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Editorial

Prof. Ion ILIE

Consiliul Judeţean
la sfârsit de mandat

O dată la patru ani, conform l~gilor scrise ale democraţiei, au loc alegeri, începând de la cele locale până la cele prezidenţiale.
Sigur că aceste schimbări, de multe ori sunt aşteptate de unii care sunt certaţi
cu legea sau nu au darul muncii şi care gândesc că venirea la putere a unor componenţi ai unui partid sau ai unei coaliţii favorabile lui (ca individ) i-ar aduce
avantaje.
Viaţa - i mai ales cursul actual al vieţii de după revoluţie - a demonstrat că
lucrurile nu stau chiar aşa. După ani de experienţe în acest domeniu electoral,
începe să se cearnă tagma "fripturiştilor" şi "oportuniştilor" apăruţi după revoluţie. Încep să fie înlăturaţi oamenii fără educaţie şi caracter şi să- şi facă loc (este
adevărat, foarte încet) valoarea, competenţa şi profesionalismul, acolo unde cei
care diriguiesc destinele unei comunităţi, instituţii etc. sunt ei înşişi nişte persoane integre şi bine pregătite profesional.
Experienţa de viaţă m-a învăţat să nu fiu nici naiv, nici oportunist. Ani de-a
rândul am demonstrat verticalitatea mea, pornind de la cea politică (nu întotdeauna a meritat) până la cea profesională şi nici nu am niciun fel de amnezie în
ce priveşte ceea ce s-a petrecut în ultimii ani.
Revenind la ideea acestui articol aş dori acum, la sfârşitul unui mandat al
Consiliului Judeţean Botoşani actual, să prezint câteva păreri personale, ca un
"remember" al muncii în comun, la bază stând un respect bazat pe profesionalism în ceea ce a însemnat îndeplinirea obiectivelor în obţinerea rezultatelor de
propulsare a judeţului pe plan naţional şi internaţional. Asta pe de o parte, în
ceea ce înseamnă specificul instituţiei pe care o manageriez, iar pe de cealaltă
parte, a relaţiilor interumane, am simţit întotdeauna aprecierea şi respectul conducerii judeţului şi a întregului consiliu, chiar dacă eu, din punct de vedere. politic, făceam parte din opoziţie .. . Iată deci, că acolo unde raţiunea şi conştiinţa
oamenilor sunt mai presus decât interesele politice sau de altă natură, munca şi
profesionalismul unei persoane sau ale unei instituţii au fost apreciate.
Această constantă, ce ţine de experienţa mea în domeniul cultural, de tradiţie,
mă face, ca la sfârşit de mandat al domniilor voastre, să vă mulţumesc pentru
modul în care aţi sprijinit instituţiile de cultură, pentru înţelegerea pe care aţi
avut-o pentru actul cultural şi pentru faptul că nu aţi uitat că Botoşanii este acel
„pământ zămislitor de genii" şi de valori ale ştiinţei şi culturii româneşti.
Vă doresc, şi de aici înainte, să aveţi parte de sănătate, noroc şi succes în îndeplinirea·aspiraţiilor din viitorul apropiat.
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Elena PRICOPIE

