, în peştera anamnezei
şi cu douăsprezece trotuare, primăria uitând
nu am fost numai eu,nu voi fi doar eu singur.
să aducă beton şi pentru cealaltă duzină ...
Mă plimb c-un pantof lustruit
Nu e nimic întâmplare
şi cu unu-nglodat:
Nu e nimic întâmplare, vreau să spun,
ce vânt mi-a împins sufletul desfăcut
totul e-o revenire, totul e ca la căluşei
spre târgul târziu,ce furtună a mânat-o pe ea în bilovind prin aerul cel mai de sus
blioteca ovală?
şi cel mai de jos,
Eu îmi băteam un poem auriu,
curajos, virginal şi holtei
Din maşina de scris respira plictiseală.
( excusez moi, monsieur Arghezi )
nu e nimic hazard, repetiţii sunt toate,
Profu cel nou
măştile morţii, jocul cu iezii
Dar eu nu-mi legasem încă pe deget inel,
şi - n Phenicia erau cău tate.
adormeam chiar pe pragul mai multor contese
Dacă nu m - aş fi împiedicat de morminte
în oraşul în care beam lichid antigel
verdele vegetal al iubirii n - aş fi - nţeles ...
să nu-mi îngheţe visele dese.
Cândva se simţea grandios, azi se simte
cu voaleta pe faţă, şi des.
Eram profu cel nou şi - androginu
cu obraz feminin, dar cu sexul întreg.
Madam Kapot
Raşela afirma că - s bărbat, Ivan că - s Rasputin blajinul,
Profii aghezmuiau până spre zori
încercam să m-accept fără să mă - nţeleg.
pe lângă şo l dul unor cârnăciori
şi încercau să se - nvel escă - n pripă
Când canalele se-nfundau cu nori de tristeţe ,
cu -a nopţii tot mai fragedă aripă.
totuşi eu căutam o minune în jur,
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că, dacă

scapi vreun amnar pe la primărie,
toate oasele târgului se fac scrum.

Madam Kapot turna atunci cafeaua
cu sânii ei înflăcăraţi ca neaua,
îi t ăvălea - n mujdei şi - n parmezan
şi le-amintea c ă- ncepe un nou an
si- i arunca prin uşă ca din puşcă
facâ ndu-se, că- i muşcă ...
Si surâdea, când se pierdeau de tot
prin praful toamnei copt, madam Kapot.

Arca

Ac um o boabă de cafea ea pare,
usca tă şi prăjită - n lumânare.
Nu vede nici cu zece dioptrii,
copiii-o duc de mână printre vii.
Dar ne cunoaşte după glas pe toţi
profii pensionaţi şi patrioţi,
ne-aude chiar ziarele mişcând
când picotim pe bănci şi pe curând.

Furnica
Furnica părea un sfinx minuscul
în relativul târg unde nimic nu se - tâmplă,
numai că umbra grijilor, poftelor, viselor,
era atât de copleşitoare
încât nimeni nu lua în seamă furnica
( nici atunci şi nici azi ),
o confundau aproape cu umbra lor infinitesimală
si-si vedeau de cafeaua lor fermecată ...
De.şi lângă picioruşele ei
piatra se măcina şi se macină, şi pereţii
apartamentelor se stafidesc şi se crapă,
eşi prin buzunare creşte criza,
însotind-o din cer si de -o criză de apă .
Deşi iângă filiforme.le ei picioruşe
cele 144 de igrasiose bodegi
îşi întind ademenitor labele jucăuşe
şi pline de negi.

Toate lucrurile ne sufocă
Aproape toate lucrurile ne sufocă
decrepite, ştirbe, rupte la încheieturi, inutilizabile;
ca semne, totuşi, ne taie calea,
ne-mpiedică. Ce mai atâta vorbă,
se umple târgul cu ele, domnule,
ca o gravidă planturoasă şi insipidă!
Başc a de nefamilişti gunoaiele
şi de la C.A.P. -paiele,
de la penitenciar -hârdaiele,
iar de pe noi înşine - zoaiele ...
Ce mai, ne sufocă, domnule, ne apasă
casa, uliţa asta fără o tiparoasă,
lumea asta încruntată, nebună,
dup ă lovele, după afaceri lună de lună.
Don*profesor, e - aşa o-ncordare
în burg, îmi zice Avrum,

Urâtul atârnând în toropeală
ca muschiul unor case bătrâneşti,
pe cân.d potcoavele de cai se scoală
şi cu sacaua duc prin uliţi veşti.
Din când în când câte-un recrut tuns zero
grăbit îşi plimbă fata spre răzor,
elevilor li s-a vorbit de Nero
şi-aprind deja ţigări în dormitor.
Invidia încalecă prostia,
ranchiuna urinează pe vreun zid
mai proaspăt văruit în Cracalia,
lipind apoi afişe de partid.
Se întrebau chiar activiştii, parcă,
de ce suntem recalcitranţi şi beţi
în târgul ce din cer pare o arcă,
iar din pământ pare-un sicriu de preţ.

Râul memoriei
Cel mai greu îi e unui bărbat
să- şi explice iubirea, s-o limpezească;
torni si iar torni
sofisti~aţi detergenţi pe-amintire,
timpul devine mai tulbure,
râul memoriei e avar,
chipul ei, episoadele-mbrăţişării,
pendula lovind ca-ntr-un cristal miezul nopţii,
florile ca niste veritabile fiinte
'
gâfâie alături de tine.
Ca o caracatiţă târgul cu dughenele lui
strânge aerul răcoros până acesta ţipă
ca un păun sfârtecat.
.
Din cer lunecă un minuscul meteorit,
din tine se rupe fiul
cazând în pântecul nopţii.
Deodată dinţii zorilor se agită
şi Ea aruncându-şi cămaşa
spre gura flămândă - a acestora.

.

