https://biblioteca-digitala.ro

Revi stă

Ţara de Sus
de conservarea ş i promovarea culturii
Nr. 3-4 2011 (An VI)

tradiţionale

CUPRINS
Prof. Ion Ilic - „O, ce veste

minunată"

- Festival

şi

omagiu ..... ... ........... . ............. I

Elena Pricopie - Acţiuni culturale din calendarul de
Zoiţanu

Maria

- Ritualul

nunţii

Băltuţă

Concursul Naţional de Poezie
Luceafărul..." , ediţia

Anul editorial
Gheorghe

botoşănean

Ţuculeanu

............. . ...... 2

colecţiilor

muzeale

săteşti

din zona

etnografică Botoşani

.. 4

Interpretare

găsit şi

Folclor coregrafic din

Critică

a Operei Eminesciene

vatră folclorică

............................... . ...... 25

frumoasa Crina - Zorina (3) ............................ 27

-Amman .................................................... 30

Chelărescu

Gellu Dorian - Mihai

.... . ................................... 10

XXX ................................ . ........... ..... ... 14

- Conceştiul -

Cordăreni

CENTRUL

şi

etno-folclorică

.. . ........................................... . ......... . .. 17

Mihai Lupu - Mărgărit copil
Prof. Ion Ilie -

instituţiei

- Masca, univers antropologic .......................................... 7

Dumitru Doroftei - Vorona - vatră
„Pomi

al

în satul Mihai-Viteazu, comuna Ungureni ..................... 3

Margareta Mihalache - Individualitatea
Steliana

activităţi

- Folclor coregrafic din Vorona ... . .. .. .. . ...... . ... .. ..... 32

Sarafineşti,

JUDEŢEAN

comuna Comi ...... . ................. .. ............... 34

Revistă editată de
PENTRU CONSERVAREA

ŞI

PROMOVAREA CULTURII

TRADIŢIONALE Botoşani

cu sprijinul Consiliului

Judeţean Botoşani

Redacţia :

Director: prof. Ion Ilie
Secretar General de redacţie : Gellu Dorian
Redactori : dr. Angela Paveliuc Olariu, prof. Constantin Lupu,
etnolog Steliana Băltuţă, prof. Margareta Mihalache,
coregraf Mihai Fediuc şi Elena Pricopie
Secretariat, culegere: Gabriela Tăutu
Adresa: Pietonalul Unirii nr. 1O, Botoşani
Tel./Fax : 0231 -536322
E-mail: centrul_ creatici_ bt@yahoo.com
ISSN (Hyperion): 1453-7354

Coperta 1: Ansamblul de cântece şi dansuri „Cordăreanca" la Amman, in Iordania

https://biblioteca-digitala.ro

Editorial
Prof. Ion ILIE

„0, ce veste minunată"
Festival şi omagiu
fâr irul acestui an, mai precis ziua de
1 decembrie va aduce botoşănenilor o întâlni de suflet, dăruire şi pasiune pentru un
anumit g JJ. de muzică: muzica corală laică,
religioasă, camerală sau muzica sătească legată de sărb"torile de iarnă.
Ideea ac tui festival coral, aflat la cea de-a
II-a ediţie, a venit pur şi simplu din dorinţa de
a revigora acest gen de muzică românească şi
nu numai. Îmi aduc aminte cu drag (şi cred
că şi dumneavoastră la fel) de orele de ansamblu coral atunci când eram elev, de concursurile dintre formaţiile corale orăşeneşti, judeţene, naţionale care scoteau la iveală formaţii
de diferite genuri muzicale care, în final, prin
muncă şi dăruire, ajungeau formaţii reprezentative ale ţării în întrecerile internaţionale.
Atât „Madrigalul" cât şi formaţiile „Cantores
amicitiae': „Animosi': precum şi „Song" al regretatului Ioan Luchian Mihalea s-au lansat
din simple formaţii de amatori dintr-o pasiune pentru acest gen de muzică şi au ajuns
după ani de muncă pe cele mai înalte culmi.
în anul 1973 când am venit la Botoşani
în funcţia de director al Filarmonicii, participând în nenumărate rânduri în calitate de
membru al juriului în oraşele judeţului şi
chiar în Botoşani, am rămas impresionat de
multitudinea de formaţii corale existente în
judeţ. Sigur, era o politică culturală care se
aplica în toată ţara şi vă rog să mă credeţi,
nu era rea. Sunt convins că unii dintre dumneavoastră o să spuneţi în gând: „Ilie a rămas
nostalgic după era veche''.
Nu, stimaţi cititori, am rămas nostalgic
după lucrurile bune care s-au petrecut în acele timpuri, după ordine şi disciplină, după un
învăţământ ordonat care ne-a facut remarcaţi
peste hotare, de un respect pentru cultură,
sport, sănătate şi de ce nu de condiţiile acordate tineretului indiferent de clasa socială şi
etnie de a-şi continua studiile, susţinut financiar de către stat.
Revenind la acest festival, în perioada
1973-1980 am reuşit să cunosc toate formaţiile corale, săteşti şi camerale din oraşele judeţului remarcând totodată nişte oameni inimoşi în persoana dirijorilor şi totodată a conducătorilor acestor formaţii: învăţători, profesori, chiar medici cu anumite cunoştinţe muzicale şi pasiune pentru acest gen de muzică.

Astfel îmi aduc
aminte cu drag de
învăţătorul Fusa de
la Dersca, de învăţătorul Păpuşoi de la Broscăuţi, domnul Savitescu de la Săveni, profesorul Nistor de la
Corala „Enescu" din Dorohoi, doamna Olaru de la Ştefaneşti, învăţătorul Ştefanescu de
la Bucecea şi ajungând la Botoşani trebuie
să-i amintesc pe profesorii Ursu, Mării şi bineînţeles tripleta de aur a muzicii corale care
a rămas în istoria judeţului ca fondatori şi ca
formatori ai dirijorilor de ieri şi de azi. Cred
că v-aţi amintit de marii profesori Gheorghe
Holca, Gheorghe Cojocaru şi Gheorghe Timofte. Fiecare dintre cei trei a avut un rol creator şi, de ce nu, continuatori ai marelui dirijor şi compozitor Mihail Grigore Posluşnicu.
Gheorghe Holca a avut meritul de a conduce formaţia corală „Armonia'' mai bine de
un sfert de veac, atrăgând în cadrul formaţiei
cadre didactice de diferite specialităţi.
Gheorghe Cojocaru s-a remarcat în tripla sa calitate de dirijor, compozitor, profesor formator ai viitorilor dirijori de formaţii
corale, pregătirea şi formarea lor facându-se
în cadrul Liceului Pedagogic unde a activat
până la ieşirea la pensie.
Gheorghe Timofte a fost un dirijor al formaţiilor de copii şi formaţiilor camerale cu
care s-a afirmat şi a facut cunoscută şcoala
botoşăneană în ţară şi peste hotare.
Am colaborat şi am susţinut aceste formaţii invitându-le în concerte comune cu Filarmonica în perioada cât am fost director acolo.
Festivalul pe care l-am iniţiat, aflat la a II-a
ediţie, dorim să-l dedicăm tuturor formaţii
lor şi oamenilor care au muncit de-a lungul
a peste trei decenii cu acest gen de muzică şi
ca un omagiu adus acestor trei mari dirijori:
Gheorghe Holca, Gheorghe Cojocaru şi Gheorghe Timofte. Am considerat ca fiecare secţiune corală să fie distinsă cu un trofeu care să
poarte numele unuia dintre aceşti trei grei ai
muzicii corale botoşănene, regretând totodată că nici unul dintre ei nu mai este în viaţă să
se poată bucura de răsplata muncii lor. Cred
că va trece mult timp până când vom învăţa
să-i omagiem cum se cuvine pe cei care merită atât timp cât mai sunt în viaţă şi nu după
ce nu mai sunt...
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2.ducaţie petzma11e11tă

Elena PRICOPIE

Actiuni culturale din calendarul de activităti al institutiei
În ~umărul 1-2-2011 al publicaţiei treceam în revistă ac-

ţiunile culturale ale Centrului Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani din acest an,
un 2011 care, financiar vorbind a rămas în tiparele unui 201 O

auster, dar, cultural vorbind, ridicându-se la nivelul celor mai
buni ani, ba chiar au fost bifate în acest an şi acţiuni noi.
Binemţeles, a continuat şirul manifestărilor cu tradiţie,
profesionalismul specialiştilor Centrului fiind pus în lumină
de manifestări culturale de succes, managementul aducându-şi aportul de necontestat
Voi continua prezentarea tuturor manifestărilor, aşa cun1
au fost organizate, cronologic, de la mijlocul anului şi până
în prezent. Astfel, odată cu primăvara au intrat în scenă cu
precădere festivalurile cântecului şi dansului popular, dar şi
manifestări importante, de interes naţional pentru literatură,
poezie, muzică.
• „La Dumeşti în bătătură'~ 29 mai - cânt şi joc popular tradiţional, sărbătoarea satului, în parteneriat cu Primăria
Durneşti;

• Festivalul interjudeţean al cântecului şi dansului popular „Holda de aur", organizat în parteneriat cu Primăria Tudora, 29 iunie;
• Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică
a Operei Eminesciene "Porni Luceaîarul" - 15-18 iunie.
Recitalul poeţilor laureaţi. Prezentarea Antologiei editate de
CJCPCT Botoşani
• Congresul Naţional de Poezie ediţia a IV-a, 16-18 iunie - lansări, prezentări de cărţi şi reviste, spectacol de muzică şi poezie, deplasări la Suceava şi Putna.
Evenimentele derulate sub auspiciile Zilelor Eminescu au
fost organizate în paiteneriat cu Fundaţia Culturală „Hyperion-CB'; Centrul Cultural Bucovina Suceava, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Botoşani, Consiliului Judeţean Suceava, Uniunii Scriitorilor din România, Primăriei Municipiului
Botoşani, Memorialului Ipoteşti - Centrul Naşional de Studii „Mihai Eminescu'; iar programul manifestărilor a inclus
deplasări la Universitatea „Ştefan Cel Mare" - continuarea lucrărilor, recital la Cetatea Sucevei, pelerinaj la Putna.
• Festivalul Cântecului, Jocului, Portului Popular şi
Meşteşugurilor din Ţara de Sus, ediţia a VI-a, Botoşani, 5-7
august, Pietonalul Unirii. Startul manifestărilor a fost dat de
Targul meşterilor populari organizat de etnograful Centrului, Margareta Mmalache, târg al meşterilor din toate zonele
ţării. Festivalul coregrafic ,,Vasile Andriescu'; organizatorul
manifestării fiind coregraful Centrului, Mmai Fediuc, a adus
pe scenă formaţii de dansuri din judeţ, din alte zone folclorice
ale ţării şi din Republica Moldova. Au evoluat de asemenea,
formaţii de fanfare din judeţ şi din ţară în cadrul Festivalului
fanfarelor. Această amplă acţiune culturală a fost organizată
cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, Primăriei Municipiului Botoşani şi Consiliului Local Botoşani şi coordonată
de managerul instituţiei, prof Ion Ilie.
• Turneu artistic în Iordania, 23-30 iulie, organizat de
CJCPCT Botosani sun egida Ambasadei României la Aman

şi a Consiliului Naţional pentrG Conservarea şi Prombvarea
Culturii Tradiţionale Bucureşti, turneu care a făcut cunoscută arta interpretativă şi coregrafică a acestui colţ de ţară prin
intermediul Ansamblului „Cordăreanca";
• Festivalul folcloric „Hora de la Flămânzi'' - 15 august,
în parteneriat cu Primăria Flămânzi;
• Spectacol de muzică şi poezie - Omagiu lui Enescu organizat la Casa Memorială George Enescu din Liveni, 21
august 2011 , cu participarea actorului Daniel Badale, T.N.
Bucureşti şi a cvartetului „ENESCU'; în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local George Enescu, Muzeul Judeţean
Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean;
• Festivalul Dansului Popular Moldovenesc, ediţia a XI-a
„Aşa-i jocul neamului'~ 3-4 septembrie, în parteneriat cu
Primăria Vîrfu Cunpului;
• Festivalul folcloric interjudeţean „Serbările pădurii",
7-8 septembrie, Vorona, concursul de muzică populară pentru tineri „Moştenite din bătrâni", ediţia a XXVI-a, în cadrul Saptămânii Culturii la Vorona, în parteneriat cu Primă
ria Vorona.
• Hora satului, 8 septembrie, sărbătoarea cântecului şi
dansului popular la Griviţa- Cordăreni, organizator - Primăria Cordăreni, partener CJCPCT Botoşani;
•Tagul Lemnarilor, ediţia I, 17-18 septembrie, instituţia cu rol organizator fiind Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Botoşani, colaborator
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale. Au participat meşteri lemnari din judeţele
Neamţ, Iaşi, Suceava, Vaslui, Botoşani.
• Festivalul-concurs interjudeţean de muzică populară
„Satule mândră grădină", ediţia a XXXII-a, 25-27 octombrie organizat în parteneriat cu Primăria Bucecea, prin care
anual sunt promovate talente ale muzicii populare, solişti şi
instrumentişti cu vârste cuprinse între 6 şi 80 de ani;
• Gala copiilor laureaţi, 2 decembrie; ·
• Întâlnirea anuală a scriitorilor, 17 decembrie;
• Festivalul Interjudeţean de Colinde şi Coruri Săteşti,
ediţia a II-a, „O ce veste minunatâ; 17 decembrie;
• Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă „Din Străbuni din Oameni Buni': ediţia a XXXVII-a, 17-18 decembrie, va încheia seria manifestărilor culturale 2011.
Toate acţiunile culturale ale instituţiei s-au desfaşurat sub
egida Consiliului Judeţean.
Spiritul de echipă, o bună coordonare şi implicare, au facut posibil ca muzica, poezia, literatura, dansul şi meşteşu
gurile să rămână la înălţime chiar şi în condiţii economicosociale vitrege, pennanentizând acţiunile culturale cu rol în
educaţia pentru toate vârstele.
O altă activitate prin care CJCPCT promovează cultura,
este publicarea revistei de cultură „Ţara de Sus''.
Site-ul instituţiei - www.creatiebt.ro - asigură în bună
măsură informarea despre manifestările culturale organizate
de Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, publicaţii şi evenimente.
'
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Prof. Maria ZOIŢANU

Ritualul nuntii în satul Mihai-Viteazu
'
comuna Ungureni, judeţul Botoşani
Putem spune că începuturile unei nunţi se urzeau
încheierea lucrului la câmp, la clăci şi şezători.
Fetele lucrau iar băieţii erau în preajma lor pentru a
le ţine fusul când se umplea cu firul tors, dar urmă 
reau şi îndemânarea fetelor la lucru. După ce se terminau caierele, urma jocul şi aşa se năşteau idilele şi
se potriveau perechile.
în Postul Crăciunului continuau întâlnirile la clă
ci şi şezători dar nu se mai dansa, se spuneau ghicitori, snoave, poveşti, stabilindu-se programul pentru
balul de la Crăciun
sau Bobotează la care
fetele veneau însoţite
de mame.
În Câşlegi treceau
la lucruri serioase cei
care aveau gând de
după

căsătorie. Băiatul îşi

lua părinţii şi mergeau „la înţelege
re" cu părinţii fetei,
care era anunţată din
timp de ziua vizitei.
La această întâlnire
se stabilea ce zestre
primeşte fata, data
nunţii,cu ce participă fiecare socru la cheltuielile de
nuntă . Nunta era stabilită la o dată apropiată de ziua
înţelegerii. Mireasa se apuca imediat de cusut căma
şa soacrei, a socrului, a mirelui precum şi prosoapele
pentru nuni.
Cu două săptămâni înainte de nuntă, mireasa împărţea la druşte batistele pentru a fi brodate cu flori
pentru vornicei.
Joi, înainte de nuntă, mireasa era luată cu zestrea
de mire, vornicei,druşte, nuni. În căruţe se încăr
cau: patul, masa, perini, plapuma, macaturi, lăicere,
saci, pânză de traistă, pânză pentru cămăşi, pânză de
sumane.
Sâmbătă ziua vorniceii chemau la nuntă din partea mirilor,socrilor„nunilor.
Sâmbătă seara soseau lăutarii la casa mirelui şi începeau să cânte. Se aduna tineretul şi se făceau florile cu beteală,se aşezau pe cultuce; ale nunilor pe un
cultuc, ale socrilor pe altul iar ale tinerilor separat.
Nu se puneau flori la toţi nuntaşii. După terminarea
florilor, se trecea la dans până la miezul nopţii.
Duminica
dimineaţa,mirele
însoţit
de
vornicei,druşte şi lăutari se îndreptau spre casa

nunilor. Acesta invitase şi el din casă în casă gospodarii să-l onoreze cu prezenţa. După sosirea muzicii
la nuni, începeau a veni nuntaşii cărora li se cânta „
primirea",erau cinstiţi şi poftiţi să se distreze. Cânta
muzica,se dansa, însă la sosirea fiecărui musafir sau
grup de musafiri se întrerupea melodia de joc şi se
cânta „ primirea''.
Când nunul considera că i-au venit invitaţii,scotea
lumânările de cununie frumos împodobite şi legate
amândouă cu o panglică lungă şi se dădea una la un
vornicel iar cealaltă
la o druşcă.
·.
Mirele era încadrat de două druşte
şi tinerii cu lumână
rile, nunii în urma
mirelui şi toată suita
de nuntaşi se îndrepta spre casa mirelui. Mireasa îi aştep
ta în prag cu tablaua
(tava) pe care se aflau
cheseaua cu dulceaţă
şi paharele cu rachiu.
Mireasa era încadrată de mamă şi soacră,
care umpleau paharele pe măsură ce nuntaşii intrau
în casă . Urma apoi gătitul miresei. Mirii erau aşezaţi
pe scaune cu cultuce pe ele, în faţa unei oglinzi ţinu
tă de cele două soacre.
Nuna gătea mireasa aducând voalul şi beteala în
chiote şi bătăi de palme,pe o anume melodie. De observat că găteala miresei (coroniţa) era simplă, modelul acesta fiind purtat şi de Regina Maria (în fotografii de epocă din perioada interbelică). După ce
s-a pus hobotul pe capul miresei, mirii îşi puneau
fruntea pe marginea mesei din faţa lor, iar soacrele
rupeau jăminile deasupra capetelor celor doi miri şi
le aruncau în cruce pe deasupra nuntaşilor. În timpul gătitului, muzica interpreta „ Ia - ţi mireasă, ziua
bună''.După acest moment, tinerii se aşezau în genunchi cu capetele pe genunchii părinţilor, care sunt
aşezaţi pe scaune. O persoană dinainte stabilită rosteşte „Iertăciunea'' şi după ce este răsplătit „Cu o batistă frumoasă I De la domnişoara mireasă I Şi cu un
pahar de vin I De la domnul nun': mireasa pune floarea mirelui, nunilor, socrilor. Se cântă „ De trei ori pe
după masă I Să scoatem dansul din casă" şi după ce
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se iese afară se pun flori la tineri. Se mai dansa puţin,
apoi se pregăteau pentru a merge la cununie.
Întrucât în sat la noi nu era biserică, erau pregă
tite din timp căruţe (sănii), caii având la căpăstru o
batistă .