Acţiuni culturale din calendarul de activităţi ~I instituţiei
Trecerea în revistă a manifestărilor culturale organizate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, manifestări ce au scopul
de a menţine vie preocuparea românilor pentru conservarea şi promovarea tradiţiilor moştenite de la generaţiile care au păstrat mult mai bine legătura cu Natura,
cu Universul, cu înaintaşii, este un mod prin care încerc de ceva vreme să ţin la curent cititorul cu activitatea noastră.
Acţiunea culturală care a deschis anul cultural este
una de mare anvergură - Zilele Eminescu - în fiecare
an în preajma zilei de naştere a poetului nostru naţional.
Momentul central al Zilelor Eminescu a fost decernarea Premiului Naţional de Poezie Mihai Eminescu,
la 15 ianuarie, ziua de naştere a poetului, zi declarată
din anul precedent Ziua Culturii Naţionale.
Anul acesta Zilele Eminescu s-au desfăşurat în perioada 13-15 ianuarie, organizatori fiind: Primăria Municipiului Botoşani, Consiliul Local Botoşani, Fundaţia Culturală „Hyperion-Caiete Botoşănene" Botoşani,
Memorialul Ipoteşti- Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu': Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Teatrul
„Mihai Eminescu" Botoşani, Muzeul Judeţean Botoşani, Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu" Botoşani
D.J.C.P.N. Botoşani, cu participarea Primăriei Bălţi, a
Universităţii „Alecu Russo" Bălţi, a Consiliului Raional
Soroca şi a Teatrului ,;veniamin Apostol" Soroca.
Au urmat „Sezătorile iernii", ediţia a XXII-a, manifestare culturală de tradiţie ce aduce în prim plan
rapsozi populari, formaţii corale săteşti, ansambluri de
dansuri şi meşteri populari din satele şi comunele judeţului, manifestările desfăşurându-se în teritoriu cu
participarea managerului şi specialiştilor Centrului. Şe
zătorile s-au derulat pe tot parcursul lunii februarie şi
începutul lunii martie chiar, din motive obiective pentru care a fost reprogramată acţiunea de la Cordăreni,
astfel: Vorona-5 februarie, Lunca-12 februarie, Coţuş
ca-19 februarie, Tudora-26 februarie, Cordăreni-11
martie. Au participat de asemenea poeţii botosăneni
Lucian Alecsa, Dumitru Ţiganiuc, Vlăduţ Scutelnicu,
Vasile Iftimie, Nicolae Corlat, Petruţ Pârvescu, Dumitru Necşanu, Cezar Florescu, Stelorian Moroşanu, Marius Irimia, Constantin Bojescu,Mircea Oprea-jurnalist, şi Gellu Dorian, specialistul care s-a ocupat de programul şi organizarea acestor manifestări.
Şezătorile au fost organizate de C.J.C.P.C.T. în parteneriat cu autorităţile publice din localităţile mai sus
menţionate.

T'argul Mărţişorului aflat la cea de-a doua ediţie
a fost organizat de C.J.C.P.C.T., Consiliul Judeţean şi

Primăria Botoşani

în perioada 25-29 februarie pe pi-

prezenţi meşteri populari din juVaslui, Neamţ, Harghita, Suceava.
Luna martie începe în fiecare an cu Festivalul Naţional de muzică uşoară „Mărţişor Dorohoian': anul
acesta aflat la cea de-a XXIX-a ediţie. Festivalul s-a desfăşurat în perioada 2-4 martie la Sala Teatrului din Dorohoi, având un juriu de prestigiu: Ionel Tudor-compozitor, preşedintele juriului,Titus Andrei-realizator Radio România Actualităţi, Andreea Andrei-textier, Ion
Ilie-managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Marcel Dupu- directorul Palatului Copiilor Botoşani, Oleg
Volontir- şeful Centrului de Cultură Chişinău.
Prezenţa tinerilor din Republica Moldova şi Ucraina
dă un caracter internaţional acestui festival care a lansat
de-a lungul timpului nume sonore ale muzicii uşoare

etonalul Unirii, fiind
deţele Botoşani, Iaşi,

româneşti.

Trofeul festivalului a fost obţinut de Ruxanda Maria
Tomulesei, Iaşi, iar primele locuri au revenit, pe categorii de vârstă astfel:
- categoria 6-9 ani - Daria Alexandra Bârzu, Iaşi;
- categoria 9-12 ani - Oana Tăbultoc, Botoşani;
- categoria 12-15 ani - Ioana Ignat, Botoşani;
- categoria 15-30 ani - Alexandru Tărâţeanu,
Cernăuţi.

Premiul special al juriului: Anastasia

Popistaşu,

Botoşani.

Premiul de popularitate: Raluca Elena Ursu,
Botoşani.