Nu e poveste onirică
Aici nu respir-o poveste onirică,
aici sunt doar fragmente dintr-un text
în care eu însumi am fost litere şi cuvinte
si conotatie metaforică
Şi maşină de scris, şi tiparniţă
şi rotativă şi corpuri de plumb
si butoi de cerneală
Şi hârtie tipografică şi cleiul
ce se aşterne pe ziduri
pentru ca moleculele sângelui meu
să fie uneori recitite.
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Frunză, frunză si
,

iar frunză ... *

O privire asupra clişeului stilistic frunză/foaie verde
în textele antologiei Săraca Ţară de Sus

De la plantele atestate în corpusul de texte (despre adresându-se frunzei de 1138 de ori, ca unei fiinţe
care se vor găsi referinţe în textul integral al cercetă apropiate: părinte, rude de gradul doi sau trei, sau
rii noastre), să trecem la FRUNZĂ . Sintagma pe care doar prieteni apropiaţi cărora le poate spune ceea
o analizăm a fost interpretată de nume de rezonanţă ce are pe suflet, îşi poate „descărca" inima, sufletul.
în folcloristica şi etnografia românească. Înainte de a Aceasta ar da statistic, în limbaj strict matematic, că
vedea structura sintagmei să ne mai amintim de un în fiecare din cele 1000 de texte se găseşte cel puţin o
rol al frunzei în manifestările artistice ale românului: dată substantivul frunză sau sinonimul său foaie ori
Înclinaţiunile artistice ale dacoromânului s-au ma- un derivat al acestora.
Găsim atestate nume de
nifestat pe variate căi: dintre
acestea, cântatul din frunză e
persoană Frunzuna, Frunză,
caracteristic şi interesant. 1
Frunzaru. Sau cu epitet leCât priveşte rolul pe care îl
gat formând substantiv compus: Frunzăverde, Frunzălată,
joacă frunza în poezia populară ar fi concludent următorul
Frunzăngustă.
cântec sibian:
Verdele păstrează o caracFrunză, frunză şi iar frunză,
teristică stranie şi complexă, care ţine de dubla lui poMultă vreme mă gândii,
• 1000 de poer.U populare
frunză,
cum te-oi mai
laritate: verdele mugurului şi
dinjudi!JUI Botoş11111 •
numi:
verdele mucegaiului, viaţa şi
Te-oi numi frunză de fag,
moartea. Este imaginea adânPusă-n pălării cu drag;
cimilor şi a destinului. 3
Te numesc frunză de nuc,
Epitetul verde este atestat
După badea mult dor duc;
de 580 de ori. Aceasta duce la
Te numesc frunză de tei concluzia că la cea de a doua
2
După badea stau să piei.
adresare apare şi epitetul verSubstantivul de început al
de: frunză verde sau foaie versintagmei, determinatul sau
de. Acestora li se adaugă şi
regentul, frunză, este atestat
epitetele: cea pribeagă atestat
de două ori, sură, deasă, lată,
în textele antologiei de 836
de ori, iar derivatul diminutiv
rotundă, scuturată, neagră
frunzuliţă este atestat de 84 de
atestate câte o singură dată.
Noi considerăm această sintagmă construită în
ori. Se observă o predilecţie a creatorului anonim
spre folosirea formei de bază a cuvântului şi, numai cazul vocativ fie o personificare ce nu poate fi idenatunci, când încărcătura sufletească este copleşitoa tificată cu o anume fiinţă umană, ci cu o fiinţă foarre, apelează la diminutiv. Mai sunt atestate trei di- te apropiată artistului/poetului, fie având rolul unei
minutive frunzişoară şi un augmentativ de alintare interjecţii, prin care se dă frâu liber unor puternice
frunzuleană . Această analiză poate prea simplistă şi trăiri. Uneori această discriminare se poate face, dar
sumară demonstrează grăitor că de nouă ori se adrerar, de cele mai multe ori însă această operaţie de
sează sau exclamă frunză şi doar o dată se adresează factură intelectuală este imposibil de făcut, sau este
sau exclamă formă derivată, şi atunci cel mai mult îi incertă, acceptând o dublă soluţie.
place diminutivul.
Şi poziţionarea în texte este în sprijinul celor afirAtestarea de 193 de ori a sinonimului foaie în lo- mate anterior: sunt formule de început, apoi formule
cul lui frunză, arată că de patru ori se adresează sau de mijloc cu rolul bine cunoscut acestor construcţii
exclamă frunză şi doar o dată foaie. Se apelează şi în poetice - de pauză, sau de simplă repetiţie, de atraacest caz la derivate care sunt atestate doar de 13 ori gere a atenţiei asupra celor destăinuite.
- foicică de 10 ori,foiliţă de 2 ori şifoileană o sinCredem că e bine să adăugăm şi următoarea stagură dată.
tistică: în texte sunt atestate de 112 ori substantivele
Din corpusul antologiei găsim că ţinutaşul crea- familiei lexicale floare, astfel: floare (de 85 de ori),
tor, poetul necunoscut, a dat glas simţămintelor sale floricică (de 22 de ori) şi.floricea (de 5 ori). Floarea
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este partea cea mai interesantă a plantei, cea care este
înainte de toate privit ă şi culeasă, fie în scopuri decorative sau medicinale, sau chiar pentru folosirea
în anumite practici magice, dar şi ca siguranţă a legării rodului. Acest substantiv apare ca regent al unei
sintagme pe care, mai totdeauna, o putem considera un echivalent stilistic al sintagmei frunză verde ...
O ţrăsătură co mplexă de omologări şi simboluri comune pare a uni deci, în cazul literaturii populare,
sfera manifestărilor feminine cu universul floral.4
Multe femei poartă numele Floarea, Florica, Floriţa
sau Florina, Florentina. Dar şi unii bărbaţi se numesc
Florin, Florea, Florentin, Florică, Floricel, sau nume
de familie Florea, Florescu, Florar (iu). Un joc popular din zona de nord a ţării este Floricica.

***

a modului de co nstrucţie a sintagme i în discuţie dezvăluie un fin simţ al stăpânirii
mijloacelor sintactice şi morfologice, al cunoaşterii
şi al expresivităţii rostirii. Spunem rostire pentru că
textele acestea sunt înainte de toate orale.
Se observă preferinţa pentru construcţia sintagmei prin subordonare, pe care, creatorul anonim
din care falsa juxtapunere deţine prioritatea. Această
construcţie este catalogată în structuri de tipul: regent + prepoziţie (de) + specia folosită, deci este
o falsă juxtapunere. Dacă adăugăm şi construcţiile
cu prepoziţia de, 68 de atestări, şi pe cele cu prepoziţia de şi numeralul cardinal propriu-zis cu valoare adjectivală - doi (două) şi trei - care însumează
67 de ates tări, obţinem o subordonare cu prepoziţia de care însumează 166 de atestări, spre deosebire de cons trucţiile cu prepoziţia ca doar 6 atestări
şi cele 42 de atestări ale sintagmei de tipul frunză
+ conjuncţia coordonatoare copulativă şi + articolul nehotărât (sau numeralul cardinal propriuzis) - un, o+ specia folosită, observăm că subordonarea este folosită de aproape 9 ori mai mult decât
coordonarea.
Această sumară analiză ne îndreptăţeşte să afirmăm că , în intenţia artistului anonim, această sintagmă , de cele mai multe ori cu rol de invocaţie, trebuia să fie explicită, clară, pe înţelesul celor cărora le
era destinată spre delectare, sau lui însuşi pentru exprimarea stărilor vieţii sale într-un dialog cu sinele.
Subordonarea prin folosirea numelui speciei la
cazul genitiv, ce exprimă apartenenţa, cuprinde cinci
specii, din care numai una este atestată de două ori.
Subordonarea folosind prepoziţia ca a născut
co mparaţiile, doar şase la număr, şi acestea sunt construite cu tot atâtea specii şi au aceeaşi frecvenţă . Pu ţinel e comparaţii din texte nu dovedesc că ar fi o lip să de expresivitate a creatorului, ci, din contra, arată