Când se întorceau de la cununie, în faţa porţii,pe
două nuiele lungi era „ colacul de hărăţ", ţinut de doi
vornicei care îndeplineau şi alte misiuni importante
de nuntă (ajutau la servit, aplanau incidentele ce apă 
reau, erau atenţi să fie toată lumea mulţumită. Mirele
şi nunii treceau de trei ori pe sub colac,apoi ceilalţi
nuntaşi şi cei mai înalţi se străduiau să prindă colacul şi odată prins era împărţit la nuntaşi. Jmediat se
pregătea masa tineretului, la care se aşezau şi mirii.
A doua serie la masă era a gospodarilor iar la
urmă intrau socrii şi nunii. După ce se serveau bucatele, la masa tineretului se închina o găină la miri şi
alta la nuni. După ce nunul rupea găina, se spăla pe
mâini, iar soacra mică îi dădea un prosop să se ştear
gă, care apoi era legat în jurul braţului, deasupra cotului. Pe nişte tablale se închinau şi darurile la nuni,
fiind aduse de anumiţi vornicei care aveau o suită de
strigături speciale pentru acest moment. Şi la masa
socrilor se aducea la final câte o găină friptă.
La masă erau servite bucate simple, din gospodăria socrilor, care nu presupuneau cheltuială mare:

zamă

de găină (porc), găluşte cu crupe, hrinci (felii)
de mălai. Ca ş i gustare se servea ştrudel (cu foi din
aluat de pâine umplute cu nucă, zahăr şi „ Unica").
Nuntaşii dăruiau tinerilor bani dar erau giuruite
şi găini, purcei,oi,miei, faină de grâu/porumb, care
erau adunate după nuntă de miri. După masă se
dansa şi pe neobservate mireasa se ascundea la cineva din sat. Era căutată cu muzica şi unde era gă ită se
făcea cinste pentru a o recupera. Era adusă dansând
până la scaunul din faţa oglinzii,unde o aştepta mirele şi urma dezgătitul.
Soacrele ţineau lumânările aprinse în părţile laterale ale oglinzii. Cu două fire de stuf se ridica hobotul ş i se punea după icoană. Nuna punea un batic
pe capul miresei, semn că intra în rândul gospodinelor. După aceea, nunii erau duşi acasă cu alai. La nun
acasă, cei care l-au însoţit erau serviţi cu băutură şi
gustare, se mai dansa, apoi fiecare se îndrepta spre
gospodăria lui.
Dicţionar:

-jăm ini =pâinişoare
- h ărăţ =am ăgeală, incitare
- giuruite =promise
- hobotul = voalul
- tabla= tavă de servit

Prof. Margareta MIHALACHE

Individualitatea colectiilor
muzeale sătesti
,
,
din zona etnografică Botoşani
(Elemente fundamentale de port popular)
Colecţiile

muzeale ce cuprind elemente funda mentale de por popular oferă indirect o modalitate
de conservare, de punere în valoare, dar şi de proJ,,Tiovare a unor creaţii proprii ce pot fi privite şi ca
iniţiative etnopatrimoniale locale. Această modalitat dez oltă raportul dintre patrimoniu şi o identitate
colectiv" şi îmbogăţeşte patrimoniul naţional prin cel
local, dar, în acelaşi timp,
deschide posibilitatea unei
colectivităţi locale să se integreze în mod specific patrimoniului naţional de care
aparţine . Colecţia muzeală
sătească ,odată constituită,
creionează identitatea unei

colectivităţi şi înregistrează

acei parametri de disponibilitate ai membrilor locali
de a se defini ca entităţi de

sine stătătoare. Aşadar, elementele care definesc identitatea se constituie ca mărci import<\nte. Uneori calecţiile conservă piese de patrimoniu care sunt unice
încorporând viziunea originală şi bine personalizată,
chiar dacă de cele mai multe ori fragmentar, deoarece vizează o anume perioadă din istoria unei colectivităţi. Acestea includ valori
intrinsece şi devin un factor
al coeziunii civice şi fixează
trăsăturile unice în rândul
celorlalte comu nităţi. Baza
unor colecţii structurate numai pe elemente de port popular urmăreşte evidenţie rea creaţiei reprezentative şi
definitorie, aşa cum ar fi cămaşa bărbătească sau feme iască de sărbătoare fie realizată cu decor brodat, fie cu
decor ţesut.
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linia de prindere a mânecilor sau la partea inferioară a mânecilor şi poalelor). Prezenţa motivelor geometrizate presupune şi încadrarea în chenare formate din zigzag, linii frânte sau dinţi de fierăstrău.
Se poate observa multitudinea de motive florale sau
fitomorfe stilizate care se desfăş oară în vrej sau pe o
tulpină centrală sau în retea, iar linia care e funda mentul motivelor geomet~ice se combină în diverse
moduri: triunghiuri, romburi, trapeze, octogene.
Ceea ce defineşte Colecţia din comuna Ungureni pe linia decorativismului este rolul preponderent acordat motivului în ansamblu deoarece acesta se constituie dintr-o multitudine de motive - deşi
dimensiunea hotărâtoare aparţine tematicii geometrice care asigură cristalizarea finală - totuşi nu
sunt neglijabile în cadrul construcţiei motivele din
registre diferite: fitomorfe, florale, skeomorfe şi cosmomorfe. Domină romburile sau figurile romboidale sau rombul cu cârlige sau motive din registru
floral, redat pe axe (trifoiul cu patru foi). Se structurează cu măiestrie comunicarea din registre diferite:
rombule forma unghiulară a cercului- simbol solar,
iar trifoiul creionat pe axe devine cu uşurinţă motiv
cosmomorf. Registrele ornamentale se intersectează,
se suprapun şi întreaga compoziţie se încadrează în
chenare simple sau duble. Motivele migrează cu repeziciune dintr-un câmp ornamental în altul, uneori

e poate urman cu preca ere gruparea unor eşan 
tioane de cusături pentru a evidenţia motivele de pe
piesele acestea de port popular, iar acestea, la rândul
lor,reusesc să puncteze date despre evoluţia portului
popular de la sfârşitul secolului al XIX lea şi început
de secol XX. Studiul asupra structurii morfologice
surprinde de asemenea linia evolutivă: croitul cămă 
şii simultan cu poalele sau, mai târziu, croitul poalelor individual de cămaşa propriu - zisă. De asemenea,
intervenţia acelui dreptunghi care încadrează gâtul
şi se prelungeşte pe umeri denotă o primă influenţă
orăşenească şi se va defini ca acea cămaşă dreaptă cu
platcă. Interesantă va fi în timp de urmărit şi înlătu 
rarea caracterului funcţional al altiţei şi al încreţitu 
lui, dar şi conturarea treptată a caracterului pur decorativ care va aparţine acestor câmpuri ornamentale. Lărgirea stanilor cu ajutorul clinilor drepţi sau
oblici, dezvoltarea la răscroitura din dreptul gâtului
a gulerului tip tunică sau a gulerului răsfrânt, apariţia la mânecă a „bentiţei" sunt noutăţi pe linia croiului iniţial al cămăşii bărbăteşti sau femeieşti.
Oricum cămaşa de sărbătoare este manifestarea
cea mai concludentă a artei populare autentice şi
păstrează cel mai bine structura ancestrală a unei comunităţi şi chintesenţa spirituală a creatorului popular chiar dacă această piesă de port popular s-a îmbogăţit sub raportul ornamentaţiei. Sistemul de decorare este liniar şi se bazează pe succesiunea 'ritmică a aceloraşi grupe de motive, repetate simetric pe
parcursul unei dungi, de la un capăt la altul al supra- alternează sau se inversează sau revin printr-o sinfeţei ornamentale. Uneori dispunerea motivelor pe gură componentă sau printr-un grupaj din palierul
platcă sau pe altiţă în reţea predomină doar la unele acesta al decorativismului. Evoluţia decorului naşte
colectii de cămăsi, asa cum ar fi colectia din comuna reguli de îmbinare diverse în funcţie de dezvoltarea
Conc~şti. Tot în' ac~astă colecţie
poate fi regă metodelor tehnice, a influenţelor asimilate şi a casit tipul arhaic al cămăşii drepte care prezintă acea pacităţii selective exercitate de creatoarele populare.
Ca o regulă regăsită pe multe dintre cămăşile de
variantă de ornamentare prin tehnica ales în război
la
Ungureni
va fi şi aceea de evidenţiere a decorucu decor amplu pe piept alături de modalitatea mai
recentă şi mai des întâlnită la bărbati, cât si la femei lui brodat în cruci sau peste fire de cel în ajur alb
cu ornamentul dispus în rânduri înguste brodate pe sau chiar colorat la cămaşa .dreaptă sau la ie. Îmbiliniile croiului propriu-zis (gura cămăşilor, guler, pe narea foilor de pânză prin cheiţe desprinse cromatic uneori din decorul brodat (portocaliu, albastru)

mai
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nu este e oe întâmp ătoare. Aşa ar, se poate vor i în ocuit e a astru şi pentru iminuarea acestuia
de adevărate compoziţii în cazul cămăşilor de săr apare galbenul.
bătoare din comuna Ungureni, multitudinea ornaApar câteva culori de bază: roşu, albastru, galben
mentală nu scindează echilibrul şi repartizarea per- dar şi nuanţele pastelate derivate din acestea: roz,
fectă , existând chiar o impunere graduală a acestora bleu, galben stins, oranj; nu lipsesc nici tonalităţi vii
alături de procesul elegant de geometrizare sau sti- de la verde până la roşu, portocaliu.
lizare: cele fitomorfe stilizate se alătură cu uşurinţă
În colecţia de la Ungureni există piese monocrocelor geometrice, cele skeomorfe prin geometrizare me sau culori tari în combinaţii constrastante: roşu,
nu creează note discordante cu cele de natură pur grena şi brun. Culorile primare: roşu, albastru, galben vor fi completate de cele complementare : violet,
geometrică.
Succesiunea motivelor, ordinea aplicării central verde, portocaliu. Uneori alăturarea albastrului de
sau periferic se reglementează în construcţia finală negru măreşte accentul de intens, iar culorile roşu şi
deoarece legătura dintre acestea se face prin simetrie galben alăturate aduc răceala în câmpul ornamental
sau alternanţă.
sau prea bine două culori reci emană căldură în câmArta populară românească se compune dintr-o pul ornamental, de exemplu: galben cu alb. De asegamă cromatică destul de amplă care include culori. menea, tonurile deschise vor fi evidenţiate pe negru,
de bază şi o infinitate de nuanţe. La început a exis- iar pe alb vor deveni stinse. Toate combinaţiile nasc
tat un accent pe armonii simple cu tonuri calde care o exuberanţă coloristică tipică cămăşii de sărbătoare.
aveau la bază culori vegetale, mai târziu se înregisIdentificarea şi promovarea colecţiilor muzeale
trează o îmbogăţire a gamei cromatice cu nuanţe şi săteşti permit îmbogăţirea moştenirii culturale locaculori tari provenite din coloranţi chimici. Pătrun le care mai devreme sau mai târziu se vor raporta la
derea de coloranţi chimici a fost stopată doar prin moştenirea culturală naţională. Deşi aparent într-o
efortul creatoarelor populare care s-au raportat ca primă fază producţiile locale nu se pot evidenţia, toîntotdeauna la matca iniţială unde armonia, echili- tuşi, acestea îşi pot dovedi valoarea prin comparaţie
brul erau caracteristici definitorii.
cu cele care aparţin altor comunităţi. Prin aplicarea
Colecţia de la Conceşti prezintă compozi- acestor modalităţi se poate defini propria individuatii cromatice complexe bazate pe policromie: al- litate locala în contextul national.
bastru, roşu, verde, galben, oranj, mov. Negrul e
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Steliana BĂLTUŢĂ

MASCA UN IVERS
ANTROPOLOGIC
A apărut un nou volum - studiu etnografic,
„Masca - univers antropologic': al binecunoscutei
etnografe Emilia Pavel, care a profesat la Muzeul Etnografic Iaşi începând de la 1 iulie 1951, ca şefă de
secţie. Până în anul 2007 a publicat un număr de 10
cărţi de mare valoare ştiinţifică referitoare la zona
Iaşi, inclusiv a Moldovei, participând la cercetări pe
Valea Bistriţei şi în Clisura Dunării, a mai publicat
şi o serie de studii de specialitate în Revista de Etnografie şi Folclor(Sumanele moldoveneşti în 1965);
în studii şi cercetări de Istoria Artei Bucureşti( Capra
de stuf - 1965); în Revista Muzeelor; în Anuarele
Muzeelor.
Ultimul studiu apărut în 2011 se referă la un
obiect etnografic, masca,element care are un puternic impact psihologic asupra publicului, o puternică
încărcătură spirituală.

Tipărită

la Princeps Edit Iaşi, lucrarea cu textul în
este tradusă integral în limbile fran ceză şi engleză de catre Dr. în filosofie, Doina Balan. Autoarea volumului Emilia Pavel, mulţumeşte
Directorului Editurii, Filomena Corbu şi Domnului
Daniel Corbu pentru efortul depus în totalitate, pen tru apariţia acestei cărţi.
Este o lucrare unică de acest fel în România, este
o lucrare de referinţă pentru spiritualitatea populară,
pentru spiritualitatea civilizaţiilor din Europa, din
Africa şi din America.

limba

română

În prela carte, profesor Petru
Ursache
precizează: „Nici o
faţa

altă formă

a culturii
populare
nu este atât
de complexă, diversificată, vie,
antrenantă

în dinamizarea lumii văzutelor şi nevăzutelor, ca masca populară, constituită
din grupuri profesionale sau în alaiuri nesfârşite, de
totalitatea cosmică. Atunci când masca îşi face apariţia în zona satului şi la sorocul ştiut, păstorul coboară în grabă de pe plai, gospodarul îşi lasă plugul
pe brazdă, femeia îşi uită furca pe grindă, să-i iasă în
întâmpinare. Pe timpuri venea de departe şi aducea
mesaje de importanţă vitală pentru fiecare, privind
starea vremii, creşterea recoltelor, viaţa de familie;
sau venea şi mai de departe, de la moşi - strămoşi şi
din timpuri totemice prilejuri de întâlniri „reale" şi
posibile în momentele faste ale anului, între cei „de
dincolo" şi cei „de dincoace".
Emilia Pavel a cercetat cu un profesionalism desăvârşit, şi a studiat de asemenea, şi măştile altor civilizaţii pentru analize comparative referitoare la rolul maştii în diferite culturi, la semnificaţii, simboluri şi identitate. Lucrarea amplă care cuprinde 504
pagini, documentată şi cu un bogat material bibliografic, este structurată în capitole cu trimitere la subiectul abordat „Capra de stuf: „Descântece, strigă
turi şi urări în jocurile cu măşti de anul nou': „Măşti
preistorice descoperite pe teritoriul României"; Eugen Comşa „Figurine cu măşti din cultura Vinea,
din sud-vestul României şi semnificaţia lor";Teodor
T. Burada "; „Imagine şi identitate; Rolul măştii în
diferite culturi"; Expoziţie organizată la Muzeul Galeriilor de Istorie Culturală, Universitatea din Los
Angeles, California, 11 aprilie - 3 iunie 1972': „Măş
tile indienilor nord-americani"; „Măşti mexicane':
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„Măşti

africane" şi o Postfaţă a distinsului profesor
Iordan Datcu.
Cu prilejul Expoziţiei organizate la Muzeul Galeriilor de Istorie Culturală, Universitatea din Los Angeles, California în 1972, Directorul Universităţii P.P.
Delougaz preciza: „ În circumstanţe normale, masca este un instrument de interacţiune socială, implicând atât aspecte obişnuite, cât şi neobişnuite la nivelul fiinţei. Masca poate transforma un individ întrun agent al controlului social direct, cum este capelanul de la indienii Tarahu mască din Mexic, sau poate
contribui, aşa
cum credeau
egiptenii, la o
cercetător

supravieţui

re

indiferena persoanei
luată
individual. Extrem
de rar, măştile
sunt izolate de
oameni:'
Cu
prileaceluiaşi
jul
tă

moment, în cadrul expoziţiei, distinsul director, continua: „De exemplu, măştile de carnaval elveţiene şi
austriece au două funcţii: acela de a conduce spiritele
morţilor din sat şi de a asigura continuitatea desfăşu 
rării vieţii fără probleme':
În capitolul „Jocuri cu măşti la români şi la alte
popoare", autoarea Emilia Pavel, ne face cunoscut în ceputul preocupării pentru acest reper al spiritualităţii omeneşti citând şi o afirmaţie a lui Pierre Francastel, care este atât de sugestivă : „Măştile sunt arhivele unui popor care ignorand scrisul, n-a putut să - şi
înregistreze istoria in biblioteci ( ... )Societatea măş 
tilor rămâne Cartea inţelepciunii popoarelor".Studiul măştilor de Anul Nou, spune autoarea, a fost o
preocupare a noastră din perioada
organizării Muze, ului Moldovei din
Iaşi, încât la inaugurarea la 16 fe bruarie 1958, la
tema „Obiceiuri"
au fost expuse alaiurile cu măşti din
satul Popeşti
zona Iaşi. Măştile
din acest sat reprezintă o sinteză a tuturor măştilor din
Podişul
Central
Moldovenesc, zona
Iaşi.
Continuând
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cercetarea pe acest
segment al artei populare, „bibliografia publicată de Emilia Pavel la acea dată, a orientat etnomuzicologii
Ana şi Arthur Briglieb de la Universitatea
din Los Angeles, California să se deplaseze
în România, în Ajunul
Anului Nou 1972, pentru a studia jocurile cu
măşti". Cei doi cercetatori au şi cumparat o
mască de moşneag, cu
pene , pe care au dus-o
şi au expus-o în Muzeul Universităţii din Los
Angeles,
California,
păstrând şi semnificaţia pe care au aflat-o de
la săteni şi de la etnograful Emilia Pavel. „ Jocurile cu măşti de Anul Nou
sunt obiceiuri arhaice cu origini în îndepărtatele rituri agrare şi pastorale, neolitice şi traco-getice, rituri care au evoluat şi s-au dezvoltat simultan cu riturile funerare şi cultul moşilor-strămoşi".
Imagini ale măştilor de Anul Nou, capra, urs, bou,
s-au găsit prima oară pe cahla de ceramică ornamentală de interior din secolul al XVI-lea, descoperită la