Târgul meşterilor populari (20-22 aprilie) a marcat începutul Zilelor Oraşului Botoşani, fiind prezenţi
meşteri populari din toate zonele ţării, precum şi din
Republica Moldova şi Ucraina.
Se spune că timpul este măsura tuturor lucrurilor. Şi
cred că realitatea confirmă dictonul. Când spun acest
lucru mă raportez la activităţile culturale organizate şi
desfăşurate de instituţia noastră la un nivel mereu superior faţă de anul precedent.
Sperăm ca aceste acţiuni culturale, de educaţie prin
acte culturale să fie percepute ca o misiune împlinită
prin care ţinem treaz spiritul doritor de cunoaştere, dar
în acelaşi timp de conservare şi promovare a tradiţiilor
culturale ale românilor, modalitatea sigură de menţine
re a identităţii acestui popor în condiţiile unei globalizări necontrolate.
Prezenţa neobosită a managerului acestei instituţii
la toate evenimentele culturale, precum şi profesionalismul colegilor sunt garanţia calităţii privind activitatea instituţiei.
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Prof. Margareta MIHALACHE

Târgul Mărţişorului
25 - 29 februarie 2012
La această ediţie au fost invitaţi meş teri populari
care sunt membri ai Asociaţiei Meşterilor Populari
din Moldova: Neamţu Vasile şi Maria Neamţu, Iacinschi Sonia şi Eusebiu - Botoşani, Matraş Lucreţia şi
Valentin - Botoşani , Acasandrei Gheorghe şi Valen tina - Iaşi, Gheorghian Elena - Suceava, Hojbotă Veronica - Suceava, Şaptelea Liviu - Botoşani, Sauciuc
Aurora - Botoşani, Moldovan Virgil - Suceava, Deak
Csaba - Harghita. S-au alăturat acestora artişti care
fac parte din Societatea Culturală „Expo-Art" Botoş ani: Alexa Marcel, Florin Grosu, Silviu Babii, Ionuţ
Gafiţeanu alături de prof. Turiceanu Cristina de la
Grupul Şcolar din Săveni şi de prof. Gordaş Genoveva de la Liceul de Artă „ Ştefan Luchian" Botoşani. O
altă prezenţă deloc neglijabila a aparţinut unor tinere: Dănilă Anca din Săveni, Macovei Lidia din Gura
Humorului şi Maxim Emilia din Botoşani care au
preluat linia tradiţionalistă de realizare a mărţişoa
relor de la alte meştere.
Manifestarea propriu - zisă a cuprins două orientări: cea dintâi a conservat maniera foarte veche de
confecţionare a mărţişoarelor, iar cea de a doua a
etalat produse „handmade" care, oricum pe o scară
ierarhică, sunt superioare produselor realizate în serie. E cunoscut că trendul „handmade" prinde teren
din ce în ce mai mult. În acest sens, s-au dezvoltat şi
firme care oferă materii prime sau accesorii necesare
realizării unor obiecte. Materialele folosite sunt de o
varietate uimitoare: lut cernit, cartonaşe, lemn, lână,
fetru, bumbac, la rândul lor, unele dintre acestea sunt adeseori evidenţiate fiind pictate
cu ajutorul pensonului sau fiind împodobite cu mărgeluţe, petale şi fărâme
de cioburi colorate. Această orientare a fost susţinută de Centrul „Prietenia" şi „CiTO" Botoşani prin antrenarea unor adolescenţi în tot
felul de activităţi cu accent pus
pe munca manuala de către următoarele profesoare: Ungureanu Mihaela, Gânju Teodora şi
Necşanu Elena.
Mulţi dintre aceştia s-au axat
pe confecţionarea mărţişoare
lor tip broşă din dantelă albă sau
prin folosirea panglicilor înguste şi
viu colorate pentru a realiza bobocii de floare sau alţii au asamblat petale de flori şi mărgele în strună de undiţă

lăcuită. Nu a lipsit nici întrebuinţarea

meşteşugită

a cojilor de fistic
sau a seminţelor
de dovleac pentru
a crea motive inedite care să se integreze în tematica primăverii. Puterea de inventivitate s-a dovedit în
unele cazuri chiar
surprinzătoare.