O

analiză sumară

predispoziţi a

acestuia spre exprimarea mai simplă a
ideii pe care vrea s-o transmită.
Din cei 132 de taxoni atestaţi pe lâ ngă determi natul frunză baraboiul (9 atestări), bobul (9 atestări),
bradul (10 atestări), cicoarea (17 a testări), fagul (12
atestări), lalea (11 atestări), lemnul (16 atestări), mă 
rul (9 atestări), mohorul (11 atestări) ş i nucul (14
atestări) însumează 118 atestări. Aşadar credem că
suntem îndreptăţiţi a considera că doar aceşti 10 taxoni sunt reprezentativi pentru sintagma în discuţie.
Am identificat construcţii cu epitetul nume de
piatră preţioasă: matostat ş i mărgărit, nume de alimente ca: aguridă, untdelemn şi za hăr dulce, sau pe
cele trei smicele şi ciucă lău .
Dar cele mai expresive ni se par a fi: foai e verde
flori de dor (cu o atestare), frunză verde gheaţă rece
(cu o atestare),foaie verde solz de peşte (cu cinci atestări), mere-pere (cu o atestare),foaie verde şi una (cu
o atestare) şi frunză verde trei arginţi (cu o atestare).
Câtă expresivitate poate conţine epitetul metaforic flori de dor! Iată: dorul a înflorit, are nu numai o
floare, ci flori şi este chiar o plantă, deci un taxon.
Dar care anume? Aici este marea putere de sugestie
a metaforei!
Apoi epitetul metaforic gheaţă rece! Gheaţa are
frunze! Când şi unde? Pe sticla geamului şi numai
iarna pe ger mare. Aşadar îi place sau nu-i place creatorului necunoscut de noi prezenţa acestor frunze
ale florilor de gheaţă? Până şi epitetul rece ce urmează substantivului gheaţă nu este un pleonasm, ci este
o exprimare acceptată gramatical, dar mai ales de
stilistică. La fel este şi cu epitetul dulce din structura
zahăr dulce.
Considerăm foarte expresivă metafora şi una.
Care una? E greu de răspuns . Nici măcar în contextul în care este atestată sintagma, este doar o adresare
şi atât. E un mod de a spune ceva ca un fel de descăr
care lirică, cum sunt majoritatea acestor sintagme.
Note:
1) Tache Papahagi - PLP: Poezia lirică populară,
Editura pentru literatură, Bucureşti, 1967, pag. 49
2) citat de Tache Papahagi - în opera citată pag.SO
3) Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant - Dicţionar
de simboluri în trei volume, editura Artemis, Bucureşti 1995, pag. 44
4) Mihai Coman - IM: Izvoare mitice, editura
Cartea Românească, Bucureşti, 1980, pag. 77
* fragment adaptat din lucrarea pregă 
pentru tipar VERDE, VERDE ŞI IAR
VERDE . .. O privire asupra lumii vegetale din poezia populară botoşăneană
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Cântec

Strigături
- Dragele mele nepoate,
Cum v-aş mai juca pe toate,
Joc pe una până asudă,
Celelalte mor de ciudă.
Remus Găndac, 40, 1989

Doamne negru-i pământul,
Dar mai negru-i sufletul,

Cine joacă la mijloc
Da-i-ar Dumnezeu noroc,
Şi copii vreo şapte-opt,
Şi parale- un tăbăltoc.

Că bădiţa sărmanul

A lăsat boii

şi

plugul.

bade, ce - ţi dă-n gând,
Gura - ţi râde, ochii - ţi plâng.
- De mi-ar râde guriţa,
Nici ochii n-ar lăcrima.
Nu

ştiu ,

Plângeţi ochi şi udaţi locul,
C - aşa v-a slujit norocul,
Plângeţi

ochi

şi lăcrimaţi,

Şapte văi şi-o valea-adâncă,

Că

Văleu

Ce - aţi văzut n - aţi

lupul mă

mănâncă!

Tiuhăieste-1, fată hăi!
'
Tiuhăieste-1 dumneata,
'

Eu

mă

voi

Ce-aţi

tem că m -a mânca.
De la Amariei N, 72, 1975

Tot mai sus, fată, mai sus,
Poale la cămesă nu-s;
'
Ba le am, dar nu le-am pus,
Că-s la soacră-mea pe fus,
Depănate-s pe mosor,
Aruncate pe cuptor.
Guceanu Floarea,

62, 1983
Mândra mea e de neam mare,
Nici oghele-n papuci n -are,
Si se-ncaltă cu hârtie,
'
'
Ca să-mi fie dragă mie,
Si încă s-a lăudat
'
Că nu-i ca ea alta-n sat.
De la Bulmagă Elena,

62, 1978
- Lapte acru- n putinică,
Ce mai este pe la sat
- Am avut dar l-am vărsat!
- Babă, tu esti surdă?
'
- N-are baba urdă.
Guceanu Fl.oarea,

62, 1985

sunteţi vinovaţi,

iubit

n-aţi

mai lăsat,
mai uitat.

Ard-o focul şi boala
Pădurea din Baranca,
Pădurea de tei şi fag,
C-am iubit ce mi-a fost drag.
De la Lungu Catinca, 72, 1979
- Fetele din satu' nostru
Nu ştiu bine „Tatăl nostru",
Nu ştiu a da cu vatala,
Şi - s la bal în toată seara.