Iaşi

în 1961 şi care, în prezent, se află la Muzeul de
Istorie al Moldovei.
Acestea sunt doar câteva trimiteri către bogăţia
de informaţii referitoare la jocurile cu măşti, la
textele alcătuite care însoţesc alaiurile, la frumuseţea artistică şi cromatică a
diferitelor măşti, la o arhivă cu adevarat vie a comunităţilor săteşti.

In postfaţa la noul volum etnografic al Emiliei Pavel, Iordan Datcu apreciază că : ,,În imagini de o mare expresivitate, cu
o tematică diversă, satul romanesc, construcţii
populare(biserici, case), ţesutul cu toate ustensilele
folosite de acest meşteşug, ţesături de pânză (şter
gare, năfrămi, feţe de masa ş.a.), lăicere şi scoarţe,
o parte din ele prezentate celor, portul popular, cu
semnificative depăşiri ale arealului moldovenesc,
cum sunt imaginile de port popular din Muntenia,
Oltenia şi Banat, jocurile cu măşti din Moldova încheie volumul':
O astfel de lucrare de sinteză care să facă referire
la măştile preistorice descoperite pe teritoriul României este unică şi originală şi nu întâmplător, distinsul cercetător Iordan Datcu afirmă în Post - faţa pe
care o semnează : „Mi-am exprimat şi în altfel admiraţia pentru opera doamnei Emilia Pavel, alegând
pentru coperta lucrării mele, „Dicţionarul etnologilor români(2006)" imaginea unei scoarţe populare
din colecţia Muzeului Etnografic al Moldovei, prinsă
de autoarea acestui album, a cărui apariţie o salut cu
mare satisfacţie intelectuală, ca pe o operă de artă':

https://biblioteca-digitala.ro

~

OROFTEI

, -vorona -

in

icar

arte ar veni ,fie dinspre târgul

Botoş nilor(trecând apa Miletinului)şi urcând dealul Oraşenilor,ori d'nspre Fălticeni(trecând râul Siret şi urcând dealul Schinoasei,călătorului îi apare
înaintea ochilor o privelişte încântătoare:Valea Vorocei , cu sate mati şi frumoase având drept strajă
codrii ecularj,ce pare de prinsă din tablourile lui

Grigorescu.
Comuna Vorona este situată in extremitatea sudvestică a judeţului Botoşani,pe stânga râului Siret,în
cursul său mijlociu,nu departe de confluenţa acestuia cu râul Suceava, fiind atestată documentar la 7 ianuarie 1403, când Alexandru cel Bun dăruieşte Episcopiei Moldovei, satul Avereşti la Suceava si Hreaţ 
ca ,danie întărită cu „credinţa panului Ion cel Bătrân
de la Vorona"(M.
Costăchescu

,1931-1932)
O parte din
aşezările zonei ,se
înscriu printre localităţile Moldovei
medievale. Văile
pârâului Vorona,
pârâului Poiana,
terasele mai înalte
ale Siretului ,pă
durile şi pajiştile,
terenurile agricole, au constituit
motiv de atracţie
pentru populaţie.

vatră etno-folclorică

Pentru că zona Voronei prin elementele cadrului
natural au oferit o varietate mare de materiale sub
formă de piatră , lemn, lut, paie,stuf, omul a fost preocupat de a - şi construi locuinţe pe sol, cu o anumită compartimentare de interior,cu dependinţe, căi de
acces, treptat, treptat, adăugându - se o serie de dotări
pentru trebuinţele populaţiei.
Vorona fiind zonă de pădure, lemnul a constituit
materialul de bază în construcţia locuinţelor.
Cel mai răspândit sistem în domeniul arhitectural
al lemnului, în comuna Vorona,a fost acela al construirii din bârne lungi, rotunde sau cioplite aşezate
orizontal,încheiate la capete prin îmbinări crestate.
Temelia era construită din piaţră(gresie) peste
care era aşezat „tălpoiul'', o bârnă mai groasă, peste care erau puse
restul bârnelor, cu
îmbinarea menţionată mai sus.
Acoperişul de obicei în patru ape
confecţionat din
lemn de tei , folosindu-se cuiele
din lemn( uneori
de tisă din pădurea
Tudora aflată în
apropiere),peste
care erau aşeza
te paiele de secară
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verticală)

sau grâu sau chiar stuful, aflate din

abundenţă

în

zonă.

Locuinta era

structurată

astfel:o

tindă(sală) şi

două cam~re, una de locuit şi „casa cea mare': În

camera de locuit era soba cu vatră şi cuptor,fără
coş(hogeag), fumul ieşea direct în tindă,se răs 
pândea în podul casei şi apoi pe sub streşină ieşea
afară( tinda fiind fără tavan) .
Tot în această cameră erau laviţele(bănci în jurul
pereţilor ), „blidarul" - raftul cu obiecte de uz casnic, din lut şi lemn, patul de dimensiuni mai mari,
deasupra căruia se afla culmea pe care erau păstrate
o parte din elementele de vestimentaţie.
„Casa cea mare» sau „casa d e curat" ,era camera cu pereţii de obicei înfloraţi(chindruiţi) cu motive florale,unele stilizate în care se păstrau ţesăturile 
zestrea, lada de zestre sau sipetul, în care erau toate
cele necesare nunţii, dar de opotrivă şi morţii.
Treptat,acoperişul din paie şi stuf a fost înlocuit cu acoperişul din draniţă,dar numărul caselor de
acest tip fiind mic, deoarece acest material era adus
din zona de munte.
În evoluţia arhitecturii ţărăneşti
din zonă semnalăm prispa de lut,
fără stâlpi şi cerdac, geamurile în
două canate şi uşa
din lemn cu „ză
vor" (încuietoare
din lemn).
Meşterii populari din zonă au
înlocuit
bârnele
cu furcile îngropate (buşteni de
un anumit diametru îngropaţi pe

cu brâie si nuiele împletite, lipite cu lut în
amestec cu paie.
Defrişările masive din ultimul timp i-a determinat pe oameni să folosească in construcţia pereţilor
„chirpicii"(amestec de lut cu paie), iar pentru acoperiş ţiglă, tablă sau azbociment.
Populaţia încă de la începuturile existenţei sale, a
fost preocupată de găsirea unor mijloace materiale
să- i asigure existenţa.
Din generaţie în generaţie au transmis îndeletniciri diverse pe care şi le-a perfecţionat, devenite tradiţionale, cu un oarecare specific local.
La adăpostul pădurilor care ocupau cu mulţi ani
în urmă o bună parte din zonă, populaţia şi - a individualizat faţă de comunităţile din jur, preocupări diverse în activitatea de asigurare prin muncă a celor
necesare gospodăriilor personale.
Fiind o zonă cu tradiţie în domeniul prelucrării
lemnului un număr imporant din populaţia activă
masculină, este formată din iscusiţi dulgheri şi tâmplari, care produc mobilier in stil ţărănesc, geamuri,
uşi, blidare etc, printre acestea numărându-se şi fa miliile: Pricopie, Şfaiţer, Roman, Ailoaiei.
Deşi există o mare diversitate de ţesături obţinute
pe cale industrială, meşteşugul torsului şi al ţesutului
s-au păstrat, este adevărat nu la scara de altădată, dar
mai există femei care din fire de lână, in ,cânepă sau
bumbac mai produc covoare cu diferite motive florale şi geometrice, lăicere, ştergare, feţe de masă etc.
Produsele textile din Vorona sunt căutate, mulţi vizitatori se interesează şi merg la casele vestitelor
ţesătoare din familiile Covaliu, Doroftei, Guriţă,şi îşi
iau drept amintiri tot ce cred că este mai frumos şi
mai aproape de suflet,amintindu-le în orice moment
despre ţinutul Voronei, o localitate binecuvântată de
Dumnezeu.
Costumul
popular a suferit o serie de influenţe mai
ales din zona Sucevei, astfel motivele
florale au fost înlocuite cu cele geometrice, de cele mai
multe ori ţesute şi
cusute cu acul, fo losindu-se culorile închise de negru
sau maro. Singura
creatoare de costume populare"mătuşa
Maria lui Covaliu"
încă mai este cunoscută în zonă pentru
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că mai păstrează croiul costumelor, culorile, motivele florale.
Bundinţele cândva confecţionate în Vorona de
vestiţii cojocari Gheorghe Roşu şi Mihai Fandache,
mai sunt produse de meşteri dar din satele mai îndepărtate, Hârtop şi Valea Glodului, de lângă Fălticeni.
Iscusiţi şi neîntrecuţi sunt, meşterii populari care
confecţionează măştile populare purtate la sărbăto 
rile de Anul Nou. Această îndeletnicire au păstrat- o
cel mai bine meşterii populari Gheoghe Ţugui-tatăl,
Gheorghe Ţugui - fiul şi Niculina Andronache care
confecţionează multe măşti pentru tinerii din Vorona, din zonele limitrofe dar şi pentru turiştii din ţară
şi străinătate.

Vorona ar putea deveni un centru al măştilor populare, unde anual, la nivel de ţară ar putea să se desfăşoare o mare manifestare însoţită de un simpozion, o expoziţie , şi un spectacol în care să fie folosite astfel de produse meşteşugăreşti precum şi să se
amenajeze un muzeu cu un astfel de specific .
Cultura spirituală s-a păstrat până - n zilele noastre sub forma unor manifestări folclorice locale, judeţene, naţionale şi a numeroase formaţii artistice
a căror activitate a făcut ca Vorona să se numească pe drept cuvânt „capitală a culturii populare
botoşănene':

La 8 septembrie în fiecare an ,hramul Mănăstirii
Vorona a atras sute şi mii de credincioşi din satele
vecine sau din alte locuri din ţară şi chiar de peste
hotarele ei.
În căruţe sau pe jos, tineri sau vârstnici, îmbră
caţi în straie de sărbătoare, soseau la mănăstire, dis
de dimineaţă .
în zorii zilei clopotele spărgeau liniştea pădurii
îmbrăcată - n culorile toamnei, chemând la rugăciu 
ne pe credincioşii plini de evlavie şi dornici de liniş
tea sufletului încărcat de păcatele lumeşti.
După slujbă, în poienile din jurul mănăstirii si încingeau jocurile şi în acordurile viorii şi a cobzei cei
din satele Coşula şi Oneaga se întreceau în hore domoale sau în bătute şi sârbe aprige, iar pe tăpşanul
de pe deal, pe platforme amenajate în căruţe, cântau
fanfarele Iacobenii sau Ştefăneştii din satul PoianaVorona, iar de prin părţile Băluşeniului ori Burleş 
tiului veneau renumiţii trompetişti cunoscuţi în mai
toate satele judeţului.
Astfel se înfiripa o adevărată nedee ce-i unea
pe toţi participanţii la iertare, bucurie şi voie bună,
tradiţia împletindu-se cu folclorul şi amândouă cu
religia.
Prin eforturile unor oameni de suflet, localnici şi
unii de la nivelul judeţean, sărbătoarea hramului se
reia dar sub altă formă, de festival folcloric sub numele de „Serbările pădurii': la început având caracter judeţean, treptat căpătând valenţe interjudeţene,

apoi naţionale , ca la un moment dat să fie trecută în
calendarul manifestărilor artistice UNESCO.
Până - n prezent de-a lungul anilor au participat formaţii din localităţile judeţului , din judeţele
Suceava ,I aşi, Maramureş, Bistriţa -Năsăud, Vaslui,
Tulcea, Vrancea, Prahova, Bacău, Neamţ, Braşov,
Argeş dar şi din Republica Moldova şi Ucraina, iar
ca invitaţi de onoare Ansamblul „Ciprian Porumbescu" din Suceava cu renumita Sofia Vicoveanca, Ansamblul artistic din Topliţa,judeţul Bistriţa - Năsăud,
precum şi Orchestra de muzică popularâ'Rapsozii
Botoşanilor':

Din 1982 ,din iniţiativa profesorului Dumitru
Doroftei şi a profesorului Aurel Ştefan ,la Vorona se
desfăşoară Festivalul cântecului,dansului şi portului
popular „Moştenite din Bătrâni" la care au participat
la cele 25 de ediţii desfăşurate până - n prezent elevi
din toate judeţele ţării,dar ş i din diasporă:Coştei 
Iugoslavia,Republica Moldova şi Ucraina.
Peste an mai sunt multe momente culturale, la
care obştea Veronei, participă cu mult suflet la toate
obiceiurile şi datinile păstrate încă, cu multă sfinţe
nie, ştiut fiind că toate acestea prin alte părţi şi - au
cam pierdut din ceea ce a reprezentat odată obştea
sătească.

În preajma Crăciunului , încă se mai umblă cu colindatul şi cu steaua, iar de Anul Nou, copii, tineri şi
mai vârstnici, umblă din casă în casă cu pluguşorul,
cu alaiurile de căiuţi , c ăpriţe, urşi şi mascaţi.
Formaţiile artistice promovează folclorul epic,
muzical şi coregrafic, desfăşurând o bogată activitate culturală: fanfara"Codrii Voronei", grupul vocal folcloric''Arcaşii lui Ştefan': corala „Raluca Iuraş 
cu" grupul de fluieraşi, echipa de dansuri a Cămi 
nului Cultural, dar reprezentativ rămâne Ansamblul
folcloric"Codruleţul" al Grupului Şcolar „ Ştefan cel
Mare şi Sfânt" Vorona, devenit emblemă a folcloru lui Botoşănean.
De nenumărate ori in perioadele de primăvară,
fie pe tăpşanul de lângă Mănăstirea Vorona, ori la
umbra „Stejarului lui Cuza': au loc manifestări fol clorice la care participă alături de localnici, un număr mare de vizitatori veniţi de prin mai toate colţu 
rile ţării, dar si din străinătate .
Locurile pline de farmec, meşterii populari a că 
ror produse sunt pe placul tuturor, manifestările folclorice deosebite, sunt motive de a invita pe oricine,
dornic să ne cunoască şi să se convingă că Vorona
poate fi numită pe drept cuvânt "poartă de lumină
către cer': unde viaţa spirituală şi materială mai tră 
ieşte prin oamenii săi minunaţi
Veniţi la Vorona, nu cu graba ci cu zăbava!
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Prof. Ion ILIE

O „punte culturală" creată de instituţia noastră
între Botoşani - România, Chişinău - Rep. Moldova
si celelalte raioane ale Republicii Moldova

Acorduf cultural încheiat pe o perioadă de 5 ani
în 26-27 martie 2011 între Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Botoşani şi Centrul Naţional pentru Conservarea
Patrimoniului Imaterial Chişinău - Rep. Moldova,
semnat de doamna director Diana Dicusari şi subsemnatul, a deschis multe perspective de colaborare artistică în toată ţara (Rep. Moldova) . Dacă până
atunci activitatea noastră consta numai în desfăşu rarea proiectelor cu raionul Glodeni şi localităţile
din acest raion, iată că prin noul acord am efectuat
schimburi culturale de o parte şi de alta a Prutului,
cu alte raioane şi chiar cu capitala Chişinău .
Am participat cu câţiva lăutari din Botoşani şi
judeţul Botoşani (Lupu Constantin, Amarandei
Nicolae) care au luat premiul II şi menţiune la Festivalul lăutarilor din Chişinău, ansamblul din Glinjeni - Rep. Moldova a fost la noi în luna iunie a.c.
la Festivalul Mugurelul Dorohoi, ansamblul Trei generaţii din Flămânzi a susţinut spectacol la Soroca,
Cordăreanca din Cordăreni a susţinut spectacol la
Glodeni, solişti din Chişinău, Bălţi, Glodeni participanţi la Festivalul Satule, mândră grădină din 2627 octombrie 2011, au obţinut premii merituoase:
două premii I, premiul II, premiul III şi menţiuni,
ceea ce denot ă încă o dată calitatea membrilor juriului şi aprecierea corectă făcută de aceştia fără a
defavoriza concurenţii din alte judeţe sau în cazul
de faţă, din alte ţări; de altfel, acelaşi lucru îl fac şi
eu când sunt chemat ca membru al juriului peste