Aşadar,

Hojbotă

Veronica din Gura
Humorului a realizat un mărţişor
pe care l-a numit
„sporul casei" şi
Mărţişoare · Timofduc Petrică
pe care l-a realizat
din seminţe de castravete, aplicându-le pe o bucăţi 
că de ceramică la care a mai adăugat o seminţă de
in. Astfel, a constituit, în final, un ghiocel, gândinduse că, datorită părţilor constitutive - seminţele,dar şi
ţinând cont de perioada de trezire a vegetaţiei, s-ar
potrivi să nu lipsească din nici o casă la început de
primăvară căci ar aduce, prin simpla prezenta, roade
bogate în orice gospodărie.
Standul inginerului Petric~ Timofciuc a
atras atenţia prin diversitatea materiilor
prime folosite, evoluţia sa în arta meşte
şugărească nefiind una pur întâmplă
toare, mai ales că până în anul 1987
a obţinut mai multe brevete în domeniul mecanicii, iar acum îşi fo loseşte cu succes capacitatea de
inventivitate, dezvoltând obiecte de excepţie în arta decorativă.
Fie că foloseşte drept materie primă pănuşii pe care îi trece printr-un riguros proces tehnologic
(culegere, vopsire, împletire), fie
că foloseşte placajul aplicând tehnica traforajului şi a pirogravurii munca dânsului este de neegalat, necesită multă dibăcie şi perseverenţă în
parcurgerea etapelor premergătoare obţinerii unor obiecte finite. Orice material
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rezultat în urma realizării unor mărţişoare este, la
rândul său, folosit pentru alte tipuri. Este şi cazul
pulberii de lemn obţinute în urma traforării, aceasta
va fi amalgamată cu ajutorul aracetului, apoi turnată
în forme săpate în cartof. La fel se procedează şi cu
rumeguşul care va fi turnat în forme de alamă, iar
în capacele de apă minerală va fi turnat ipsosul. Mai
târziu apar inimile, buburuzele, tulpinile unor flori
care, în final, vor fi pictate şi împodobite. Din toate
acestea, coşarul rămâne piesa de rezistenţă deoarece
acesta este construit aproape în totalitate din cupru,
pe umăr i se ataşează de fiecare dată sârma îndoită
circular din argint, capul, pălăria şi scara sunt din
lemn, iar postamentul este din lemn de carpen cu
un aspect deosebit. Papucii coşarului sunt din doi
sâmburi de prună polizaţi. Este o muncă aparte care
pune accent pe o excepţională capacitate de inventivitate ,completată de un talent real.
În schimb, delicateţea minusculelor gâzuţe, dar şi
a florilor plăpânde care se ivesc la început de primă 
vară, a fost zugrăvită de astă dată de inginerul geolog Deak Csaba din Odorheiul Secuiesc-Harghita
pe bucăţele de lut cu forme diverse. Aceleaşi motive
puteau fi regăsite şi la Pal Melinda din Sfântu Gheorghe - Covasna care dovedeşte o aparte iscusinţă în

repartizarea corectă a mărgeluţelor chiar atunci când
este vorba de corniţele gândăceilor sau de antenele
fluturilor. Bineînţeles că avalanşa florilor din acest
anotimp, surprinse în diverse ipostaze cu unduirile caracteristice eleganţei lor, a fost materializată în
tablouri de către Şaptelea Liviu, Grosu Florin, Alexa
Marcel si Babii Silviu.
Însă tinerii mai receptivi la materiile prime actuale (hârtia cerată şi colorată) au întrebuinţat pentru
aşa-zisele mărţişoare tehnica spiralării hârtiei care se
raportează la o veche artă populară ce datează din
secolul al XVII-lea, iar datorită tematicii abordate
acestea s-au inclus în această manifestare deşi reticenţe au existat încă de la început din partea tuturor
deoarece hârtia rămâne o materie primă greu adaptabilă la specificul nostru.
Acceptarea celor două orientări în confecţiona
rea acestor talismane nu a fost îmbrăţişată doar de
comunitatea noastră, chiar la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti au loc expoziţii cu produse „handmade" în cadrul târgurilor care au drept obiectiv
principal conservarea mai întâi a laturii tradiţionale
şi mai apoi, pentru a nu se da dovadă de opacitate,
se permit noi modalităţi de realizare a mărţişoarelor,
promovate mai ales de către generaţiile actuale.
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Prof. Margareta MIHALACHE

Matricea stilistică
a unei comunităţi
(Târgul Meşterilor Populari - Ediţia a VI-a)