Cântec de cătănie
Foaie verde rar mărar,
Vine-un tren dinspre Ardeal ·
Încărcat cu militari;
Militarii toti cântând,
'
Numai Ionel plângând.
Mi-l întreabă colonelul:
- De ce plânge Ionelul?
Este grea arma-n spinare,
Sau ţi-i dor de-acasă tare?
- Arma nu-i atât de grea,
Dar mi-i dor de casa mea.
De-acasă când am plecat,
Trei surori eu am lăsat,
Mi-am lăsat trei surioare
Si-o mândrută ca o floare,
'
'
Surorile m-au uitat,
Mândruţa s-a măritat.
De la Guceanu Floarea, 62, 1980
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REGULAMENTUL CONCURSULUI DE CREATIE LITERARA
...,
""
...,
'
SI ARTA PLASTICA NICOARA - EDITIA A XIV-a 2011

'
Concursul
de creatie lietara si arta plastica NICOARA este organizat de fundatia Culturala Nicoara Botosani,anual,potrivit obeictului de activitate cuprins in statut.
Concursul isi propune sa stimuleze actul de creatie in rindul elevilor claselor gimnaziale si liceale.
La concurs pot participa elevi din clasele V-XII
care au preocupari literare si de arta plastica din
Romania,Rep.Moldova si reg.cernauti-Ucraina.
I. La sectiunea creatie literara,vor fi transmise
cel putin 5 poezii sau 3 poze scurte (schite,povestir
i,nuvele,scenete),dactilografiate in 3 exemplare.Lucrarile vor fi semnate pe verso cu numele si prenumele autorului (virsta, clasa, scoala, cercul literar,
telefon, adresa).
II. La sectiunea arta plastica,vor fi transmise 3 lucrari (desene, acuarele, ceracolor, guase, tus
etc.).Lucrarile vor fi semnate pe' verso cu numele
autorilor si toate datele informative despre acestia.
Sectiunea arta plastica se desfasoara pe doua sectiuni :
- desen, pictura;
- grafica;
Dimensiunea lucrarilor: format A3 sau pina la
50/40 cm.

'

Precizam ca nu intra in concurs lucrarile care nu respecta
dimensiunile indicate.Tematica si subiectele lucrarilor este la
libera alegere a copiilor.
Participa la concurs numai lucrari de conceptie
originala,gindite si executate
de copii„fara interventii directe ale persoanelor mature.
Nu intra in concurs desene
tip reproducere opera de arta.
Lucrarile (si cele literare si cele de arta plastica) vor
fi transmise pina la data de 30 mai 2011 la adresele:
• Romania: Fundatia NICOARA Botosani, str.
Calugareni, nr. 31;
• Moldova: Biblioteca Municipala "Eugeniu
Coseriu" Balti, str. Puskin, nr. 34;
• Ucraina: sediul Societatii Culturale '~RCA
SUL'' Cernauti.
Un juriu format de personalitati ale culturii romane din Romania, Moldova si Ucraina-reg. Cernauti, va stabili laureatii concursului,pe cele doua
sectiuni, festivitate de premiere (diplome si bani)
urmind a avea loc la Botosani la o data ce va fi anuntata ulterior.

Regulamentul Concursului de dramaturgie
pentru copii 'i tineret „Vasilache" ed. I, 2011
În ce îi priveşte pe concurenţi
se dă spre publicare!
Teatrul pentru Copii şi Tineret
„V: silache" Botoşani organizează,
în parteneriat cu Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani
şi Reprezentanţa Botoşani a Uniunii Scriitorilor din România, concursul de dramaturgie pentru teatru pentru copii şi tineret, „Vasilache" - ediţia I- în perioada martie
- septembrie 2011.
Art. 2. - Concursul se adresează tuturor creatorilor, din ţară şi străinătate, care
îşi propun să scrie piese de teatru pentru cele două
şi ce

secţiuni:

- Secţiunea copii (vârsta 4-10 ani);
- Secţiunea tineret (vârsta 10-19 ani).
Concursul are ca scop desemnarea câte unui
tigător la cele două categorii.

câş

Piesele desemnate câştigătoare vor fi montate pe
scena Teatrului pentru Copii şi Ti1~eret „Vasilache"
Botoşani, autorul primind şi tantieme în valoare de
2% din încasări.
Participanţii la concurs sunt de acord cu prevederile art. 4 şi renunţă la orice alt drept patrimonial.
Pentru a participa la concurs, dramaturgii trebuie să depună la sediul Teatrului, în termenul şi condiţiile prevăzute în anunţul publicat, o piesă de teatru originală, în 3 exemplare listate, la corp 12, la 2
rânduri, cu o tematică specifică problematicii celor
două categorii de vârstă.
Nu sunt admise în cadrul concursului:
a) textele dramatice care au apărut pe un circuit
public (montate, editate etc.);
b) dramatizări, adaptări etc.
Un juriu format din 5 (cinci) membri va decide
câştigătorii celor două secţiuni. Festivitatea de decernare a premiilor va avea loc la sediul Teatrului
pentru Copii şi Tineret „Vasilache" din Botoşani, la o
dată ce va fi anunţată din timp.
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Mihai LUPU