Prut, pentru că numai apreciind valoarea concurentului, creăm drum viitoarelor talente.
În perioada 19-21 octombrie 2011 am fost chemat în juriu la prima ediţie a Festivalului Dumitru
Matcovschi, poate pentru prima dată la un festival
ce poartă numele unei personalităţi artistice în viaţă, personalitate ce se bucură de o reală apreciere
din partea moldovenilor, un poet şi un patriot de
o puritate incontestabilă în dragostea lui pentru loeul natal de pe malul Nistrului - Vadul Raskov, loc
ce este prezent în versurile sale; de altfel întreaga
Basarabie îşi găseşte locul în versurile sale şi în melodiile scrise pe aceste versuri. Omagierea lui încă
în viaţă m-a făcut să gândesc că în timpul pe care-l
mai deţin în această funcţie să propun Consiliului
judeţului să facem acelaşi lucru cu personalităţile
în viaţă care lasă ceva din sufletul lor în munca de
ani pe aceste meleaguri ... După moarte o fac toţi ...
Am încheiat luna octombrie la Drochia, participând la un festival de teatru de amatori. Chiar dacă
se simte o oarecare „puerilitate" în trăirea momentelor din spectacol, sunt de apreciat pentru lupta
lor continuă de a menţine vie limba română şi rolul
ei în desfăşurarea actelor de cultură ca o continuare
a păstrării şi promovării limbii noastre. Iată de ce
instituţia noastră şi subsemnatul ne-am făcut din
aceste schimburi culturale o obligaţie de suflet de a
menţine şi de a mări de la o zi la alta această „punte culturală" între cele două ţări, care cândva erau
una singură.
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Concursul National de Poezie
'
şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene
„Porni Luceafărul ... cc, editia XXX

'
Juriul celei de a XXX-a ediţii a Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare
Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul.. :: întrunit în ziua de 15 iunie 2011, după lectura lucrărilor sosite în concurs, format
din : Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Daniel Corbu, Liviu Apetroaie, Marius Chelaru, George Vulturescu, Luigi Barnbulea, Adi Cristi, Nicolae Panaite, Liviu Ioan Stoiciu, Ioan Radu Văcărescu , Ioan Moldovan,
Paul Aretzu, Dumitru Augustin Doman, Virgil Diaconu, Vasile Spiridon, Mircea A. Diaconu, Adrian Alui
Gheorghe, Nicolae Sava, Radu Florescu, Sterian Vicol, Florina Zaharia, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Dumitru Ţiganiuc, secretariat Nicolae Corlat, avîndu-1 ca preşedinte pe Cassian Maria Spiridon, a decis acordarea
următoarelor premii:
I. Secţiunea CARTE DE DEBUT:
- Premiul „ Horaţiu Ioan Laşcu" al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România - Andrei P. Velea, pentru cartea Gimnastul fără plămâni, Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galaţi, 2010;
- Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova - Adrian Diniş, pentru cartea Poezii odioase de dragoste,
Editura Vinea, Bucureşti, 2010.
II. Secţiunea manuscrise:
- Premiul Editurii Junimea, Iaşi, al revistei „Dacia li teară'' şi „Familia" - Rodica Şinca din Sibiu;
- Premiul Editurii revistei „Convorbiri literare" şi al revistei „Convorbiri literare" - Alexandru Maria,
din Galaţi;
- Premiul Editurii Princeps Edit şi al revistei Feed back - Diana Frumosu, din R. Moldova;
- Premiul Editurii „24 de ore" şi al suplimentului cultural al cotidianului ,,24 de ore" „Symposion" - Ioana Miron, din Botoşani;
- Premiul Editurii Alfa din Iaşi şi premiul revistei „Cronica veche" - Silvia Goteanschii, din R. Moldova;
- Premiul Editurii Vinea şi al revistei „Ateneu" - Răzvan Buzilă din Botoşani;
- Premiul revistei „Poesis" - Sebastian Liviu Clisu, din Târgu Jiu;
- Premiul revistei „Viata
Românească" - Raluca Mihaela Sisu, din Craiova;
'
' ,
- Premiul revistei „Verso" - Alexandra Cârstean , din Suceava;
- Premiul revistei „Bucovina literară'' - Daniela Varvara, din Corbu, Constanţa;
- Premiul revistei „Euphorion" - Irina Maria Stoleru, din Botoşani;
- Premiul revistei „Poezia" - Alexandra Lazăr Aioanei, din Suceava;
- Premiul revistei „Arge ş" - Bogdan Sebastian Filipescu, din Piatra Neamţ;
- Premiul revistei „Conta'' - Ioana Pruteanu, din Botoşani;
- Premiul revistei „Porto Franco" - Sabina Bălan, din Botoşani;
- Premiul revistei „Cafeneaua literară" - Maricica Frumosu, din R. Moldova;
- Premiul revistei „Ramuri" - Adrian George Matus, din Satu Mare ;
- Premiul revistei „Hyperion" - Alexandru Stan, din Suceava;
- Premiul revistei „Dunărea de Jos" - Mirela Ciolacu, din Vaslui;
- Premiul revistei „Ţara de Sus" - Corina Zaharia, din Botoşani, Simona Raluca Buiciuc, din Botoşani
şi Otilia Oniciuc, din Botoşani.
III. Secţiunea „Interpretare critică a operei eminesciene":
- Premiul revistei „Convorbiri literare" - Raluca Fodor, din Suceava;
- Premiul revistei „Dacia literară" - Daniela Paula Epureanu, din Botoşani;
- Premiul revistei „Feed back" - Daniela Varvara, din Corbu, Constanta;
'
- Premiul revistei „Poesis" - Roxana Alexandra Lazăr, din Braşov;
- Premiul revistei „Hyperion" - Antoneta Alexandra Atanasiu, din Iaşi;
- Premiul revistei „Poezia" - Cristina Gabriela Nemeş, din Bălan, Harghita.
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Corina
ZAHARIA
,..

In oglindă

Simona Raluca BUICJUC

Evolutie

'
Pe cont propriu
Cealaltă,
Vărs semnale de alarmă
pe care am uitat-o închisă într-o cavitate a solicitată de efectele sonore
sufletului,
ale habitatului meu intern
încearcă să se prelungească-n mine.
consum enigma intens protejată
Doar că nu poate decide,
într-o clipă a destinului
dacă va râde sau va plânge,
şi cobor pe scara fericirii,
dacă va zâmbi sau va urla ...
spre aripile adevărului neadevărat.
Impresia pe care o face
contrastul dintre aparenţa
Deziluzii
şi esenţa imaginii mele deformate
Totul pare aşezat unde nu trebuie,
destabilizează perfecţiunea
totul pare să deranjeze echilibrul
universului. ..
ce-a marcat existenta
, noastră.
dar încântă mereu ochiul privitorului.
Totul e minciună şi râs grotesc,
Şi pentru că azi a răsărit primul meu
totul se scufundă în visul de cosmar
,
Soare,
şi-n sticla crăpată a clepsidrei.
Să ciocnim
Noroc!
Răspunsuri
Am aflat că m-am îndrăgostit de tine
Trezire
când pictai soarele şi luna,
În fiecare dimineată
vorbele şi gingăşia.
, la 7
Mă găseşti mergând către podul negru.
Fuge sufletul de mine
Am descoperit
Cărându- mi rămăsitele
că era prea târziu
, ,
să caut răspunsuri printre ruinele vieţii altora Aproape de apa de sub pod.
Fuge sufletul de mine
şi m-am lăsat iubită.
Nu e ca apa de la mare,
Mă ajută să nu putrezesc!
Am descoperit
Doar la 7 mă găseşti vie!
că am pierdut controlul
şi mi-am regăsit sufletul
Drumul bătătorit îmi şopteşte
vulnerabil, părăsit.
"e prea dimineaţă să trezeşti un copil".
Văd

doar o jumătate ...
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Liviu PÂNZARU

Mâna
Muzica şi războaiele
N-au făcut niciodată casă bună
Dovedit e acest lucru
De un apus ce nu-l asculţi sub clar de lună.
Când m-apropii mă cutremur,
Auzind cum plânge pianul
Şi suspină dureros
Şi atunci îmi spun în sine-mi
„I-auzi un concert frumos".

Otilia ONICIUC

Intentie ...
Doresc 'să scriu o poezie,
Dar nu am
amintire,
Nici o fantezie.
Nimic ...

nici

o

Deschid geamul cu
mâhnire.
Aerul nu-mi mai pria
Doream cu- nverşunare
Să pot scrie ceva.

Se face mai frumoasă
Mai ambiţioasă
Şi mai alunecoasă.
Dar îngrijită ...
Prietenia e ca a soarelui
căldură

Ce dă viaţă în natură.
Prietenia este o nava

I

l

Tare trist si amărât
Îl întreb p'e-amicul meu:
„Unde-i mâna dreaptă?"

I

Iau o foaie de hârtie
cu cerneală,
Aprind amorţita lampă,
Mă uit cu îndrăzneală ...
Ce-aş

putea scrie acum
Pe această foaie?
Nu cumva sunt un
Poet .. . oarecare?
Încerc să mă resemnez ,
Să ies din această stare
Ce mă cuprinde cam des
De ce oare?
Răspuns

la întrebare
Îl poate găsi fiecare
Însă nu ştiu cel mai bine
Ce se întâmplă cu
mine .. .

Prietenia
Prietenia e ca o floare
Ea din boboc răsare
Cu cat creşte

I

I

Şi mai cătrănit
Îmi spune:
„Şi-a pierdut-o în război".

spaţioasă

Pe vreme frumoasă,
Şi strâmtă
urâtă.

Pe vreme

Preţuieşte-o!

Ce păcat! Îi replic eu,
E un opus minunat
Ce-l vom asculta pioşi mereu.

Prietenii

iţi

A
I

I

l
I

Şi-o peniţă

A
I

dau o şansă

Şi multă revanşă

Prietenii te ajuta la nevoi
E ca şi cum ar fi eroi.

Timpul
Treci pe lângă mine,
De parcă ţi-ar fi bine
Mă ocoleşti mereu;
Oare ţi-am făcut vreun
rău?

Fugi ca vântul pe lângă
mine .. .
Şi eu ... mă-ntreb cine .. .
Te fugareşte aşa?
Cred ...
C-ar fi intuiţia mea.
Dar totuşi eu te-ntreb
ceva:
Iţi este bine aşa?
Sau-ţi place să fii solitar
Ca nimeni să n-aibe
habar ...
Unde eşti!

Condeiele

I

I

Tunurile bubuite întruna
Inamicul e-ncoltit
,
Iar viteazul vodă Ştefan
La picior este rănit.

'1''

Luptă

aprig cu duşmanul
Cad ostaşi ca nişte spice,
Dar lui vodă nici nu-i pasă
Căci victoria se apropie.
Undeva, într-un colt, de-odaie
Stă un simplu om
Cu un sevalet în fată
'
'
Şi cu un penel în mână
Gânditor, el anemonelor

I-I

'liI
I~:
·U'
I

ii:
Iii

!1!

Dă viaţă.

(~I

După

cum se vede frate,
Omenirea a avut întotdeauna
Trebuinţă de condeie.
Fie pentru şevalete,
Fie chiar pentru dreptate.
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ANUL EDITORIAL BOTOSĂNEAN
,
Scriitorii botoşăneni s-au întrecut pe ei înşişi
anul acesta. S-au publicat treizeci de cărţi aparţinînd acestora. Cele mai multe la Editura Dacia
XXI din Cluj-Napoca. Ioan Vădan, directorul acestei edituri, a iniţait o colecţie intitulată Scriitorii
la ei acasă. Astfel, prin oferta propusă de această
editură . unor primării din judeţul Botoţani, cîţiva
poeţi botoşăneni au publicat fie antologii de autor, fie reeditări sau cărţi inedite. Numai Primăria
Municipiului Botoşani a finanţat şase titluri de carte: Dumitru Ţiganiuc, Cristina Prisăcariu-Şoptelea,
Constantin Bojescu, Dumitru Ignat, Dumitru Necşanu şi Petruţ Pârvescu. Unele dintre ele au fost
prezentate în număîrul trecut al revistei noastre.
Altele vor fi prezentate în acest număr. Tot Primă
ria Botoşani a achiziţionat alte cărţi ale scriitorilor
botoşăneni Lucian Alecsa şi Gellu Dorian. De asemenea, o altă editură, de data aceasta din laşi, şi
anume Tipo Moldova, a iniţiat, în colaborare cu
Universitatea „Petre Andrei" din laşi, o colecţie
de poezie română contemporană, sub genericul
Opera Omnia, însă cu o deschidere şi talenţă a
criterii lor mult mai largi decît cele cerute de sintagma menţionată. De la Botoşani au publicat în
această colecţie poeţii: Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Petruţ Pârvescu, Vlad Scutelnicu şi Nicolae Corlat. Vom prezenta mai jos cărţile acestor poeţi.
Alte primării din judeţ au finanţat cărţi ale poeţi
lor botoşăneni, urmare o ofertei editurii clujene:

Coşu la, cartea lui Gellu Dorian, Criză şi melancolie,
prezentată în numărul trecut al revistei; Darabani,
cartea lui Victor Teişanu, care a mai editat încă o

carte la Editura Limes din Cluj; Cordăreni, cartea
lui Vasile lftime si Todireni, cartea Mariei Baciu. Si
'
'
alţi scriitori botoşăneni şi -au publicat cărţi anul
acesta: a debutat poetul Vasile Tudor, originar din
Bâznoasa, comuna Lunca, cu cartea Pietre curgă
toare, la Editura Paralela 45 din Piteşti; Mihai Lupu,
cu o nouă carte de basme, Povestea lui Lilian cel
Năzdrăvan, la Editura Quadrat; Vasile Ungureanu,
o carte editată de instituţia noastră, carte care are
în vedere antologia de poezie populară din judeţul Botoşani, Săraca Ţară de Sus - 700 7 de poezii
populare din judeţul Botoşani; Gellu Dorian a mai
publicat o carte de teatru - Confort Freud, Editura Timpul laşi, Mihaela Arhip, la Editura Eikon din
Cluj. Emanoil Marcu a publicat la Editura Humanitas o nouă traducere din Onfray. Instituţia noastră
a iniţiat anul acesta o colecţie de carte sub genericul Memoria - Colegii noştri. în această colecţie a
apărut cartea Poeme fără mască de Emil Iordache.
De asemenea, în vederea conservării moştenirii literare a unor scriitori botoşăneni dispăruţi, tot instituţia noastră a publicat prima ediţie definitivă
din creaţia poetului Constantin Dracsin.
Prezentăm în continuare cărţile scriitorilor
botoşăneni apărute în partea a doua a anului.