în perioada 20-22

aprilie 2012 a avut loc Târgul
Populari, organizat de Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani în colaborare cu Primăria Municipiului Botoşani, sub egida Consiliului Judeţean Botoşani şi în parteneriat cu Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova. Ca întotdeauna, această manifestare s-a inclus în ampla sărbătoare dedicată „Zilelor Oraşului Botoşani" şi a prevalat şirul celorlalte
activităţi care s-au derulat în perioada care a urmat.
Meşterii invitaţi din zone etnografice de prestigiu din ţară (Maramureş, Năsăud, Galaţi, Neamţ,
Teleorman, Argeş, Iaşi, Suceava, Mureş, Covasna,
Harghita, Botoşani) au fost dintre cei care păstrează
meşteşugurile tradiţionale: olărit, ţesut, prelucrarea
lemnului şi a pieilor, împletituri nuiele sau papură şi
închistritul ouălor. Pe lângă aceştia a fost acceptat şi
un număr redus al celor care, pornind de la fundamentul unui meşteşug tradiţional şi folosindu-se de
o altă materie primă, dar şi de o tehnică apropiată,
a reuşit să se impună cu lucrări de exceptie. Este cazul şi d-nei Roşca Mariana din Reghin care a oferit
adevărate crâmpeie din natură prin împletiturile sale
din sfoară: copacul sau câmpul cu flori. Întrebuinţând pănuşi, dl. ing. Timofciuc Petrica a dovedit că
acestei materii primei se pot descoperi nuanţe nebă 
nuite prin vopsire şi că, prin realizarea unor obiecte
unicat, se poate asigura dezvoltarea la parametri în alţi şi a artei decorative românesti.
Dacă ne-am referi la categoria meşterilor care se
raportează la canoanele împământenite de cultura
materială populară, dar unde se cer incluse şi propriile intervenţii pe linia creativă ale acestora, bineînţe
les că încă de la început am aminti familiile de olari
sau de creatori care au participat la această ediţie.
În acest sens, familia Mitroi Ion si Nicoleta care si-a
ales ca principală sursă de inspiraţie ceramica cucuteniană, impresionează prin faptul că nu abandonează acea linie elegantă nici chiar atunci când este vorba de propriile replici realizate în cazul acestui tip de
ceramică, linie impusă, de altminteri, încă din perioada neolitică. Aşadar, aceşti creatori reuşesc cu
succes să se sustragă din cultura materială îndoielnică a zilelor de astăzi şi să se teleporteze, surprinzător
de bine, într-un timp demult apus unde anumite forme de vase înglobau, în primul rând, distincţia aparte a culturii materiale din care proveneau. Familia Chira Vasile şi Florica care a reprezentat centrul
Meşterilor

.

.