Mărgărit copil găsit şi frumoasa
dragii mei, că nu
vreme, cele trei zâne
mult dorite de Mărgărit au şi
sosit, dar cu ele mai era o fru moasă tânără care strălucea ca
Soarele în frumuseţea ei: era cu
mult mai frumoasă decât zânele.
Şi ajw1gând ele pe malul frumasului lac, s-au şi dezbrăcat şi
au şi sărit în apa lacului.
Mărgărit, de bună seamă, că
până una alta, a fost nevoit să
stea ascuns pe-acolo pe undeva ca să nu fie văzut de ochii zânelor. Numai că, unde el şedea, nu putea să le vadă prea
bine; ş-atunci, s-a strecurat cu grijă pe după copacii pădurii de pe malul lacului, printre tufari rămuroşi, până
a fost ajuns într-un loc mai prielnic de unde el putea să
vadă zânele mai bine, fără ca el să fie văzut.
Se uita Mărgărit cu mare plăcere, la frumoasele zâne
goale, care se zbenguiau ca gâştele în mijlocul lacului, dar
nu li se arăta. Ceva mai la o parte de zâne, putea s-o vadă
mult mai bine şi pe frumoasa fată care strălucea ca soarele luminos. Se gândea el, că poate chiar asta-i Zorina Frumoasa-Lumii despre care-i vorbise baba din vis.
Ş-amu, ca să ştiţi şi voi, dragii mei, că de când o văzuse
Mărgărit pe fata asta frumoasă, nu prea-i mai erau aşa de
mult la inimă zânele, chiar dacă şi ele în felul lor erau frumoase, dar frumoase cum nu se mai poate vorbi!
Doamne! Şi cum Mărgărit nu- şi mai lua privirea de pe
Zorina, care lumina în lac aşa, ca soarele, a putut să vadă
că fata cea strălucitoare i-a făcut semn să se apropie de ea
pe furiş până la malul lacului acolo unde se afla ea.
Văzând Mărgărit semnul fetei care-l dorea să se apropie de ea, a căutat să se strecoare printre tufari şi copaci ca
nu cumva să fie văzut de leprele de zâne, până a fost ajuns
aproape de fata care fără nici un fel de ocoliş, s-a şi apucat
să-l roage pe Mărgărit ca s-o scape din mâinile zânelor şi
s-o ia cu el. Ei, da' iată, păcatele mele, că zânele l-au văzut
pe Mărgărit că stătea de vorbă cu Zorina; şi cunoscându1, cum ele erau dezbrăcate s-au ruşinat oarecum de el şi
s-au apropiat una de alta ca să-şi ascundă goliciunea, gândindu-se că poate el va pleca de pe acolo şi vor putea ieşi
din apă pe mal ca să se îmbrace.
Ei, au stat ele cât au sta în apă lipite una de alta, dar
văzând că Mărgărit nu are de gând s-o părăsească pe Zorina, ruşine-neruşine, n-au mai ţinut seama de nimic, au
ieşit aşa goale din apă şi ajungând pe mal, şi-au îmbrăcat
cămăşile şi tot atunci, au şi părăsit lacul. Atunci, Mărgărit
zice către Zorina:
- Spune-mi frumoasa-lumii, Zorina: cum de te afli
aici şi cum de-ai căzut în mâinele blestematelor istora de
zâne?
Auzind Zorina întrebarea, cu lacrimi în ochi, zice
atunci către Mărgărit:
Ei,

şi iată,

după multă

Crina - Zorina (2)

- O, privighetoarea pădurilor şi frumosul-frumoşilor!
Spune-mi cine eşti, cum de-mi cunoşti numele şi cum de
te afli şi tu tocmai pe aici pe locurile iestea?
Auzind Mărgărit întrebarea frumoasei fete, zice atunci
către ea:
- Ei, dacă vrei să ştii, apoi află frumoasa-lumii, că eu
sunt Mărgărit păstorul, care atunci când eu cânt cu fluierul, se adună în jurul meu păsările cerului. Şi tot eu sunt
acela, care chiar de prima dată când ţi-am auzit numele,
atunci când ai venit cu zânele acolo unde eu sub copac şe
deam şi din fluier cântam, de atunci de când ţi - am văzut
frumosul chip, nemaiîntâlnit şi nemaivăzut pe pământ, ai
pătruns în inima şi sufletul meu. Tot de atunci, eu nu mai
pot fi liniştit şi fericit din ziua în care te-am văzut, aşa să
ştii. Şi iată: nemaigăsindu-mi liniştea şi bucuria sufletească, m-am pornit să pribegesc prin lume cu gândul că poate voi da de tine. După cum vezi, până în cele din urmă,
m-a slujit norocul că te-am găsit ca să-ţi văd nemărginita
ţi frumuseţe gingaş! ca petalele florilor, zice atunci Mărgărit către Zorina.
Dar nu apucase el bine a spune cele spuse, că tot atunci,
o şi aude pe Zorina strigând de colo cât a ţinea gura:
- Fugi, sărmane Mărgărit, că suntem pierduţi amândoi!
Nici nu apucase Zorina a mai spune ceva, că au şi fost
apărut cele trei zâne, călare pe nişte dobitoace sălbatice şi
fioroase, cu cap de crocodil, cu patru picioare şi cu aripi,
ş-atunci Mărgărit când le-a văzut, şi-a luat amândoi câinii
cu care plecase de la stână pe lângă dânsul şi s-a aşezat în
dreptul Zorinei.
Zânele, s-au şi năpustit asupra lui Mărgărit, trăgând
cu arcurile în pieptul lui, dar săgeţile au căzut jos fără să-i
străpungă pieptul. Au tras a doua oară şi chiar şi a treia, dar degeaba, că acelaşi lucru s-a petrecut cu săgeţile zânelor: toate au căzut, fără să-i străpungă pieptul lui
Mărgărit.

Ei, petrecându-se astfel lucrurile, zice atunci cu amăzâna cea mai mare:
- Ah, păstor îndrăcit! După cum se vede, te-ai scăldat
în lac înaintea noastră; şi tocmai de aceea nu te străpung
răciune

săgeţile!