Am început să gândesc cu o
Adesea, trecerea unui autor,
dincolo de marginea vieţii, precum în zilele geroase de toamnă,
este ca o ceată
amnezică peste
I
opera a scrisă cu grijă şi osârdie.
Spre bucuria noastră, acest
proces pare a nu se petrece în cazul poeziei lui Constantin Dracsin. Meritul vine din valoarea inc ontestabilă a versului dracsinimăsură, se daan, si,
în aceeasi
,
>
t orează Centrului Judeţean de
Conservare şi Promovare a Culturii Traditionale Botosani, îndeosebi poetului Gellu Dorian
cu o atentie
accentuată fată
de
>
>
postumitatea acestui talent.
Dovezi avem în volumul apă 
rut la Editura Dacia XXI („Zilele
,

>

sută

mele de-apoi" ), cât şi proaspă
ta antologie a antumelor, tipărită
de Editura Axa. Gestul tipografic
este un semn important de a-i
ocroti opera ce ne-a lăsat-o, inclusiv manuscrisele nepublicate
în timpul scurtei lui vieţi, umbrite de un destin amar.
Deşi un om cu braţele bolnave, scriindu-şi versurile şi articolele cu un creion ţinut în dinţi,
aplecându-se ca-ntr-o rugăciune
peste fila caietului, şi peste coala de desen, autorul şi-a conşti
entizat cu justeţe inefabilul creaţiei lui. Căutare febrilă şi risipire spirituală, poezia lui Dracsin
este un veritabil paradox pentru
un lector familiarizat cu genul
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de ani în urmă
liric; nu ineditul expresiei îi tutelează visul poetic, ci deşi autodidact serios, e preocupat adânc de
miezul semnatic al textului: „Nu
iubesc poezia - /gândesc în ea"
afirmă autorul.
Autodidact disciplinat şi serios, îmboldit (ab initio) de poetul
Lucian Valea, cel ce i-a dezvălu
it şi sensibilizat scânteia creatoare, Dracsin merge, imprevizibil
de cele mai multe ori, ca un bun
vânător pe urma unor obsedante viziuni legate de relaţiile trupspirit, efemeritate- continuitate,
percepţie - revelaţie, livresc- inspiraţie strălucită. Paradox adâncit şi de faptul că autorul şi-a intuit raza întinsă a mesajului său,

deşi cuvintele versului său au
trecut poate de puţine ori prin
sita neîdurătoare a variantelor.
În versul său ne întâlnim deseori resublinierea acestei magnetice atracţii exercitate de puterea raţiunii lirice, nu doar drept
crez dracsinian, că, indubitabil,
şi ca o replică, acoperită în staniolul discreţiei, la adresa unor
seci eflorescenţe verbale asfixiind uneori, spaţiul poeziei unei
generaţii mai proaspete: „E cea
mai curioasă disciplină, I am învăţat - o I rupându - mă în două,/
să mă complic intenţionat I întru
credinţa gândirii; ( p. 28 ).
T. Arghezi, într-un poem din
ultima etapă a vieţii, a ţinut să
omagieze, în mod special, harul pe care dumnezeirea l-a dat
mâinii germinând produse spirituale, mâna cu vocatie individual-creatoare; „Ia uită-te acum
la mâna lui facută I pe flaut, pe
cimpoi şi alăută./ E-o floare,
pleacă-ţi faţa în ea şi ai să bei I
mireasmă, amintire si vis din
palma ei". Lui Dracsi~, destinul,
sub chipul unei boli cumplite,
i-a amputat această mână miraculoasă. Le-au revenit dintilor
şi buzelor lui această extra;rdinară şi rarisimă putere, caligrafiind o lume a sunetelor poetice

memorabile. În locul variante- de la o apariţie editorială la alta,
lor din manuscrisele autorilor cu structura echilibrului şi rafinaun cert talent poetic, la Dracsin mentului liric se auto-cizelează
poezia, fie extinsă ca în poemul şi se singularizează. Deşi iniţiat
„Zborul", fie, de cele mai multe în taina scrisului de un adevă
ori, comprimate la dimensiunea rat sfatuitor, merită să observăm
unor vorbe de duh ( sau a unor discreta, dar evidenta distantare
cugetări scânteietoare ), aceas- a versului său faţă de poezia ~şor
tă poezie vine din abisul fiin- clasicizată a lui L. Valea. Totuşi,
ţei sale, urcă aidoma unei insule Dracsin nu îmbrătisează întrutoivite din adâncul indescifrabil al tul formele versul~{ alb, pe care-l
mării, pe coloana unei spirituali- întâlnise prin lectura unor autori
tăţi inconfundabile.
moderni consacraţi. Forma libeOrice ramificaţie motivi- ră a rostirii, cizelată însă, parcă
că din nemărginitul lui spirit se sculptându-se pe sine chiar în
naste cu forta de a ne uimi si a clipa trecerii în valul călător al
ne' determin'a şi a ne apleca: la colii albe, îi defineşte fericit pulrândul nostru, ochii, în mod re- sul talentului, neexcluzând, mai
petat peste poeziile lui. Concizia rar, eşantioane ale versului tradidublată de un anume ermetism, tional. Ceea ce uneste cele două
purtând marca unor cuvinte şi Înfatisări lirice sunt calitătile de
sintagme comune, fixează, pos- adâ~cime a textului, d~nsita
tumitatea acestui talent într-o tea relatiei dintre semnificanti si
zonă a umbrelor tragice. „Anii semnifi~aţiile lor: „Ţară bătrână,
nu i-am uitat - I ei mă vor pier- I tară străbună, I mai naste-ti o
de I cu M de la mut; I în straturi m'ână I pentr-un izvor de fânsuprapuse I va creşte pământul,/ tână. I I Străbună ţară, I relele-n
un os va striga:/ Iată ce am rămas tine nu se mai ară - I sau ziua sI din corabia mare". ( „Un fel de aştepte, să vadă I numai ce-i bun
cununi").
în ogradă:'(„Doină" ).O poezie
O rostire enigmatică de la cu- cu mesaj patriotic, dar cât de divânt la cuvânt şi de la text la ti- ferită de cea a osanalelor retorice
tlul acestuia accentuează fibra fară justificare.
modernă a enuntului
liric si conCărţile lui C. Dracsin, rotin,
turează incisiv substanţa para- du-se pe orbita.unui reţinut prodoxală a cântecului său trist. Pe test faţă de un destin nedrept şi
neaşteptate, fragilitatea trupului necruţător,
îmbogăţind palemaladiv, în somn, în vis adică, se ta motivică a liricii noastre, au
aşază în tiparul semnului mateconstituit şi sunt şi azi o provomatic al infinitului: „Mă culc în- care poetică mai mult decât lă
spre ziuă I în forma infinitului, I udabilă, atât în planul unei reun fel de număr I cu faţa la soare, ceptări diferenţiate, cât şi în cel
I pe jumătate opt I pe jumătate li- al rezistenţei estetice în sine. Un
nişte" ( p. 14 ).
poet înzestrat, care, după stimuCresterea reflexivitătii versu- lul iniţial venit dinspre Lucian
lui său,' uneori rece ca gheaţa din Valea, şi-a şlefuit şi îmbogăţit, în
paharul cu whisky, se resimte, toată fiinţa sa aplecată spre coade la „Singurătatea sâmburelui" la de scris, expresia şi viziunea,
(1984), volum cu volum, până netrăind, după cum s-a obserla postumele cuprinse în recen- vat, vibraţia vreunui complex de
ta carte, apărută la Cluj, (Editu- incongruenţă cu lirica semenira Dacia XXI), cum, totodată, lor săi. Poate, de aceea, el ştie că

.
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destinului potrivnic i-a fost frică
de triumful efortului său creator:
„ .. .frica mea ea altcuiva I care se
foloseşte I de mine".
O tristeţe bine ţinută în frâu,
îndeosebi dinspre suferinţele interioare, capătă înfăţişări neaş
teptate: „Aripile-mi nu se pot I
apropia, I dedesubtul lor trece
I cărarea măturată I de fustele
morţii - I ea are asigurată integritatea. I ... Ca un iepure şchiop
I zbor?" („Pe jumătate").
Prin lectură nu se pot diminua accentele originale ale sentimentelor hotărâtoare trăite de
poet; dar paradoxala lor reiterare, dublată de filiformele dar copleşitoarele umbre ale desenelor
sale inconfundabile, nasc razele
unei incisive judecăţi lirice, tuşându-i receptorului vremelnicia
fiinţei: „Când m-a întrebat moartea I ce-mi lipseşte, I de-abia-mi
trăgeam ciorapii. „ I/Cine-ţi
determ ină gândirea? /( întrebarea mea către dânsa I stând pe
un balot de paie).// „. Vezi-ţi de
treabă, I „ .Eu sunt logodnica ta:
11 - Ieri am făcut o gaură în pă 
mânt I cât un grăunte, I astăzi
mama are peste ea I crescut un
munte. („Surpriză").
Cuvintele primesc o încărcă
tură reflexivă, preluate adesea
din relieful verbal ţărănesc, din
înţelepciunea atemporală a satului, construind un pitoresc stilistic sui-generis inconfundabil:
„Trec aşa .. ./ un fluture mă salută
I în joc milităresc; I o coropişni
ţă caută bobul I unei urechi -// ...
am început să gândesc I cu o sută
de ani în urmă; J cu un număr
nem ăsuraf'(p . 108)
Şi dacă presimţirea sfârşitu

lui, sau suferinţa condiţiei umane îndurate cu verticalitate devin
laitmotivele condeiului lui Dracsin, surprinzător, şi totuşi firesc,
de faţetele trecerii elegiac-indubitabile, ca de un zid rezistent se

sprijină,

ur1eori, fulguraţiile unei
iubiri neipotetice, ale unei pasiuni erotice solare, copleşind inima poetului cu uimire şi fericire:
„Îndărătul genunchiului I mi-am
ascuns ochii I de miriştea sânilor./
Toţi arborii se întorc I în ritmul
sevei /- unde picură soarele.// ...
Se întretaie izbucnirea - I trupurile I cer vorbire I pentru a afla în
moarte:'(„Unde picură soarele").
Reflexive prin excepţie, poemele sunt caligrafiate adeseori dialogic, unind vocea poetului cu
virtualul cititor dinafară, ori din
liniştea bibliotecii, fie cu cititorul
din sufletul său care uimeşte prin
complexitatea intuiţiilor lirice:
„ ... cine-mi poate garanta I moartea morţii I ca să fiu sigur I pe ce
fac ? („Ceaţă înainte de amiazâ').
O undă dinspre uimitorul
gând al lui Lucian Blaga din poemul „Sufletul satului" vibrează insistent: „Eu ştiu că veşnicia
s-a născut la sat". Trăind într-o
simbioză specială cu satul natal,
simplitatea şi demnitatea omului, bunăcuviinţa gesturilor şi
faptelor acestei lumi sunt sursele
primordiale ale universului poetic al lui Dracsin şi în esenţa sa şi
în formă.
Să recunoaştem, totuşi, prospeţimea, inefabilul, surpriza viziunilor şi iluziilor unui autor
care respiră prin ele, care e conştient că optimul mod de a exista
în sfera condiţiei sale dramatice
este cel al gândirii poetice: „ ... eu
vin ducând în spate I o moarte
moartă; I lumea s-ar înspăimân
ta I blestemându-mă, I chiar mai
hulit decât moartea I fiindcă eu
le-am luat-o .. ."(p.186).
Autoironie şi ironie tristă, dar
penetrantă ca o săgeată la adresa
acelei lumi îndreptându-se către
o ispititoare fatalitate, în timp ce
poetul, prin toată energia sa ascunsă în cuvintele de pe strunele lirice, s-a împotrivit, până-n
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pânzele unui inexorabil absurd,
sfârşitului, întrezărind chiar în
întoarcerea în pământ, un act de
speranţă şi lumină: „Mă-ntorc

pământ I cu faţa, I culeg
rădăcini cu dinţii I şi- l înveselesc
I înfrigurat:' („Şi încă o zi. ..").

înspre

Gestul legendarului Danks, la Dracsin nu înseamnă numai posteritatea sa spirituală sub
semnul iubirii eterne a semenilor, ci şi un ipotetic final chiar al
mortii
neîndurătoare: „Mi-am
,
scos inima I din piept I însoţită
de moartea ei I ... veniţi să vedeţi
cum arată, I îi este ruşine, I dar
mie nu-mi pasă, I decât să mor
eu, I mai bine să moară ea:' (p.
194). Truditor meticulos şi discret printre oameni, poetul C.
Dracsin şi-a intuit posteritatea
sub semnul stelei polare.
Dumitru Ţiganiuc

Gellu Dorian Confort Freud
După Caţavencii (2001), volum nominalizat la premiile USR, Gellu Dorian, publică,
iată, după zece ani, o nouă carte
de teatru. Şase piese în căutarea
unor regizori şi a unor actori care
să dea viaţă situaţiilor dramatice
pe care Gellu Dorian le construieşte atent, fără spectaculozitate,

preocupat

să

fixeze trasee sufleteşti, identităţi afective. Într-un
spaţiu al figurativului, căci dialogurile au coerenţa vieţii şi nu
a textului, personajele lui Gellu
Dorian au viaţă. Dincolo, însă,
de substanţa pieselor, aş remarca
fervoarea autorului. A publicat în
2011 o carte de poezii (Zece poeme exemplare din Tîrgul în care,
cică, nu se întîmplă nimic), un
roman (Casa Gorgias), iar acum
cele şase piese sub titlul Confort
Freud. În permanenţă căutare de
sine, cu o nevoie imperioasă de
a-şi mărturisi prezenţa, activ în
viaţa publică, Gellu Dorian tră
ieşte pentru scris şi din scris. Cu
o generozitate care e în acelaşi
timp ardenţă şi orgoliu. În fond,
despre cîţi contemporani putem
spune acelaşi lucru?
Mircea A. Diaconu

la perfecţionarea viitorului",
stând la o masă „astrodrom
de gînduri instantanee I către
Pretutindene ..."
Al. Piru

greu de ipoteze şi sensuri, înnodând dedesubt o dogmă; lirism, deci, cu trecere spre
ermetism, spre descrierea de
embleme în care se contrag gesturi şi stări mari, nu mărunţişuri
„... Exerciţii de imaginaţie, de cotidian. Lirism în care oculatractive şi inteligente, texte- ta se sprijină pe tratamentul delile din Phoenix 1 km sînt proză cat, adesea cu bătaie spre preţio
speculativă pe teme bizare, soli- zităţi, al unor radicale vizionare,
citînd fantezia cititorului ca sec- pe conversiunea la suav a unor
venţe ce îngăduie şi chiar recla- «materii» şi piese simbolice gremă o continuare dincolo de cît e le; şi Necşanu foloseşte un harnaşament expresionist, tras spre
scris în ele:'
Lauretiu Ulici convulsia imaginativa, unit cu
'
diafanităţi melodramatice:'
Al. Cistelecan
Dumitru Necsanu Vânătoarea

oraculară,

' frig
de

Maria Baciu Spectacol fără mă,ti

Dumitru Ignat - Contur
„... Poezia este, după Dumitru Ignat, un „obiect zburător
neidentificabil", „un zeu de aer"
sau „eter lunecînd': o „umbră a
umbrei" şi „iluzia trecută oglinzii I din respiraţia celui în vis':
domeniu inefabil al imaginarului, iar poetul 0 fiinţă care
„născoceşte mirări I şi lucrează

„Poezia lui Necşanu nu-i politică şi nici măcar nu face trimiteri la real, la cotidian; ea e centrată pe obsesia viziunii, pe transcrierea revelaţiei şi a zguduirii,
ridicând o verticală contemplativă pe simbolul şi toposul omphalos-ului (fondul de mit al viziunii a fost pus în clar de Gellu Dorian); nu o preocupă accidentele, ci esenţele, atemporalitatea şi
şarja metafizică decontextualizată; condiţia, prin urmare, generică, nonbiografică. E un lirism
de parabolă, în fond, de retorică
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„... poeta este dintr-o lume cu
eseniene, cu doruri eminesciene, cu cercuri perfecte
blagiene, este vizitată din când
în când de sugestii minulesciene. Rădăcinile poeziei sale cam
în acest sol s-ar afla, însă planta de deasupra capătă un frunziş
elegiac (... ) peste care se cerne o
rouă de feminitate moderatoare.
Până şi structura versurilor pare
zăpezi

e tz.ea tle lite'l.a. 'lli
anume

concepută

stridenţele.

pentru a evita

(... )"

Emil Iordache

Maria Baciu - Zodiac

Nefiind nici Neti Sandu nici
Urania, Maria Baciu radiografiază pe structura zodiacului clasic
caractere socio-politice, în sentinte
caustice si
definitorii, într-o
'
'
carte atractivă şi de moment.
Gellu Dorian

„... Petruţ Pârvescu scrie poezie de mult, încă din ii studenţi
ei, când l-am întâlnit prima dată
la Cenaclul Universitas, dar a
debutat târziu, dintr-o autoexigenţă exagerată. Primul său volum, Câmpia numere (prima zi)
(Panteon, Piatra Neamţ, 1995),
ni-l arată deja ca pe un poet matur, stăpân pe mijloacele sale înclinat spre meditaţie entoscopică. Imnele tăcerii (Agata, Botoşani, 2003) ne prezintă o altă faţă
a lirismului său controlat cu predilecţie la graniţa dintre psihologic şi abstract. În fine, al treilea volum, Gesturi aproximative
(Princeps Edit, Iaşi, 2005), întregeşte imaginea unui poet al nuanţelor psihice şi al tonurilor delicate:' (2005)
Mircea Martin

Petruţ Pârvacu

Câmpia cu numere

Petrut Pârvescu '
Gesturi aproximative
~i alte poeme
„Poet al abstracţiunilor, al amplelor i.-0rnade lirice, Petruţ Pârvescu se arată a fi în această nouă
. carte ludic şi savuros, prin încercarea de a înălţa faptul banal la
starea de entitate poetică, plină
·de farmec şi magnetism:' (2005)
Daniel Corbu

Nicolae Corlat Vindecătroul de umbre
"Elocvent pentru o întreagă poetică titlul cărţii anterioare a lui Nicolae Corlat (Bucuria,
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Editura Dacia, Cluj- Napoca,
2002). Căci în vremurile acestea deconstructiviste, bucuria
- acesta e titlul invocat - este o
stare asumată cu curaj, aşa cum
asumate sunt, aş vrea să cred, şi
riscurile pe care ea le trage după
sine.
Imnic, adorativ, solemn, Nicolae Corlat scrie o poezie aurorală, a cărei singură adîncime
ţine de umbra - şi ea aproape
iluzorie - a morţii . Altfel, poeziile acestea de dragoste, fără
obiect, hrănesc un lirism al suprafeţelor, dar nu al acelora venite dinspre concret, ci al suprafetelor evanescentei, rarefierii si
'
'
'
proiecţiilor utopice."
Mircea A . Diaconu

Emil Iordache Poeme fără mască
Poemele care alcătuiesc aces t
volum datează din cel puţin două
perioade distincte: unele sunt
scrise în primii ani ai deceniului
al IX-lea, altele la începutul anilor '90. Le desparte, deci, un deceniu. Fiind vorba de o culegere
a unor texte scrise fie ocazional,
fie aflate în stadiu de şantier (nu
mai discut despre posibilitatea ca
destule altele să se fi pierdut pur
şi simplu), este dificil şi, cred, inutil să cauti o coerentă stilistică
'
'
ori tematică a acestei cărţi . Un

e z.ea. tle lite'la.'lă
Iordache peste mulţi dintre poeţii consacraţi (căci harnici) ai generaţiei