de ceramică actual din Baia Mare (Maramureş), deşi
nu mai produce ceramica nesmălţuită decorată cu
acel corn, a făcut trecerea la o ceramică smălţuită,
cu ornamente executate cu pensula. Calitatea arderilor frapează, smalţul acoperă perfect suprafaţa vaselor, neprezentând impurităţi şi cu un luciu aparte,
ceea ce denotă dibăcia acestei famili.i de olari. Cromatica abordată este una bine aleasă şi variată: brun,
cărămiziu, negru, albastru, iar alternarea nuanţelor
denotă acea intuiţie artistică preluată din vechime,
mai ales că Chira Florica provine din vestita familie
de olari Sitar. De amintit este şi faptul că aceşti olari
păstrează categoriile tradiţionale: oale, blide, vase de
diferite mărimi, castroane, ulcioare şi intervenţiile
lor apar doar să completeze formele iniţiale.
S-a încadrat perfect şi ·ceramica tip Kuty de origine bizantină din zona etnografică Botoşani, care,
datorită meşterei Iacinschi Sonia, mai păstrează motivele geometrice, avimorfe, zoomorfe, antropomorfe şi skeomorfe care, odată cu trecerea timpului, s-au
dezvoltat în reale compoziţii inspirate din ce în ce
mai mult din eposul tradiţional românesc, primind
şi titluri: („Trăsura cu oşteanul trompetist': „Capra
cu iedul", „Capra şi floarea': ,,Violonistul").Mai pot
fi regăsite pe aceasta ceramica zgrafitate şi scene de
vânătoare sau de chef unde încărcătura satirică nu
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poate fi sesiza- meşterului Roşca Avram din Bălăceanu (Suceava)
care au asigurat continuitate aces- au stat aşezate alături de blidarele şi piesele de motui tip de ceramică - ca şi în cazul Soniei Iacinschi bilier tradiţionale ale meşterului Cramariuc Florin
- au ştiut să nu o îngrădească şi să-i ofere libertatea dinSuceava, iar troiţele în miniatură ale meşterului
Apalaghiei Marcel din Dângeni ( Botoşani) - realiadaptării la condiţiile socio-psihologice caracteristice comunităţii botoşănene ,structurate într-un spa- zate cu migală şi iscusinţă au creionat cu succes acest
ţiu bine delimitat din punct de vedere geografic.
meşteşug.
În schimb, meşterul Ignătescu Toader surprinde
Familia Pascaniuc din Marginea (Rădăuţi) şi familia Domokos din Cornud (Harghita) prin cerami- ascunsele laturi ale naturii umane prin măştile sale
ca roşie smălţuită au optat mai ales pe latura utilitară cioplite în lemn, deplasând investigaţiile sale in catecare nu a înlăturat categoriile tradiţionale (oale de goria hilarului,iar Benta Nucu din Fălticeni (Suceasarmale, oale de lapte, chiupuri, căni de apă sau de va), ca un dat parcă, ciopleşte aceeaşi materie primă,
vin, forme de cozonac). Aşadar, nu ar fi o notă de fal- dar se opreşte asupra satiricului.
,,Închistritul" ouălor a epuizat de această dată
sitate dacă am afirma că prestanţa târgului a fost creregistrele care o încadrează într-o reală artă cu resionată de acele tipuri de ceramică amintite mai sus.
Un alt meşteşug bine reprezentat a fost cel al in- pectarea canoanelor tipice acesteia prin meşterul
dustriei casnice, unde au excelat ca aproape de fiecare Bejinari Florin din Rădăuţi ( Suceava), care îmbradată ţesătoarele din judeţul Botoşani: Racu Aurelia, că ouăle delicat în foiţă de aur şi pictează cu o mare
Târliman Ileana şi Aiacoboaie Mihaela din !băneşti, usurinta tematica religioasă, premiat la multe festiacestea au adus scoarţele, lăicerele şi păretarele pe valuri din ţară şi de peste hotare. Fundiur Victoria
care le mai lucrează la stative; Coţovanu Florentina, şi Marocico Ana din Rădăuţi ( Suceava) la care s-a
Baciu Maria din Avrămeni au prezentat ştergarele cu alăturat Nistor Iuliana Celica din Mihăileni (Botoalesături sau cu motive brodate pe pânza ţesută tot şani) au etalat prin ouăle lor „muncite" atât motiveîn gospodăriile lor. Despre complexitatea din vechi- le „bătrâneşti", cât şi cele geometrice cu o deosebită
me a ţesăturilor de interior a amintit Colecţia muze- măiestrie.
ală din satul Mihai Viteazu (Ungureni), colecţie care
Piese ale recuzitei din alaiurile Anului Nou au
se mai păstrează in conditii bune datorită meştere aparţinut meşterei Niculina Andronache din Vorona
lor populare: Cojocaru Aurica, Zoiţanu Maria, Zotic (Botoşani) care nu se abate de la tradiţia microzoMaria şi Enacache Eugenia.
nei din care provine şi au fost completate de măşti
lile, catrinţele meşterei Hojbotă Veronica au de- le atent confecţionate de meşterul Bârzu Bogdan din
finit piese importante de port popular din zona et- Hârlău (Iaşi) şi de cele ale lui Iftim Iacob Adrian din
nografică Suceava, iar Pavăl Emanuela, pornind de Oglinzi - Rauceşti (Neamţ).
la croiul iniţial al cămăşilor din vechime ,a dezvoltat
Prelucrarea pieilor,un alt mestesug, a inclus o
elemente decorative variate pe acestea (rijuleţe din gama variata de produse: căciulile ţuguiate sau rodantelă sau volănaşe din pânză). Cercul micilor ţesă
tunde din pielicele de miel ale lui Badea Costică Ciutoare de la Vorona şi-a etalat lucrurile de mână sub botăriţa din Joldeşti - Vorona (Botoşani), chimireatenta îndrumare a Ralucăi Andronache.
le lui Pop Gavril din Bistriţa ( Bistriţa Năsăud), dar
De această dată prelucrarea artistică a lemnului şi opincuţele meşterelor Cosmi Floarea şi Isac Maria
a reunit meşteri binecunoscuţi din judeţul Sucea- tot din Bistriţa (Bistriţa Năsăud).
va care au răspuns invitaţiei vicepreşedintelui AsoMomentul sărbătoresc legat de „Zilele Oraşului
ciaţiei Meşterilor din Moldova - domnul Apala- Botoşani" a fost susţinut şi de expoziţia de icoane a
ghiei Marcel. Astfel, lingurile, linguroaiele şi căuşele membrilor Societăţii Culturale „Expo-Art" Botoşani
poate lipsi.