Dar, în scurt timp, zânele şi-au schimbat oarecum
comportamentul faţă de Mărgărit, prefăcându-se că glumese cu el şi că ele n-au de gând să-i facă nici w1 fel de
rău, zicând prieteneşte către el:
- Flăcău tânăr şi frumos, te rugăm să-ţi îndepărtezi câinii şi vin-o lângă noi, ca să ne mai cânţi puţin cu fluierul!
Bietul Mărgărit, neştiind şărlătăniile şi şiretlicurile zânelor, şi-a îndepărtat câinii de l â ngă el şi s-a apropiat de
zâne. Cât era cu câinii l ângă el, zânele nu 'îndrăzneau să
se apropie de Mărgărit. Ei, şi numai cât s-a apropiat el de
zâne, cea mai mare dintre ele, i-a aruncat lui nişte praf pe
faţă şi numai cei l-a fost arunca t, iată că din om aşa cum
a fost, pe loc i-au şi crescut coarne de ce rb; după coarne,
i se făcuse şi capul de cerb. Simţindu-se Mărgărit că nu-i
este bine, şi - a chemat câinii la el, dar până să ajungă la el
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câinii lui, puţin câte puţin, el se făcuse cerb în întregime
în toată puterea cuvântului.
Atunci zânele, nemaiavând la ce sta pe-acolo, pe acele
locuri, au luat-o cu ele şi pe Frumoasa Zorina, s-au încă
lecat pe animalele lor cu aripi şi cu cap de crocodil şi tot
în acea clipă, s-au şi făcut nevăzute.
Câinii, cum au intrat în livadă şi au văzut cerbul, neştii nd că cine-i acel cerb, care deja o şi rupsese de fugă ,
s-au ş i repezit după el ca să - l prindă, dar cerbul, văzând
primej dia, a pus-o pe fugă ş i mai tare; câinii s-au pus şi
ei pe alergat ş i mai tare, după el, fugărindu-l prin păduri
şi peste câmpii întinse încât bietul cerb, mai să - şi dea sufletul pieirii de atâta alergătură. Şi cum nu scăpa sub nici
un chip de fugăreala câinilor, iată că după un timp, l-a
slujit norocul că a fost ajuns la o gârlă mai largă şi dacă nu
reuşea să sară pe celălalt mal, îl ajungeau şi - l rupeau cu
dinţii. Acolo i-a fost scăparea bietului cerb de a nu-l mai
fugări câinii.
De aici, nu se mai ştie nimic despre cei doi câini, iar
cerbul a luat-o haihui prin pustiul codrului.
Şi iată aşa, dragii mei, chiar dacă bietul Mărgărit era
prefăcut în chip de cerb, el, încă - şi avea toate simţurile şi
cunoştinţele omeneşti, dar nu ştia ce să facă să se vadă iar
în chip de om. Aşa fiind, neavând ce să facă şi unde să-şi
găseas că liniştea, alerga tot aşa prin codrii pustii, printre
trecăto rile dintre munţi, cu mare teamă să nu-l sfâşie vreo
fiară să lbatică şi mai puternică decât el, sau să nu-l omoare cineva. Şi iată aşa, oameni buni, că o astfel de viaţă a
trăit bietul cerb, timp de trei ani de zile cu frică şi cu grijă.
Ei, şi alergând el aşa mereu, iată că într-o bună zi, a
fost aj uns la nişte stânci uriaşe, că te lua groaza când te
uitai la ele. Prin strâmtoarea stâncilor, era o potecă îngustă de tot prin care abia a încăput să treacă. Ei, şi a mers el
cât a mers, şi iată că a fost ajuns să intre într-o peşteră pă
răsită şi întunecoasă de parcă se părea că acolo este iadul.
Cerbul, având încă simţurile omeneşti, aşa cum am mai
spus mai sus, a fost pătruns în peşteră şi uitându-se el în
toate pă rţile şi prin toate ungherele, şi - a spus atunci: „Ah,
ce mare păcat că n -am cunoscut eu mai din timp peştera
asta ca să mă fi liniştit aici şi să mă fi săturat de somn şi
de o dihnă, că ştiu eu bine, că aici, nici sămcile nu vin să
mă găsească".
Aş a vorbindu-şi

bietul cerb, de ostenit ce era, de atâta

umbl ătură şi alergătură şi chiar şi de nesomn, s-a culcat şi
pe loc a şi adormit dus. Pe la miezul nopţii trezindu-se i
s-a părut lui că aude glas de femei; dar ciulindu-şi el urechile mai bine, chiar aşa era: că din ce în ce, vorba tot mai

bine se auzea.
Doamne, cât de tare s-a mai speriat atunci bietul cerb,
crezând că poate au venit după el zânele şi, din cerb cum
era, oare ce-l vor mai face? - şi-a zis el în gând. Dacă aşa
era, ce mai avea de făcut, decât că s-a lungit la pământ şi
s-a prefăcut că e mort.
Dar, iată că nu erau zânele, aşa cum credea Mărgărit;
din fericire, erau cele trei ursitoare. Una din ele, era baba
care i se arătase în vis şi-i spusese unde să găsească zânele,
iar peştera în care se găsea el prefăcut în cerb, era chiar locuinţa ursitoarelor. Ele alergau pe unde alergau, iar după
miezul nopţii se retrăgeau în peşteră.

Intrând ele acasă , în peşteră, au ş i simţit că ar fi cineva
prin încăpere, iată că l-au
găsit pe bietul cerb întins la pământ, dar mort aşa cum se
prefăcuse el că-i mort. Atunci ursitoarea cea mai bătrână,
a zis către celelalte două :
- îl vedeţi voi pe bietul ăsta de cerb?
- îl vedem, au zis surorile ei. Ei, dacă - l vedeţi şi vreţi
să ştiţi, ă sta - i nenorocitul de Mărgărit păstorul , care, când
el cânta din fluier, se adunau păsă rile cerului în jurul său.
Atunci, ursitoarea cea mijlocie a zis:
- Da' oare cine era mama lui Mărgărit acesta, că eu numi mai amintesc?
La întrebarea ursitoarei mijlocii, a răspuns ursitoarea
cea mai mică dintre ele:
- Ca să ştii, mama lui Mărgărit, era chiar fată de împă 
rat şi având un logodnic cu care a trăit şi care a părăsit - o,
fără ca ea să mai ştie de el; şi în ziua când ea a simţit că i
se apropie ceasul de a-l naşte pe Mărgărit, a părăsit casa
ca să nu afle părinţii săi ş i s-a dus pe furiş la marginea
oraşului într-o casă bătrânească la o babă săracă unde a
născut copilul. Fata de împărat, după ce a născut, împreună cu baba, l-au înfăşat pe copilaş în nişte cârpe vechi şi
ponosite pe care le-a găsit baba prin casă şi, la porunca
fetei împăratului, baba l-a luat pe copil şi s-a dus de l-a
lăsat sub tulpina unui copac gros din marginea pădurii ce
se afla în preajma oraşului împărătesc.
Ei, şi după toate patramaslâcurile ieste, iată că tot ursitoarea cea mijlocie reia vorba despre soarta lui Mărgărit
şi zice:
- Dragele mele, iată că, aşa după cum ştim, bietul Măr
gărit a fost sorocit de afurisitele de zâne, ca să aibă nenorocita de înfăţişare de cerb, pentru câteva vorbe dintre el
şi Crina-Zorina, care şi ea stă oropsită tocmai sub mun tele cu apă vie şi apă moartă. Aşa fund, cum s-ar putea,
ca Mărgărit să -şi recapete înapoi frumoasa lui înfăţişare
omenească, şi cum s-ar putea însura, cu Frumoasa-Lumii
Crina-Zorina?
Ei, la întrebarea asta, auzind de acolo sora cea mai
mare, se apucă ea de zice către iestlalte ~ouă surori ale ei:
- Dragele mele, dacă vreţi să ştiţi şi voi nişte treburi,
pe care văd că încă nu le ştiţi, apoi aflaţi că bietul ăsta de
Mărgărit, poate să ajungă iar cu înfăţişare omenească, şi
poate s-o ia şi de nevastă pe Crina-Zorina Frumoasa-Lumii, pe care, de altfel, noi am sortit-o să fie a lui, numai ca
el, să ştie cum şi ce trebuie să facă.
- Ei, şi ce zici tu că ar trebui să facă? - întreabă surorile ei.
- Doamne, ce-ar trebui să facă!„. Să se scoale de aici
şi să se ducă la Muntele de Marmură. Când el va ajunge
acolo, să caute că va da de-o peşteră mare în care să intre
şi să se ascundă, fără să mişte, şi să aştepte sosirea celor
trei zâne. Ele când vor sosi, îndată vor intra în peşteră, se
vor dezbrăca de cămăşi şi se duc goale la scăldat în lac;
ş-atunci, Mărgărit să le ia cămăşile şi să treacă prin fie care de câte trei ori şi pe loc îşi recapătă iar înfăţişarea
omenească aşa cum era mai nainte de a fi cerb şi chiar şi
mai frumos. Şi tot atunci, chiar, să se şi îmbrace la piele
cu cele trei cămăşi ale zânelor, şi de aici înainte, să nu le
mai dezbrace cât va trăi pe pământ. Ş-atunci zânele, nu
vor mai avea nici un fel de putere asupra lui Mărgărit; vor