,80.
Bogdan

Creţu

Constantin Bojescu
- Kilometrul
confesiunilor amare

cu fiecare literă scrisă. Iar „poetul pentru totdeauna" nu dă seamă decât în faţa risipirii sale, în
fata vietii terestre care e, se stie,
'
'
'
o ratare a eternităţii. De asta zic:
la Constantin Bojescu, lucru rar,
sinceritatea e stilul...!"
Adrian Alui Gheorghe

Vasile Tudor - Pietre

Constantin Bojescu

lucru mi se pare mult mai important de subliniat: indiferent
de poietica pe care o urma, indiferent de dârele marilor poeţi
care se pot citi în filigranul unora
dintre texte, indiferent de urmele intertextuale subtile sau ostentative, din aceste texte se poate
decela o voce poetică autentică;
nu am nici o îndoială că, dacă ar
fi perseverat, dacă şi-ar fi urmat
şi această chemare, Emil Iordache ar fi devenit un poet notabil,
remarcbil, ba chiar important
al generaţiei sale. Cele cu puţin
peste 40 de poeme care s-au păs
trat dau socoteală de ceea ce ar
fi putut deveni acest poet, nu reprezintă un corpus definitiv, asupra căruia autorul să-şi fi dat girul, care să ne permită verdicte
definitive. Şi totuşi, cîteva dintre
aceste poeme ne permit să întrezărim nu doar o siguranţă a versificării, o autenticitate a rostirii,
un background cultural bine asimilat la sursă (condiţie obligatorie pentru orice scriitor), ci şi o
uşurinţă a tehnicii poeziei (să ne
amintim, pentru Poe poezia este
în primul rând tehnică), ba chiar
o anumită virtuozitate a prozodiei şi a gradaţiei efectelor lirice
care îl puteau plasa (şi cred că îl
şi plasează, în absolut) pe Emil

curgătoare

„( ... ) Pentru el poezia izvorăş
te nu numai din ceea ce trăieş
te sau poate trăi, din „clipa cea
repede ce ni s-a dat", ci mai ales
din „eternul tuturor clipelor" ce
Luată pe secţiuni, de la titlu
vor veni. Talentul incontestabil
al acestui poet, ce nu poate fi ca- pînă la treptele care o fac să fie,
tegorisit, ni se prezintă ca o cer- cartea de debut a lui Vasile Tutitudine că acolo unde există aşa dor este o construcţie ce reflectă
ceva, timpul nu poate şterge nu- o evoluţie la care poetul a ţinut
mele celui ce-1 poartă. Nume- să se arate aşa cum a fost să fie.
le acestui talentat poet risipitor Sonetele, aşa cum am spus, ţin
de sine este Constantin Bojescu, de o anume ştiinţă a construcpoet care a ştiut să nu renunţe, ţiei moderne a acestei forme de
poet care a ştiut să se regăsească exprimare poetică, în care forma
fixă este supusă voinţei poetului.
mereu din rătăcirile sale ... "
În
Rondul de singurătate, de la
Gellu Dorian
primul text, un vomitiv în fond,
,,Într-o altă viaţă, Constantin circular, centripet, poetul îşi asuBojescu a fost, pare-se, tot poet, mă libertatea să se joace în moiar în viaţa aceasta (a fost pus să) dul serios impus de formă şi fond
cu structura textului, fără a intra
îşi descrie biografia anterioară ... !
E o experienţă pe care nu o pot în modelele care au făcut valuri
evita cei născuţi pentru un fel de în acea perioadă. Ca în final, ca
„totdeauna" al poeziei, care mor într-o refulare asumată, poetul
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arate, fie potenţialul de lapidaritate, fie disperarea din care
se nasc astfel de strigăte cu silabe numărate, ca într-o economie
în care limitele sunt prestabilite.
Acest lucru ar putea anunţa o secătuire a forţei sau disponibilită 
ţilor descriptive a stărilor poetice, sau o dozare spre o explozie
care ar putea aduce în pagină experimente noi de care Vasile Tudor este în star. Nu ne rămîne
decît să aşteptăm următoarea
carte. Nu însă prea mult, pentru
că, iată, poezia, nu numai la noi,
îmbracă alte haine care acoperă
esenţe care nu pot răzbate decît
dacă rămîn vii, existente şi mult
după ce cei care le emit nu mai
sunt! Un debut îndelung aştep
tat. Dar nu în zadar!
Gellu Dorian

Vasile Iftime - Poeme
cu toate femeile lumii
,,Vasile Iftime scrie o poezie a
(conjugale) în care iubita are un statut incert (ca în
poezia lui Arghezi), de promisiune amânată, de fiinţă adorată,
de întâlnire predestinată, de logodn ică mistică, de soţie binecuvânt ată, de ideal dorit. Poetul dă
curs unui soi de expresionism,
tandre ţei

temperat prin gingăşie, nuanţat printr-un ludic discret, aprofundat prin simboluri religioase
abia sesizabile.
Tonul este şi el modulat, cu
inflexiuni diverse amintind de
Cântarea Cântărilor, de Scrisorile portugheze ale Marianei Alcoforado sau chiar de graţia epitalamurilor. De altfel, suavitatea
este caracteristica acestei poezii,
care atenuează cruzimile, caligrafiind idealist şi melancolic.
Este o poezie a unei cuminţenii
visătoare, o erotică petrecută pe
cearşafuri A4„ . dar şi o dragoste
ce miroase a Dumnezeu.
Poetul, nebunul de toamnă,
suferind de o hemoragie de frunze uscate concluzionează astfel:
«scriu, la ce dracu mai scriu când
poet pot să fiu toată moartea» ."
PaulAretzu

MihaeJaArhip- (I) Reversibil
Mihaela Arhip

Răzvan Buzilă

Respiraţii din Reclame

Tânărul poet botoşănean, student la Arte plastice, îşi publică
prima carte în urina Concursului National de Poezie „Porni
Luceafărul..." ediţia a XXX-a obţinând premiul Editurii Vinea.
Aceeaşi editură îi acordă Marele
premiu pe anul 2011. Poezia lui
Răzvan Buzilă se înscrie în linia
ultimei promoţii poetice de la
noi, fiind una extrem de curajoasă şi novatoare, aproape la limita
inconştientului benefic.
Gellu Dorian

.

Mihai Lupµ::- Povestea
lui Lilian-cel-Năzdrăvan

-A patra carte a Mihaele Arhip a apărut la Editura Eikon
din Cluj şi se constituie ÎN.tr-un
jurnal al anilor 20 10-2011 . Poeziile sunt simple notaţii sincere
şi elocvente pentru discreţia cu
care ne-a o b işnuit poeta până în
prezent.
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La cei aproape 90 de ani povestitorul Mihai Lupu publică a
unsprezecea carte de basme. Un
atent culegător de poveşti şi basme, Mihai Lupu este la această oră poate singurul autor din
România de astfel de creaţii ce
ţin de canonul tradiţional al fantasticului dedicat celor mai mici
cititori. Instituţia noastră are în
vedere publicarea unei antologii
ample din creaţia acestui important povestitor.
Gellu Dorian

Crzeatie liteuaă
şi

Vasile Ungureanu Verde, verde si iar verde
' de după uniDin şesul Sucevei,
rea ei cu Siretul, venind dinspre
Liteni, intri în codrii legendari ce
acoperă Dealul Mare către Hârlău.
De aici, din comuna Tudora a ţinu
tului botoşănean şi din dulcele târg
al leşilor, a pornit spre dumneata,
acest studiu-eseu, purtând în paginile sale un ghid spre o lume cu
care ne putem întâlni doar îri gândire, pentru că sondează un aspect
al culturii traditionale românesti.
'
'
Autorii, un profesor de limbă
naţională, acum pensionar, pasionat de etnografie şi de lumea plantelor, fiul lui, lector universitar
doctor în biologie, cu pasiune spre
arborii din pădurea satului natal,
şi nora, profesor de biologie, s-au
aplecat cu sârg asupra celor 1000 de
texte din antologia Săraca Ţară de
Sus, care a apărut la Botoşani şi, cu
migală - după ce au parcurs o bogată literatură de documentare, au
stăruit asupra atestării şi frecvenţei apariţiilor numelor plantelor în
textele antologate.
Au pus apoi în valoare - succint şi clar - foloasele plantelor, utilizarea lor în gospodărie şi în viata omului, au arătat si credintele
'

'

practicile magice cu referire la
plante şi le-au identificat prezenţa
ca motive decorative în cultura tradiţională românească, încercând
un răspuns la o întrebare pe care şi
au pus-o: De ce a apelat artistul la o
anume plantă?
Ce-au mai urmărit de fapt cei
trei autori? Au vrut să întăreas
că ideea că neamul românesc este
într-o comuniune de suflet si
, simti'
re cu pădurea, lunca, dealul, plaiul,
cu toată lumea vegetală întru care
există, că locuitorii ţinutului, care a
dat ţării atâtea genii în toate sferele
gândirii şi trăirii omeneşti, au considerat şi consideră lumea vegetală ca o lume aparte, umanizată, cu
care se înfrăţesc şi care le este sprijin de nădejde cât trăiesc şi îi ocroteşte după trecerea în nefiinţă.
Prin cartea aceasta, care este un
studiu profund documentat, dar
autorii, cu prea multă modestie,
i-au zis doar „o privire': adică ceva
prins din fugă, se porneşte o căra
re printre arbori, arbuşti şi celelalte
plante, printre frunze şi flori, o că
rare pentru o drumeţie în lumea şi
mentalitatea satului din Ţara de Sus
din vremi de demult apuse, călăuză
fiindu-ne autorii. Parcurgând textul acestei „priviri': iubite cititorule, vei înţelege mai bine ce înseamnă cultura tradiţională a neamului

'
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nostru. Într-o lume în care parcă
totul se uită şi nu mai avem timp şi
pentru suflet, cartea aceasta este un
îndemn la cugetare asupra noastră
înşine. Şi numai pentru atât, consider demersul celor trei autori demn
de toată consideraţia.
Vlad Artenie

Dorei Mihai
Gaftoneanu - Steaua
Nordului, Polaris
Stau ordal•i, Polaris
ÎJIOcrie. prozf)

Dorei Mihai Gaftone2nu

........

, • •, •• „
•

Dorel Mihai Gaftoneanu este
un versificator abil din categoria veleitarilor .agresivi, aşa cum
spune el în motoul cărţii: „un om
cu plusuri şi minusuri", calităţi şi
defecte pe care şi le exploatează
cu o relevantă lipsă de discernă
mânt estetic. Epigon al unor creatii
de ci, consacrate, colectionar
'
tate şi informaţii culturale până
la saturaţie, de opinii ale unor
oameni despre „importanta sa
intreprindere", acest autor îşi p ublică un soi de album versificat
şi plin de fotografii, proze de o
calitate îndoielnică, într-o carte
de un lux deranjant, album care
ar fi putut să rămână în sertarele
familiei.
Gellu Dorian

Gheorghe ŢUCULEANU

Concestiul
„Cum treci pădurea de pe deal,
Pe şosea la vale,
Conceştiul, satul meu natal
Îţi apare-o cale.

'

vatră folclorică
interjudeţene

Două

dealuri îl închid
Ca într-o copaie,
Iar prin mijloc, licărind,
Un pârâu îl taie:'

Cu aceste versuri ar începe orice conceştian a-ţi defini poziţia geografică a satului său, sat atestat documentar încă din anul 1637 şi renumit datorită „Mormântului de la Conceşti': conţinând un bogat tezaur din epoca
hunică şi astrogotică, la care face referire şi Al. Odobescu în scrierile sale arheologice.
Acestea confirmă faptul că şi peste aceste meleaguri
au trecut vicisitudinile vremii cărora înaintaşii noştri au
trebuit să le facă faţă.
Dar parcă ca o compensaţie, această natură ocrotitoare, după cum s-a arătat mai înainte, a creat aici un
cadru prielnic desfăşurării unei bogate vieţi materiale şi
spirituale, în vremurile de tihnă, care continuă şi astăzi.
Am început cu acest aspect, fiindcă acesta este reprezentativ pentru o comună relativ mică, atât ca întindere
cât şi ca nun1ăr de locuitori ( aproximativ 2000 ) şi totuşi
cu o aşa efervescenţă creatoare.
Dacă am vorbi numai despre fanfara care a luat fiin ţă aici parcă din timpuri neştiute şi tot este un motiv de
mândrie. Ea a însoţit pe săteni în toate obiceiurile anilor: nunţi, botezuri, sărbători naţionale, dar şi la horele
care aveau loc pe tăpşanul din faţa bisericii, sau mai apoi
la „Budăi'; pe malul unui râu, unde se mai desfăşoară şi
astăzi.

Ea a devenit vestită nu numai în Conceşti, ci, împrecu fanfarele din Hudeşti, Suharău, sub denumirea
de „Fanfara de la Dragalina'; şi în tot judeţul, ajungând
la un concurs până la finala pe ţară, repertoriul ei fiind
difuzat pe postul naţional de radio.
Dintre membrii ei amintim pe Lazăr Alezandru, C.
Onofrei, Chirică Timiţă, Chirică Nichita, etc.
De semnalat este faptul îmbucurător că, dacă unii
au dispărut dintre noi, peste alţii a trecut timpul, prin
grija actualului primar, C. Bostan, şi a viceprimarului
C.Nazare, s-a constituit un grup de copii talentaţi care,
sub îndrumarea unui instructor inimos, vor prelua şta
feta maeştrilor lor. Deja au dat şi primul spectacol.
De asemenea, Conceştiul s-a mândrit şi cu o formaţie de căiuţi, formaţie care s-a făcut cunoscută la judeţ
cu ocazia diferitelor festivaluri, dar şi la manifestările
ună

de la Roman, Bacău, Sighetul Marmaţiei,
etc. Instructorul ei a fost Gh. Arnăutu.
A existat şi o formaţie a elevilor, condusă de profesorii P. Timiţă şi I. Grosu. Probabil se va relua prin grija
profesorului Gh. Lupuşoru.
Repertoriul inspirat din folclorul local a fost promovat de rapsodul popular N. Pintilei care, cu balada sa
păstorească a câştigat aprecierea juriilor de specialitate
atât din judeţ ( „Ghiocelul de argint'; organizat la Bucecea ), cât şi de la Bacău, unde s-a făcut, după câştigarea
premiului, şi înregistrarea baladei. Mai trebuie an1intită
Guceanu Floarea, dar mai ales Aurel Serafim care a şi
scos o casetă cu cîntece locale şi cu preluări din repertoriul unor cântăreţi mai de demult.
Conceştiul a avut totdeauna oameni inimoşi care să
şi pună priceperea şi pasiunea în slujba păstrării şi trsnsmiterii mai departe a obiceiurilor locului.
Sufletul unor astfel de acţiuni este bibliotecara comunală Aglae Bălinişteanu care, a organizat expoziţii de
carte, şezători literare, expoziţii cu obiecte tradiţionale,
dar şi vizite la muzeul satului, muzeu ce-şi are sediul în
incinta căminului cultural, şi înfiinţat tot de ea. Cu unele
din aceste obiecte participă în fiecare an la T'argul meşte
şugarilor ce are loc la Botoşani.
Şcoala, instituţia reprezentativă a localităţii, şi-a îndeplinit din plin rolul de factor educativ şi instructiv al
fiilor satului, dacă avem în vedere că cei mai mulţi dintre
ei au devenit oameni de seamă, nu numai pe plan local.
în afară de ingineri, ofiţeri, învăţători, profesori, de
pe băncile şcolii au plecat şi poeţii Cristian Negri, Nuţa
Harbuz, Maria-Luisa Ţuculeanu, dar şi C. Florin Pavlovici, membru al Uniunii Scriitorilor.
Creaţiile folclorice ale localnicilor au fost culese de
semnatarul acestor rânduri într-o carte intitulată „Folclor din Conceşti" a cărei lansare a constituit un eveniment important în viaţa satului, mai ales că, în afara unor
reprezentanţi ai Centrului Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale, a participat şi Ansamblul „Datina'; condus de profesorul C. Lupu.
O mână de oameni putem spune, dar talentaţi şi
cu dragoste de frumos, ţin vie flacăra păstrării valorilor culturale şi materiale pe care ni le-au lăsat străbunii,
într-o epocă în care tehnicizarea tinde să ne îndep ăr teze
tot mai mult de ele.
Notă:

Dintr-o regretabilă eroare, textele culese de domnul
Gheorghe Ţuculeanu, din comuna Conceşti şi publicate
de revista noastră în numărul trecut au apărut sub semnătura învăţătorului Costache Jacotă din Hudeşti. Facem
acum cuvenita rectificare.
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Folclor din Concesti,
,
cules de Gheorghe Ţuculeanu
Cântec
Ard-o focul
Ard-o focul

viaţă
viaţă ,

Scumpă-i tinereţea,
C-aşa repede-a trecut
C-aproape n-am ştiut
Colindat-am lumea,
Lumea-n lung şi-n lat,
Şi-am văzut că nu e bine
Şi-napoi m-am înturnat.
Omu-i ca şi iarba,
Trăieşte degeaba,
Iarba o pasc vitele
Pe om necazurile.
Nu pierdeţi puterea
Şi strângeţi averea,
Căci moartea într-o noapte vine
Şi nu iei nimic.
(De la Guceanu Fl. 60 de ani)

Proverbe, zicători ~i expresii populare
Cu ce pahar dai, cu-acela iei.
Ce-i în mână, nu-i minciună.
Ce dai cu mâna ta, e sfânt.
Nici al meu, nici al tău.
Timpul tace şi trece.
Multe-am tras şi nu m-am ras,
Nici de sta nu m-oi tunde .
Cum nu ştiu nimic,
Aşa să nu-mi fie nimic.
Decât la spital, mai bine la bal.
Dai un ban, dar stai în faţă.
Dacă moare un om, nu moare lumea.
Fie boierul cât de mic,
După masă doarme-un pic.
A nu şti dreapta ce face stânga.
A-ţi bate singur cuie-n tălpi.
Parcă ţi-a ieşit un sfânt din gură.
A fi umb lat ca găina pe lângă casă
si ca raţa pe părău.
Tronc, Mariţă, că mâine ţi-i nunta.
A se potrivi boala cu descântecul.
Cum ţi-o faci cu mâna ta, nu ţi-o face nimeni.
A sosi la spartul târgului.
Nu te lega la cap dacă nu te doare.