Deşi influenţa bizantină

tă, totuşi meşterii

•

l
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al cărei preşedinte este artistul plastic Şaptelea Liviu.
Atât maniera de abordare a tematicii religioase, cât
şi complexitatea tehnicilor folosite de artiştii botoşăneni (Gafiţeanu Ionuţ, Alexa Marcel, Grosu Florin, Livadaru Constantin) au reuşit să atragă atenţia
privitorilor. Au fost expuse tot la această expoziţie
icoane pe sticlă de către doamna profesoară Turiceanu Cristina din Saveni (Botosani) si de catre mestera
populara Costinas Elena din Reghin(Mures) alaturi
de icoanele sculptate în lemn de către meşterul Moldovan Virgil din Gura Humorului (Suceava).
Târgul Meşterilor Populari din această perioadă a
reuşit să selecteze unii dintre cei mai reprezentativi
meşteri din ţară care au deosebitul merit să menţină
meşteşugurile tradiţionale şi care urmăresc să păs
treze cu tenacitate dimensiunea autenticităţii fără de

care arta populară nu ar mai exista. De altminteri,
un simbol care omagiază arta populară autentică TROIŢA - a fost poziţionat chiar în locul unde începea acest târg al meşterilor datorită preotului făuri
tor al acesteia: Vasile Ioniţă din Dumbrăveni (Suceava) care a făcut un gest lăudabil şi de neuitat pentru
noi toţi. Nu întâmplător şi-a reclamat această troiţă
dreptul de a exista în spaţiul botoşănean, dorind parcă să sugereze tuturor că EA sălăşluieşte la răscruce
de drumuri pentru a indica CALEA CEA DREAPTĂ. Aşadar, pe cei prezenţi la aceasta manifestare,
dar şi pe simplii trecători i-a invitat tacit să nu întineze statutul meşterilor populari care mai păzesc
arta populară autentică fără de care matricea stilistică a unei comunităţi ar dispărea fără nicio posibilitate de relansare mult timp de acum încolo.
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Prof. Margareta MIHALACHE

Primăvara ...

ne bate uşor cu degetele pe umăr

Fiecare om deţine încă de la naştere şi o latură artistică au romantică care se poate diferenţia după o
mai m~că sau 1ai mare prezenţă a dimensiunii afective pe care poate să aibă şansa să o dezvolte vreodată
sau poate să nu o dezvolte niciodată.
Aşadar, pe Florin Grosu îl putem numi printre
„norocoşii sorţii" deoarece încă de mic - aşa cum
ne mărturiseşte - „s-a educat de unul singur" - răs
foind albumele de artă de la Librăria nr. 2 din oraşul
Botoşani. La această şansă s-au adăugat şi volumele din biblioteca unchiului său Şovi Constantin care
l-au introdus în lumea mirifică a artei plastice şi care
l-au ajutat treptat să desfaşoare incursiuni în perioadele fecunde ale umanităţii: antică, medievală si renascentistă. Încă de pe atunci l-a interesat pe Florin
să creioneze portretele cunoscute ale marilor artişti
şi a simţit o deosebită atracţie pentru chipurile umane expresive. Astfel, începe destinul artistului, cu o
aşa-zisă „pedalare" pe dunele sensibile ale propriului
suflet. Culmea este că acest accent pe care a dorit să-l
pună încă de la început pe propriul destin de artist
transpare din personalitatea sa, ba mai mult chiar
poate fi sesizat încă de la prima întâlnire şi discuţie
cu dânsul.
„O a doua naştere" - aşa cum îi place lui Florin
Grosu să spună - a avut loc atunci când l-a cunoscut pe domnul profesor Victor Hreniuc. De ce afirmă acest lucru poate vă întrebaţi? Deoarece dansul