în

încăperea peşterii . Căutând
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fi la porunca lui pe vecie. Numai, dacă va fi în stare să nu
fie păcălit de leprele de zâne ca să le dea cămăşile înapoi,
că dacă l-or pune păcatele să facă treaba asta, pe loc ar fi
omorât de zâne.
Ei, dragă surioară , cele spuse de tine până în clipa de
faţă, le-am înţeles; dar încă ceva aş dori să ştiu: cum ar putea Mărgărit s-o scape şi s-o ia cu el şi pe Frumoasa Crina-Zorina de acolo de unde se află ea, sub poalele Muntelui cu apă vie şi apă moartă? - întreabă tot sora mijlocie.
Ei, auzind ursitoarea cea mai mare întrebarea tot a surorii celei mijlocii, zice ea către amândouă surori ale ei:
- Dragele mele, pentru Mărgărit, e ceva mai greu până
el va putea s-o scape pe biata Frumoasa-Lumii Crina-Zorina ca să o ia de acolo de sub poalele Muntelui cu apă
vie şi apă moartă, că nu are cum să ajungă până acolo la
Muntele ăsta, fără să aibă calul cel cu stea în frunte, năz
drăvan şi cu aripi; şi. .. dacă-i aşa , ca el să-l poată avea, trebuie să aştepte ieşirea celor trei zâne din lac; şi ele când se
vor duce în peşteră ca să se îmbrace şi nu- şi vor mai găsi
cămăşile, îşi vor da seama că-i ceva foarte rău cu ele.
Ş-atunci, să iasă Mărgărit din ascunzătoare, fără nici
un fel de teamă de ele, că fiind el îmbrăcat cu cămăşile lor,
nu au ce să - i mai facă; şi ele când l-or întreba, că ce dorinţă are, ca să i-o îndeplinească, atunci el să le dea poruncă
hotărâtă, ca ele să - i aducă numaidecât, Calul cel cu stea
în frunte, năzdrăvan şi că dacă nu ... s-a zis cu ele!
Ei, şi după toate cele spuse de cele trei ursitoare, s-au
cărăbănit de pe acolo; ş-atunci bietul cerb, care aşa cum
stătuse el întins la pământ fără nici un fel de mişcare, a
ascultat bine cele spuse de ele, s-a ridicat de jos, a ieşit
afară din întunecoasa peşteră şi a şi pus-o pe tălpăşit, prin
păduri, printre munţi prăpăstioşi, peste câmpii întinse şi
pustii, trecând zile şi nopţi nenumărate, dar nu s-a lăsat
până n-a ajuns la Muntele de Marmură, unde a tot căutat
într-o parte şi-n alta, iar după un timp de căutare, a dat
Dumnezeu că a găsit peştera dorită în care a intrat repede şi s-a ascuns înghemuit pe undeva într-un ungher întunecos şi s-a pus pe aşteptat cu nerăbdare sosirea celor
trei zâne. Şi iată că n-a durat mult şi din fericire au sosit
zânele. Ei, şi numai ce au fost intrat ele în peştera lor de
marmură, că a zis de colo zâna cea mai mare:
- Dragele mele, nu ştiu a ce miroase: a răsuflare de om,
a ceva ... aşa ca de fiară, dar miroase!
Cerbul de Mărgărit, auzind cele spuse de afurisita de
zână, i se făcuse inima cât un purice, de frică.
Celelalte două zâne mai tinere, mirate oarecum, au şi
zis oarecum:
- De unde şi ce om, sau ce animal ori pasăre ar putea
să vie până aici?
- Nu ştiu, dar astfel de miros bănuitor şi suspect este
aici în peştera noastră; aşa să ştiţi, a zis zâna cea mai mare;
iar zâna cea mai tânără, le spuse dezbrăcându-se:
- Vezi-ţi de alte păreri soră dragă, că nu este nimic din
cele spuse; mai bine hai să ne dezbrăcăm că trece vremea!
Ei, şi iată că după îndemnul zânei mai tinere s-au dezbrăcat toate trei, au lăsat cămăşile în peşteră şi s-au dus în
lac să se scalde.
Ş-atunci Mărgărit, nu şi-a mai irosit vremea nici-o clipă, a ieşit din ascunzătoare şi a şi luat cele trei cămăşi ale
zânelor şi trecând cu totul de trei ori prin ele, aşa cum