Foaie verde flori de prunii
Foaie verdi flori de prunii
Dacă Dumnezeu ni-ar spunii
Dacă Dumnezeu ni-ar spunii
Cît de ghini esti-n lumii
M-aş duci şî eu sî văd
Cî pi-aicia îi prăpăd
Sî nu pot face o casî
Cu mîndruţa me frumoasî
Cî gura lumii i-o spus
Cî la alta eu m-am dus
Sî mîndra s-o suparat, măi,
Sî în lumii o plecat
Si-am rămas sîngur pi luncî
Numai vrăghili m-ascultî
Mîndrulitî din alt sat
Ie-mă-o ~oapti di barbat, măi,
Dacă, mîndro, o să - ţi placî
Ie-mă pentr-o viaţă-ntreagî
Si ne-om faci şî noi casî
Cînd o ci iarba di coasî
Si-om ave în e di toati
S-om trăi pînă la moarti.
'
Culeasă din satul Coşula,
de la Niculai Ursachi, 25 de ani
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Mihai LUPU

Mărgărit

copil găsit şi frumoasa Crina - Zorina (3)

i, şj câtă vreme trecuse de
când ele plecaseră după calul
cu stea în frunte şi cu aripi
n - aş putea spune, că nu ştiu,
dar totuşi prea multă vreme
nu trecuse, şi s-au prezentat
.:Jll!!lllllll• cu calul cerut de Mărgărit cu
închinăciuni ca să le dea cămăşile lor înapoi, dar <legea, ba, căci cu toate rugăminţile
şi închinăciunile lor, MărgăL -_
_......_ __._................. rit nu s-a mai lăsat păcălit, că
ştia el bine ce le poate capul! Mai ales, că nu uitase
spusele ursitoarei; şi fără nici un fel de ocoliş, plin
de mânie şi amărăciune în suflet, a zis către ele:
- Da' oare nu voi sunteţi acelea care m-aţi pedepsit făcându-mă cerb de am îndurat chinuri trei ani
de zile alergând pe coclauri pustii, hrănindu-mă cu
ierburi şi cu ce am mai găsit ş-amu voi, după o scurtă vreme, v-aţi săturat, vreţi să vă dau cămăşile? Ei,
ca să ştiţi şi ca să vă intre bine în cap pentru totdeauna, că asta n-am s-o fac nicicum, să vă iasă din
minte şi din gând pentru totdeauna! Aşa să ştiţi; iar
de mine, nu veţi scăpa cât voi trăi eu pe pământ.
Auzind zânele cele spuse de Mărgărit, şi-au închis gura şi n-au mai spus nimic, iar Mărgărit s-a şi
înc ălecat pe calul cu aripi şi-n scurtă vreme a şi fost
ajuns în ograda babei care l-a crescut.
O, Doamne!„. Când l-a văzut biata babă s-a dus
în grabă către el cu braţele deschise, l-a cuprins, l-a
· ărutat şi nu se mai sătura să-l întrebe, că pe unde a
lmblat, pe unde trăieşte şi mai ales, prin câte a trelt ş ' cum s-a descurcat?
M ărgărit vorbindu-i cu omenie aşa ca unei
.name, s-a apucat de i-a spus într-o măsură oarecare, prin câte a trecut şi câte le-a păţit.
Ş- amu, cum calul cu stea în frunte era năzdrăvan,
iată că după vreo două trei zile, s-a pomenit
Mărgărit, că zice de colo calul către el:
- S tăpâne Mărgărit, mult bine mi-ai făcut că mai
scăpat din mâinile nenorocitelor de zâne, că sub stăpânirea lor eram; dar te-aş ruga mult să-mi mai faci
un bine ş-apoi, ţi-oi face şi eu ce mi-i cere şi ce vei
dori.
- Spune-mi, dragul meu cal, ce bine să-ţi mai fac
şi eu ţi-oi îndeplini dorinţa, zice atunci Mărgărit cu
bunătate în glas către calul său.
- Ei, dacă aşa zici, atunci, ţi-oi spune că doresc să
m ă duci să mă scalzi şi pe mine în lacul din pădurea
de dafini.

- Voi face precum doreşti dragul meu cal; chiar
mâine dimineaţă vom pleca spre lacul dorit ca să te
scald.
Ei, şi iată că a doua zi dimineaţă, încă înainte
de răsăritul soarelui, îndată s-au pregătit de drum,
după care, Mărgărit s-a încălecat pe cal, iar calul ş i-a
luat zborul şi în câtva timp au ajuns acolo la acel
minunat lac din pădurea de dafini. Cum au ajuns,
Mărgărit s-a şi apucat de şi-a spălat calul şi ieşind pe
mal, zice atunci Mărgărit către cal:
- Ascultă dragul meu cal; aici în lacul acesta când
s-a scăldat frumoasa -lumii Crina-Zorina, din ziua
ceia, adevărat ţi-oi spune, că până în clipa de faţă,
nu-mi mai iese din gând şi nu pot s-o uit, nu mai
sunt liniştit şi nici fericit. Şi. .. dacă - i aşa, eu în zadar mă gândesc la ea, în zadar mă zbat după ea, că
dacă eu nu ştiu în ce parte a lumii trăieşte şi unde
se găseşte, nu pot să fac nimic. Dacă tu ştii unde se
găseşte, te rog din tot sufletul şi inima mea să mă
duci la ea.
Auzind, calul a zis către Mărgărit:
- O, doamne, dragul meu stăpân! Ca să-ţi spun
adevărul, eu chiar la Crina-Zorina mă gândeam tot
timpul; dacă şi tu o ai în gând, atunci hai să mergem
s-o scăpăm din mâna blestematului de zmeu, care a
răpit-o din mijlocul ogrăzii în timp ce ea se spăla pe
cap. Asta a făcut-o nenorocitul, de ciudă, ştiind că
a vorbit cu tine în timp ce ea se scălda în lacul din
poiana pădurii de dafini. Şi de când el a răpit - o, zi
şi noapte o pune la diferite chinuri şi pedepse, iar
de trăit, trăieşte în mijlocul Muntelui din care curge
apă vie şi apă moartă. Şi. .. ca să mai ştii, acolo î~tre
munţi, unde se află Crina-Zorina, este şi o peşteră în care trăieşte o zgripţuroaică cu şapte capete şi
zgripţuroaica asta, este chiar sora zmeului şi lavremea când zmeul pleacă în lume cu treburile lui, pe
Crina-Zorina frumoasa-lumii, pe care o ştie că îţi
este sortită ţie, ca pe viitor să fie a ta, o leagă de un
stâlp din faţa peşterii şi-i dă poruncă soră -s i ca s-o
păzească cu străşnicie în lipsa lui. Aşa fiind, afurisita de zgripţuroaică, zi şi noapte nu se mişcă de lângă
Crina-Zorina.
- Ei, Doamne!. .. Dacă-i aşa de anapoda treaba,
atunci cum s-ar putea drăguţul meu cal, ca s-o putem lua de acolo? - întreabă Mărgărit pe calul său.
- Doamne, stăpâne, de luat o s-o luăm noi. Dar
fiind eu cam istovit de puteri la câte goneli şi alergări m -au tot pus nenorocitele iestea de zâne, trebuie să mă laşi vreo cinci-şase zile să mă mai odihnesc
oarecum, să-mi revin, ca s-o putem lua pe Zorina
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noi cu viaţă şi sănătoşi! Trebuie să
mă adapi douăzeci şi cinci de zile cu lapte de capre
sălbatice, în care timp trebuie să mă ţesali de două
ori pe zi, ca să cadă blestematul ăsta de păr fermecat
de zâne. Apoi, te vei încăleca pe spinarea mea şi ne
vom porni spre Muntele cu apă vie şi apă moartă.
- Bine, dragul meu cal, dar de unde şi cum să-ţi
găsesc eu atâta lapte de capre sălbatice?
- Doamne, stăpâne! Nu trebuie să te îngrijoreze
aşa ceva, că doar ai cămăşile zânelor; înţeapă-le câte
puţin la poale şi îndată le vei avea pe zâne în faţa ta,
ca din senin şi numai cât le vei porunci, ele îţi şi vor
aduce laptele cerut. Aşa să ştii.
Auzind Mărgărit, i-a mulţumit calului pentru
sfatul dat şi tot atunci, s-a apucat de a înţepat cămă 
şile zânelor cu care el era îmbrăcat, iar zânele au şi
apărut în faţa lui.
Fără alte probleme, văzându-le Mărgărit venite
în faţa lui, le-a şi zis:
- Ascultaţi aici: de astăzi, douăzeci şi cinci de zile
în şir, în fiecare dimineaţă, să-mi aduceţi aici câte o
găleată cu lapte de capre sălbatice; că de nu, vă leg
cozile părului de coada năzdrăvanului meu cal şi vă
târăşte ca pe nişte căţele înrăite până vă daţi sufletul.
Auzind zânele cele cerute de Mărgărit, n-au mai
scos un cuvânt; şi nemaiavând încotro, i-au spus lui
Mărgărit, să stea fără nici un fel de grijă, că ele îi vor
îndeplini cerinţa.
Ei, şi începând chiar din acea zi, Mărgărit a şi început să-şi ţesale calul, iar zânele să-i aducă laptele
cerut în fiecare dimineaţă.
Ei, şi aşa fiind, timpul a trecut, şi împlinindu-se
cele douăzeci şi cinci de zile, calul frumosului Măr
gărit şi-a lepădat părul cel vechi şi fermecat de zâne
şi i-a crescut cel nou, care lucea ca oglinda, apoi,
calul năzdrăvan cu stea în frunte şi cu aripi, a zis de
colo către Mărgărit:
- Stăpâne Mărgărit, încă un lucru trebuie să mai
faci pentru binele tău şi al meu. Cheamă zânele aici
şi trage-le din cap câte trei fire de păr de la fiecare şi
să le pui deoparte câte trei fire la un loc; şi ca să ştii,
ne va prinde mult bine, iar când vor trebui folosite,
îţi voi spune eu. După asta, fii gata să plecăm şi peste câteva zile vom fi înapoi aici împreună cu CrinaZorina Frumoasa-Lumii.
Dacă-i aşa, atunci Mărgărit, pregătindu-se de
drum cu ce i-a trebuit, precum şi cu cele câte trei
fire de păr din capul fiecărei zâne, după care, s-a încălecat pe năzdrăvanul său cal şi s-au pornit în zbor,
în căutarea Zorinei.
Ei, şi din acea zi, au umblat şi au tot cutreierat,
au trecut printre munţi şi păduri pustii, peste şesuri
întinse, au trecut în zbor peste prăpăstii şi câte altele, dar iată că după un timp, au fost ajuns ei la o

întinsoare pământească, cât vedeai cu ochii, dar plină cu şerpi şi alte dihănii sălbatice şi periculoase.
Cum au fost ajuns ei aici, a şi zis calul către Măr
gărit, că pe acolo peste câmpia asta periculoasă, nu
se poate trece pe jos. Eu o să zbor prin înălţimi, aşa
că să iei seama şi să te ţii bine de coama mea, că
prin înălţimi, se întâmplă că mai dăm peste furtuni
şi vânturi periculoase şi nu mi-ar face plăcerea să te
văd trântit la pământ. După ce trecem de zona asta
periculoasă, ai să vezi că eu voi coborî spre pământ
de partea cealaltă; când v-om coborî, să scoţi trei
fire de păr din capul zânelor şi să - l azvârli jos şi orice ai să vezi, să nu te sperii că eu sunt cu tine.
Ei, şi numai ce au fost coborât pe pământ, Măr
gărit a şi scos trei fire de păr din capul zânelor şi
le-a azvârlit pe pământ; şi în clipa ce părul a fost
atins pământul, ce să-i vadă ochii? Toţi şerpii şi toate reptilele sălbatice s-au adunat şi s-au împletit una
cu alta, de se făcuse un zid înalt înaintea lor de nestrăbătut. Atunci Mărgărit, văzând zidul de lighioane, nu mai putea de frică; ş-atunci calul năzdrăvan
a lui Mărgărit, a şi strigat atunci către Mărgărit ca să
scoată alte trei fire de păr din capetele zânelor şi să
le azvârle jos.
Mărgărit, a făcut aşa cum i-a spus calul şi numai
cât a fost azvârlit cele trei fire de păr, cum părul a
fost atins pământul, au şi fost venit stoluri de vulturi mari şi nemâncaţi de mai mult timp şi numai
cât s-au repezit asupra zidului de şerpi şi alte reptile
periculoase, nu s-au lăsat până nu le-a terminat de
mâncat, de nu mai rămăsese nici urmă de şerpi; ră
măsese pământul curat ca palma, că din urmă, iarba
verde o şi adia vântul călduţ şi liniştit.
Şi aşa, că li se deschisese calea liberă în toate
părţile, iar vulturii sătui, s-au întors înapoi de unde
au fost venit.
Ei, şi fiindu-le calea liberă şi fără nici un fel de
primejdie, iată că se pomeneşte Mărgărit, că zice calul său către el:
- Stăpâne Mărgărit, bucură-te că ne apropiem de
Muntele cu apă vie şi apă moartă, iar vezi, că în pă
durea în care intrăm îndată, o să găsim multe fete
şi nepoate de ale zgripţuroaicei. Ele, o să te întrebe
de unde vii şi încotro te duci. Tu să le spui că vii din
lumea cealaltă, ca să iei apă vie şi apă moartă . Ş
atunci, ele când vor auzi cele spuse, vor alerga toate
la zgripţuroaica cea bătrână ca să-i spuie vestea neaşteptată. Auzind zgripţuroaica una ca asta, fiind ea
stăpâna izvoarelor apei vii şi apei moarte, îşi va lua
toate fetele şi nepoatele şi se vor duce toate să apere izvoarele apei vii şi apei moarte; iar noi atunci,
să ne ducem repede la Zorina Frumoasa-Lumii s-o
dezlegi de stâlp, vă încălecaţi amândoi pe mine, dar
să nu vorbeşti cu ea nici un cuvânt, iar eu voi zbura
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cu voi spre înălţimile cerului ca să scăpăm de primejdia din partea zgripţuroaicei. Iar la vremea când
ai să vezi că ea aleargă după noi cu toate fetele şi
nepoatele ei, tu îndată să arunci în urmă în calea
lor, celelalte trei fire de păr din capul zânelor, dar să
nu te uiţi în urmă nici tu şi nici Zorina; că din cele
trei fire de păr, va apare un râu prăpăstios, o pădu 
re cu ţepi otrăvitori ş i un zid înalt de foc cu flacă 
ră vânăt ă . Când v-om trece dincolo de câmpia pe
care au fost şe rpii, o să coborâm pe pământ şi atunci
ne v-om odihni cu toţii şi o să vorbim cu Zorina
Frumoasa-Lumii.
Mărgărit atunci şi-a băgat bine în cap spusele calului şi ajungând ei la locul unde se aflau fetele şi nepoatele zgripţuroaicei, numai ce îl văzuse pe Mărgă
rit călare pe minunatul cal cu stea în frunte, i-a ieşit
înainte şi au zis atunci:
- Cale bună flăcău tânăr şi frumos! Rugat eşti să
ne spui, că de unde vii şi încotro te duci?
- Bun găsit voi spune; şi ca să ştiţi, vin de pe lumea ce alaltă şi mă duc să iau apă vie şi apă moartă.
- O, fa cale întoarsă flikău, că dacă nu te întorci,
îţi vei pierde viaţa!
- Ei, ori eu, ori voi! - a zis atunci Mărgărit.
Auzind fetele şi nepoatele bătrânei zgripţuroaice,
cele spuse de Mărgărit, au şi luat-o la fugă să-i spuie
babei, că unde se duce Mărgărit.
Auzind zgripţuroaica , a şi tras un blestem, apoi,
şi-a luat fetele şi nepoatele şi s-a dus repede la izvoarele apei vii şi apei moarte, cu gândul, că poate-1
va prinde acolo pe Mărgărit şi-i va face capătul. Ei,
şi şti i nd bine Mărgărit că zgripţuroaica şi-a părăsit
peştera, a şi ajuns la Crina-Zorina, a dezlegat-o repede de la stâlpul de care era legată, a urcat-o repede şi pe ea pe cal alături de el, apoi a zis către cal:
- Haide, drăguţul meu cal, amu să te văd ce poţi!
Calul, şi-a întins aripile şi pe dată şi-a luat zborul
către înaltul cerului.
Ş- amu, dragii mei, să ne întoarcem la bătrâna
zgripţuroaică şi să vă spun, că văzând ea că timpul
a cam trecut şi că Mărgărit nu a făcut aşa cum
a zis c ătre fetele şi nepoatele ei, că va veni acolo
dup ă apă vie şi apă moartă, i-a cam spus inima ei
ceva; ş- atunci, nu şi - a mai pierdut vremea, şi - a luat
fetele şi nepoatele şi s-au întors repede la peştera ei.
Ajungând acasă, când se uită ea la stâlpul de care
Zorina a fost legată ş-amu nu mai era, mai ia-o de
unde nu-i, că a şi ştiut că i-a făcut bucata Mărgărit!
Ei, şi aşa stând lucrurile, atunci zgripţuroaica , îndată ş i-a luat fetele şi nepoatele ei cu ea şi s-au pornit ca vântul pe urmele lui Mărgărit .
Ei, şi iată că nu după multă vreme de zbor, s-a auzit din urmă o bubuitură, aşa ca de tunet.