spusese ursitoarea cea bătrână şi pe loc şi - a recăpătat înfăţişarea de om cum a fost, ba chiar şi mai frumos.
Ei, şi văzându- se iar om, s-a bucurat mult şi toate relele îndurate în ce trei ani în chip de cerb, le-a şi uitat; după
care, tot atunci, s-a şi îmbrăcat pe pielea goală cu cele trei
cămăşi ale zânelor tot aşa cum spusese ursitoarea şi a şi
plecat bucuros către Lacul de sub Muntele de Marmură,
ca să-l vadă zânele, să le apuce toate năbădăicile de ciudă.
Ajungând el pe malul lacului, s-a aşezat lângă un copac şi se uita liniştit la zâne. O, Doamne!. .. Văzându-l zânele, vă puteţi închipui, dragii mei, şi vă daţi seama ce
amărăciune şi ce ciudă le-a fost găsit în acea clipă, că le
venea să-şi ia lumea-n cap, cum s-ar spune. Ei, şi nevenindu-le în gând cam ce s-a petrecut cu cămăşile lor, ieşind repede din lac, au dat fuga la peşteră să-şi îmbrace
cămăşile; dar nemaigăsindu-le, zâna cea mai mare a oftat
cu amărăciune, apoi a zis:
- Vedeţi? Nu v-am spus eu, că în peşteră se simţea
un miros nedorit? A răsuflare de om? Amu, ce ne facem
ajungând într-o asemenea nenorocire pierzându-ne puterile ajungând sub tălpile picioarelor lui? M-am luat după
spusele tale, zice sora cea mai mare către cea mai mică şi
n-am căutat peste tot în peşteră, că dacă o făceam, îl gă
seam pe nenorocitul acesta de Mărgărit. Amu, spune-ne
tot tu: ce să ne facem?
Atunci, zice de acolo sora cea mai mică:
- Ce să vă mai spun? Cum ne-am purtat cu el, aşa ni se
va răsplăti. Cu ce pahar i-am dat, cu aşa pahar ne va da şi
el, zice tot sora mai mică; ce rău ne-a făcut nouă Mărgărit,
de l-am pedepsit ca să alerge trei ani de zile printre munţi
şi pustiuri, luându-i dreptul de a fi om?
Ei, şi nemaiavând leprele de zâne ce să mai facă, pline
de necaz şi amărăciune, s-au hotărât toate trei, chiar aşa
cum erau ele în pielea goală, şi-au pus mâinile dinainte şi
au venit în faţa lui Mărgărit şi zice către el zâna cea mai
mare:
- Mărgărit Făt-Frumos, dacă ai vreo dorinţă, ne-o spui
şi noi îţi v-om îndeplini-o.
- Dacă aşa spuneţi, atunci duceţi-vă să-mi aduceţi calul cu stea în frunte şi cu aripi! Dacă· nu mi-l aduceţi, va
fi vai de voi!
Auzind zânele cerinţa lui Mărgărit, într-un fel s-au bucurat, oarecum, că dacă le trimite, poate-I vor putea păcă
li ca să le dea înapoi cămăşile, căci cum să se ducă ele cu
pielea goală? Ş-atunci, zic colo către el:
- Bine, mărite poruncitor: să mergem să-ţi aducem calul dorit! Dar după cum ne vezi, suntem goale şi avem de
trecut prin şapte împărăţii, cum să mergem aşa?
- Eu nu ştiu cum o să mergeţi şi ce o să faceţi, dar calul
cu stea în frunte şi cu aripi, vreau să mi-l aduceţi îndată,
că de nu! .. .
Atunci zânele, văzând că Mărgărit îi supărat rău pe ele
şi nici nu-i de păcălit, aşa cum ele s-au gândit, că le va da
cămăşile lor înapoi, n-au avut încotro şi s-au pornit să
caute calul cel cu stea în frunte şi cu aripi să i-l aducă lui
Mărgărit.
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BĂTRÂNEASCA
- Frunză verde de pe coastă,
Hai băieţi la bătrânească,
Arde-o, arde-o apăsat,
Că jucăm la noi în sat.
- Joacă tineri şi bătrâni,
Jocul nostru din străbuni.
Frunză verde trei scaieţi,
Bătrâneasca - n două părţi.

- Joacă - mă bădiţă bine,
Nu mă face de ruşine.
Joacă - mă bădiţă, hăi,

Numa-n vârfuri şi călcăi.
- Frunzuliţă de sulfină
Daţi fetiţa pe sub mână
Uşurel şi pe săltate
Daţi fetiţa pe la spate.
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- Hai dă mâna la bădia
Să te-nvârt ca ciocârlia
Hai dă mâna la badea
Şi te-nvârte ca roata.
- Uşurel cu roata-n vânt
Şi - o bătaie la pământ
La pamânt la duşumea
Să sară zama din ea.

POL CUTA
•

o
t::.l'V

i"l

u

-! l ~

~ J> l ~ "~ l ~ ~ li
~ J J>i\ ~ .l I J ~.bi~ ~ ~
l\ ~
J> ~ l ~ ~~ l J J> j> I " ~ jJ ~
11

~J

li J

~I J>~

I

J> ~ ~
vvvv

~I ~ J ~
.j> ~I 4' ~ ~ I .i '

V

A

io~
I ;,--i

'1'1

"'I ... A

v

t:.

'\/)

'l ;,

Â

'1 V

ll

'11.x

I\

~
li

J
A

t::.. I ~

____
CD...:;;"'------~
I

/\ 1llllt1llJ-ll J L

li

I

il:J-V-ditJ11 L

I )

J

I\

')ţ/

o

L

~

vvvv

nnnri

.., "'I

Jl1-ttll~it

li

V

nnnri

6

"li A 'Y'I

'J I

D.

y--,

-lLJ-tl- JL~~

a

,'rll'.

diti J1Xtt J

!

\1:)

li

J

L_

{ii
lllJ

I

li

I')

I

" Jtt~ ~JJJ

\I

li

J l

/\.Q

o

li

'Q'Y;

(j:l
li

LJ

https://biblioteca-digitala.ro

POLCU TA
•

POLCUTA
' pădureţ,
Am zis verde
La polcuţă măi băieţi,
Frunză verde şi - o sipică,
Hai băieţi la sita mică.
Şi pe-o mână şi pe alta,
Uite - aşa se joacă fata.
- Frunzuliţă de sulfină
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BĂTUTA
- Las-o, las-o la podea,
Ca la noi la Vorona
- Hai băieţi că jocu-i gata
Ca la noi la Chiscovata
Haida-ti, haida-ti măi flăcăi
'
'
C - aşa - i jocu -n sat la noi.
- Frunză verde baraboi,
Înainte şi - napoi.
- Foaie verde foi de ceapă,
Trei bătute la tureatcă.
- Las-o la pământ să zacă,
Să se-audă - n Valea Seacă.
Să se-audă şi - n Bihor,
Cinci bătute la picior.
- Frunză verde şi - o lalea,
Bate cizma la dreapta,
- Frunză verde de harbuz
Bate-un pinten şi - apoi sus.
- Frunzuliţă şi-o lalea
Învârtita şi broasca.
- Altă foaie de harbuz
Mărunţica şi - apoi sus.
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Notarea grafică a mişcări l or s-a făcut după
simbolurile stabilite de Tehodor Vasilescu şi Sever
Tita în lucrarea Folclor coregrafic românesc, îngrijită de Veronika Hinghian, Bucureşti, 1972.
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