Atunci, a ş i întrebat Mărgărit pe cal, că ce a fost
asta?
- Ei, ce a fost? Îi scârnăvia de zgripţuroaică din
urma noastră, împreună cu fetele ş i nepoatele ei,
dar să nu vă fie teamă; scoate repede şi cele trei fire
de păr din capul zânelor ş i aruncă-le în urm ă ş i s ă - i
dăm drumul înainte, că p ân ă la urm ă, ai s ă vezi că
nu se va alege nimic din ea.
Ş - atunci , numai ce Mărgărit a fost aruncat cele
trei fire de păr din capul zân elor, pe loc s-a ivit
înaintea zgripţuroaic e i un râu cu ap ă tulbure ş i vijelios, iar când a fost ajuns afurisita de zgripţuroaică
pe malul râului primejdios a şi intrat năval ă în râu
cu tot cu fetele ş i nepoatele ei ca s ă treacă dincolo pe cel ălalt mal, dar din p ă cate, toate nepoatele ei
s-au înecat, ieşind numai zgripţuroaica şi cu fetele
ei. După ce au fost ieşit , dincolo de râu, au dat de pă
durea de spini otrăvitori. Din pădurea asta de spini
otrăvitori, n-au putut să mai iasă cu viaţă, decât bă 
trâna zgripţuroaică , dar nu scăpase bine de spini, şi
a fost ajuns la şanţul de foc şi cu pară vânătă; şi intrând în el, n-a mai ieşit nici ea de acolo, din primejdiosul şanţ cu foc în veci ş i pururi; acolo i s-au topit
carnea şi oasele pentru vecie.
Ş - atunci calul năzdrăvan cu stea în frunte şi
zburător al viteazului şi curajosului Mărgărit, după
ce trecuse în zbor peste fosta câmpie cu şerpi pe
care-i des fiinţaseră şi p e- aişte a , a coborât jos pe o
câmpie cu iarbă verde ţesută cu fel de fel de flori
frumoase şi plăcut mirositoare, a zis atunci către
Mărgărit:

amu stăpâne, să răsuflăm liniştiţi şi
să - i mulţumim bunului Dumnezeu, că am scăpat cu
zile şi sănătoşi .
Atunci, Mărgărit împreună cu Crina-Zorina Frumoasa-Lumii, au coborât pe o câmpie cu iarba verde şi cu flori sub tulpina unui copac gros şi rămuros
şi şi-au povestit unul altuia toate întâmplările din
viaţă până în clipa ceea în care se aflau împreună.
Ei, şi după ce s-au odihnit, s-au încălecat iar pe
năzdrăvanul cal şi s-au dus chiar la băbuţa ceea care-l crescuse pe Mărgă rit.
Şi în scurtă vreme, Mărgărit ş i cu frumoasa
Crina-Zorina, s-au cununat cu doi naşi, au avut o
nuntă frumoasă, au petrecut şi chefuit şi dacă nici
amu n-or fi murit, poate că mai trăiesc şi ast ăzi un
trai fericit; iar zânele şi tot neamul zmeilor şi al
balaurilor, de mult au pierit, căci cât au trăit, nimeni
nu i-a îndrăgit.
Iar eu despre ei ce am ştiut, cu mare drag v-am
povestit.
-

Descalecă,
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(SFÂRŞIT)

Prof. Ion ILIE

Cordăreni

- Amman

Turneul ANSAMBLULUI DE CÂNTECE ŞI DANSURI „Cordăreanca" ÎN IORDAN/A

în perioada 23-31 iulie 2011, la iniţiativa Ambasadei României în Iordania, a Ministerului Culturii
şi atr' oniului Naţional şi a Centrului Naţional
pe tru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţi
on e, instituţia noastră a primit invitaţia de a particip cu o formaţie la un turneu artistic în Iordania.
niţ al am dorit să mergem ·CU formaţia „Balada"
in Boto ani, condusă de referentul nostru, Mihai
Fediuc, însă lipsa pa.şapoarteior m -a făcut să renunţ
la această formaţie. Am avut o discuţie cu primarul
de la Vorona pentru ansamblul „Codruleţul", însă neavând bani prinşi în buget şi aflându-se în faţa manifestărilor din septembrie unde de asemenea se cheltuiesc nişte fonduri, a trebuit să renunţ la acest ansamblu cu un palmares artistic.
Atunci am apelat la ansamblul „Cordăreanca'' din
Cordăreni, ansamblu care în ultimii ani, chiar dacă
a luat fiinţă în anul 2008, a câştigat numeroase premii judeţene şi naţionale graţie seriozităţii membrilor ansamblului şi implicării primarului Constantin
Dumitraş, în tinereţe fiind el însuşi un dansator de
bază al formaţiei de dansuri.
Astfel am selecţionat 12 dansatori care deja aveau
experienţa turneelor şi care sub îndrumarea coregrafului nostru, Mihai Fediuc, aveau programul de dansuri bine pus la punct.
Fiind un turneu de 8 zile, sigur acompaniamentul orchestral constituia o problemă, deoarece instrumentiştii aveau nunţi angajate. Am reuşit până la

urmă

ca tot programul să fie acompaniat de o formaţie de fanfară condusă de prof. Ioan Enciu. Astfel am
gândit prin această orchestră să prezentăm şi genul
de muzică al formaţiilor populare de suflători.
După mai bine de 10 zile de repetiţii, în ziua de
24 iulie am ajuns la Amman. În această zi, după ce
ne-am odihnit, am făcut un tur al oraşului şi am vizitat sala unde aveam să susţinem primul concert la
Amman. Pe data de 25 iulie am susţinut primul concert în Sala Regelui Hassan - concert greu, de debut, în faţa prinţesei Iordaniei, a ministrului culturii
al Iordaniei şi a ambasadorului nostru, excelenţa sa
Radu Onofrei, un om deosebit care a participat la trei
concerte din cinci ale ansamblului nostru. Evident a
participat întreg colectivul ambasadei, începând de
la primul secretar al ambasadei, domnul Eduard Preda, care de altfel ne-a însoţit tot turneul.
Succes mare: frumuseţea costumelor, a dansurilor
şi cântecelor din acest nord de ţară au stârnit ropote
de aplauze.
În data de 27 iulie am plecat spre Petra, considerată pe bună dreptate a opta minune a lumii. După ce
ne-am cazat la un hotel la câţiva kilometri de marele
vestigiu şi punct turistic, mai bine de 8 ore am vizitat
acel loc pe care nu-l poţi descrie în cuvinte şi pe care1 recomand oricărui muritor de pe Terra să-l viziteze.
Pe data de 28 iulie am susţinut concert la Ma'An oraş situat la 30 km de Petra în acest an deţinând şi titulatura de capitala culturii iordaniene. Am susţinut
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concert în sala universităţii (peste 1500 de locuri),
întreaga delegaţie fiind primită de rectorul universitătii
, unde în calitatea de conducător al formatiei
,
mi-a oferit medalia universităţii, iar din partea unui
ansamblu artistic renumit din Iordania (care va fi în
decembrie 2011 sau aprilie 2012 oaspeţii ţării noastre), ansamblul „Cordăreanca" a primit de asemenea
trofeul ş i invitaţia de a reveni în Iordania.
După spectacol ne-am întors la Amman, iar în zilele de 28 ş i 29 iulie am fost oaspeţi de onoare ai Festivalului de la Jarash, festival care se desfaşoară anual
sub înaltul patronaj al reginei.
În ziua de 30 iulie, am mers în excursie la apa Iordanului şi la muntele Nebo, acolo unde Moise cu toiagul şi forţa sa dumnezeiască a despărţit Marea Roşie în două facând astfel loc celor care încercau să
scape de urmăritorii egipteni, în urma lor aşternân 
du-se din nou apa.
în data de 31 iulie am vizitat Marea Moartă, de
asemenea un alt obiectiv turistic important de pe
Terra - loc care împreună cu celelalte obiective vizitate vor rămâ ne în memoria membrilor ansamblului,
ca locuri de vis pe care şansa vieţii şi instituţia noastră le-a oferit-o.
În ziua de 31 iulie, după- amiază am susţinut ultimul concert la Az Zarqa (un oraş industrial), în Sala
Regelui Abdulah, unde am avut fericirea să întâlnim
o mare comunitate de români. Momente emoţionan 
te în urma ultimului concert prezentat la o înaltă ţi
nută în prezenţa oficialităţilor şi a distinsului nostru
ambasador, Radu Onofrei, emoţionat şi pentru faptul că ropotele de aplauze s-au transformat apoi în
lacrimi ale membrilor comunităţii de români, şi de
ce nu, ş i ale noastre.
Refe rindu - mă la turneu, pot spune că Ansamblul „C ordăreanca" a lăsat o impresie frumoasă din
punct de vedere artistic, costumele au impresionat
prin frumuseţea lor, iar colectivul a fost un model
de dis ciplină şi profesionalism pentru un ansamblu
de amatori.
Nu aş putea încheia fară să mulţumesc Consiliului Judeţean Botoşani pentru sprijinul şi acordul
dat pentru a efectua acest turneu, Ambasadei Române pentru invitaţie, respectiv domnului ambasador Radu Onofrei, Ministerul Afacerilor Externe şi
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi nu
în ultimul rând conducerii Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţiona 
le, domnului Ciprian Ogrăzeanu şi doamnei director adjunct Oana Petrică, care au avut încrederea să
acorde această invitaţie Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
B otoşani.
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Mihai Chelărescu - Folclor coregrafic
din Vorona, judeţul Botoşani
ucrarea de faţă cuprinde un buchet bogat de
piese coregrafice culese de inginerul Mihai Chelă
rescu din arealul străvechii vetre de cultură Vorona. Maestru coregraf, cu o experienţă deosebită în
depistarea şi transcrierea dansurilor populare din
zona Moldovei1 Mihai Chelărescu este şi un foarte bun interpret al acestor dansuri. Experienţa de
dansator în diverse ansambluri folclorice, fie din
Botoşani sau din ţară, după ce a observat cu atenţie
din copilărie jocurile populare ale flăcăilor, gospodarilor şi bătrânilor din Vorona, de unde îşi are originea, îl îndreptăţeşte pe realizatorul acestei culegeri, prima de acest fel din
judeţul Botoşani, să aducă
reale contribuţii la conser-

varea şi valoroficarea acestor forme ale menifestări
lor sociale de tradiţie, care
sunt dansurile populare.
Existente în forme brute,
neaoşe, pe toată raza comunei Vorona, un adevă
rat zăcământ de valori folclorice autentice, mereu în
efervescenţă, de la cele mai
concrete tradiţii recunoscute de nenumăraţi cercetători până la inovaţii, care,
şi ele, ţin de substanţa tradiţiilor venite din străbuni,
jocurile populare, aşa cum
le zic cei care la dansează
cu diverse ocazii - la nunţi,
la botezuri, la horele organizate ad-hoc sau, în suite
de spectacol, la tradiţiona
lele festivaluri „Serbările
pădurii" şi „Moştenite din
bătrâni'', mărci ale voronenilor de decenii bune -, reprezintă o formă de comunicare socială, prin exuberanţa limbajului coregrafic, căruia Mihai Chelărescu le-a găsit forma cea
mai expresivă şi clară a transcrierilor prin semnele consacrate de înaitaşi ca Tita Sever, Constantin
Brăiloiu sau, la noi, regretatul Vasile Andriescu, de
la care culegătorul acestei antologii de dansuri populare a învăţat.
Culese de-a lungul timpului, după ce coregraful Mihai Chelărescu le-a dansat cu diverse ocazii,

aceste dansuri populare din prezenta culegere redau cu acurateţe toate mişcările, care, de la cele aleatorii, din forma incipientă, cu mişcări sugerate de
muzica şi ea din zona Voronei, au căpătat claritate în fiecare gest, au fost stilizate şi coregrafiate cu
un maxim simţ al mişcărilor observate în repetate
rânduri de ochiul atent al culegătorului. Titluri de
dansuri ca „Bătrâneasca'', „Sârba din Chiscovata'',
„Boghii", „Hora veche" sau „Ruseasca'', „Ruseasca
pe dos", „Polcuţa'', „Polcuţa lui Moş Mitru'', „Raţa"
duc direct la esenţa jocului popular, conservat din
generaţie în generaţie, aşa cum altele, ca „Batista," „Iţe1"
e, „H ora cu şervete" sau „ De trei ori pe
după masă'', „Jocul zestrei'',
„Hora mare" sugerează
momente din viaţa comunităţii, când aceste dansuri sunt jucate, sau altele
ca „Bătuta cu fete'', Bătura
cu băieţi'', „Ilenuţa'' şi „Hora-n doi" trimit la momentele ocazionale ale horelor
de sărbătoare, cum de altfel dansuri ca „Ciobăna
şul'', „Coasa" şi „Cărăşelul'',
nu încape nicio îndoială,
fac trimitere la ocupaţii
le celor din zona din care
aceste dansuri au fost culese. Astfel antologate, aceste dansud populare monografiează, într-un eşantion
elocvent, o trad iţie etnografică definitorie pentru
o sub-zonă etno-folclorică
cum este recunoscută Vorona pe harta cercetărilor
în domeniu. Astfel Mihai
Chelărescu se adaugă unui şir lung de observatori şi
cercetători ai acestei vetre folcorice, conservând un
tezaur folcloric ce va dăinui, în formele lui corecte,
peste ani. Ceea ce este evident, aşa cum se vede şi în
cuvântul autorului, jocul popular voronean se distinge de alte jocuri de gen din zona etnofolclorică
a judeţului Botoşani prin paşii mărunţi, armon i zaţi
în grupuri de la trei şi şapte, ori grupe de câte patru, ceea ce dă caracteristica specifică de „joc popular de colectivitate''. Evantaiul coregrafic pe care
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d oreşte să-l

ilustreze coregraful-culegător, de la paşii lenţi, legănaţi, în ritmuri şi tempo-uri impuse de
muzica şi ea din această bogată sub-zonă folclorică,
la paşii bine accentuaţi, cu „pinteni bătuţi în podea
şi în aer" portretizează cum nu se poate mai bine
spiritul distractiv al comunităţii din care au fost culese dansurile şi muzica. Astfel, Mihai Chelărescu
structurează antologia de faţă pe şase grupe: jocuri
de grup, jocuri de perechi, jocuri de femei, jocuri
de bărbaţi, jocuri legate de ritualul nunţii şi jocuri
tradiţionale legate de trecerea peste an, cum bine
mentionează autorul în cuvântul însotitor.
'
'
Mihai Chelărescu, pentru a dovedi o continuitate în pasiunea sa de dansator şi coregraf, prin mâna
căruia trec în prezent generaţii de viitori dansatori, dacă nu profesionişti măcar buni cunoscători
a unei astfel de tradiţii, are pe masa de lucru încă
o serie de dansuri populare cărora, cum spune el,
nu le-a găsit forma finală, convingătoare, cum ar
fi: „Cioful sau Ciuful': „Gâza': „Barosul" şi Nicovala': „T igăneasca sau Tananica': „Zlătunca': „Bătuta
moş negească: „Baraboiul" şi „Boiereasca': Astfel,
atitudinea sa profesională în domeniu elimină din
capul locului improvizaţia, ocazionalismul, oportunismul, care, la alţi aşa-zişi coregrafi se pot vedea
lesne prin participări la tot soiul de întâmplări aleatorii, cu scopuri în primul rând pecuniare.

În această frumoasă şi reuşită interprindere i se
alătură muzicianul Constantin Lupu, care transcrie
muzica după care dansurile coregrafiate de Mihai
Chelărescu prind viaţă. Fiecare dans este însoţit de
piesa muzicală culeasă din zonă cu acribie de antologator şi colaboratorul său, profesorul Constantin Lupu, unul din cei mai buni notişti şi transcriitori de astfel de piese, el însuşi autor al unor culegeri de gen din zona etnofolclorică a judeţului Botoşani. Piesele muzicale pot fi interpretate, astfel,
lesne la instrumente muzicale, ca tilinca, fluierul,
cobza, cât şi la vioară, acordeon, clarinet, trompetă, tobă, în tarafuri, fanfare sau individual. Armonia dintre muzica şi dansurile populare din vatra
folcorică a Voronei face din această mică antologie
un eveniment editorial remarcabil, iar lucrarea în
sine se adresează tuturor celor interesaţi de învăţa
rea şi transmiterea mai departe a acestei frumoase
tradiţii. Punerea în valoare a doar două aspecte coregrafice şi muzicale - , combinate şi cu strigătu
rile care însoţesc jocurile, transmise din generaţie
în generaţie, face din lucrarea maestrului coregraf
Mihai Celărescu, un împătimit, în sensul bun al cuvântului, al jocului popular românesc, o adevărată
mostră de conservare şi valorificare a tradiţiilor populare româneşti.
Gellu DORIAN
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Folclor coregrafic din Sarafineşti, comuna Corni
Materialul a fost cules de la membrii fostei Formaţii de dansuri a Căminului Cultural din
Sarafineşti. Notarea grafică a mişcărilor s-a făcut după simbolurile stabilite de maestrul
de balet Theodor Vasilescu şi maestrul coregraf Sever Tita.
CULEGERE SI TRANSCRIERE

COREGRAFICĂ: MIHAI CHELĂRESCU

TRANSCRIERE MUZICALĂ: CONSTANTIN LUPU
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