i-a sesizat „stofa de pictor", iar „ucenicul" a fost preocupat din acea clipă să stea pe lângă „domnia sa':
să-l asculte şi să-i urmărească toate demersurile didactice îndreptate, de altminteri, spre mai toţi membrii viitori ai Societăţii Culturale „Expo-Art" al cărui
preşedinte este Liviu Şoptelea. Curând artistul a devenit atent la prezenţele de care se înconjura: Mihai
Bejenaru, Cornel Dumitriu şi Aurel Azamfirei şi a
început să-i urmărească pe aceştia în propriile demersuri artistice.
Dar oare ce s-ar putea spune despre demersul artistic al lui Florin Grosu? Aşadar, iscodindu-l cu destul de multă perseverenţă am aflat că universul lui
s-a construit încet şi etapizat, după multe planuri,
schiţe şi scheme ca în cazul unui important scenariu
în care a căutat unghiul şi aşezarea caracteristice decupajului realizat în spaţiu. Decupajul este conjugat
la rândul sau şi cu preocuparea pentru impactul pe
care trebuie să-l declanşeze în faţa tuturor privitorilor, dar, în spatele aşa-zisului impact, artistul Florin Grosu vede, de fapt, ascuns acel mod personal
de a gândi. În final, dânsul consideră că orice spaţiu bine decupat trebuie personalizat şi, din acest
motiv, vorbeşte şi de limbajul artistic neconformist,
care, cu siguranţă, permite o maximă libertate în domeniul artei şi oferă modalităţi inedite de aranjare
dimensională.
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În altă ordine de idei, o asemenea viziune artistică
o cromatică pe măsură , de cele mai multe
ori una „explozivă", care nu va fi străină de culorile
complementare, dar nici de acele „contraste puternice': Interesant este că pentru Florin Grosu culorile
există doar în con- ..texte, doar atunci
acestea capătă sens
real. Paralel dânsul
mai este tentat de
sculptură şi modelaj. Acum preferă
„compoziţia" pentru că „te angajează
total ca artist" şi îţi
impune să-ţi expui
„modul propriu de
a gândi", dar dincolo de toate acestea
primează aranjatul
în spaţiul care aş 
teaptă să fie umplut.
De cele mai multe ori, procesul de
repartizare include instinctul artistului, dar, totodată, tot dânsul evaluează „tot ceea ce dă bine" şi
chiar încearcă să evite repetiţia „ punând în primul
rând accentul pe mişcare': Tot timpul preocuparea
artistului va fi pe exemplificarea manierei personale, niciodată nu trebuie să realizeze „copii fidele" din
mediul înconjurător, aşa că nu ne sperie afirmaţiile
concise: „nu copii natura", „vin cu acele culori care
îmi permit să le numesc ca fiind numai ale mele" şi
incumbă şi

nici menţiunea „ important este unghiul din care
percepi".
Dacă la începutul demersului artistic atracţia a
fost pentru portret - aşa cum ne-a mărturisit - acum
la maturitate pasiunea pentru acesta se motivează
parcă mai bine deoarece Florin Grosu
caută să surprindă

în orice chip acea
„dimensiune aparte" căci numai aşa
fiecare natură umană va putea fi singularizată. Cu alte
cuvinte, se pare că
în concepţia acestui artist limbajul
artistic trebuie cău
tat şi din nou căutat
şi mereu căutat, iar
concepţia personală

a creatorului ascun~~~~!!!! de în spate o „reţetă" care punctează
„ceea ce îţi place" alături de „ceea ce ai asimilat de-a
lungul timpului".
Fiecare entitate propune o anume reţetă în orice
demers fie spiritual, fie pragmatic ... dar, totuşi, Florin Grosu ne bate uşor cu degetele pe umăr, atrăgân
du-ne atenţia cu delicateţe că opţiunea pentru cel
dintâi ar motiva mai temeinic natura umană ... Oare
să mai conteze pentru cineva?
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Prof. Steliana BĂLTUŢĂ

Destinul unei case de patrimoniu (de secol XVIII),
din Botoşani, Casa „Manolachi Iorga'~
cumpărată de familia Saint-Georges
şi devenită Muzeu Etnografic între anii 1989-2007
Neamul Iorga, având origini macedo-române din
s-a stabilit în Botoşani, prin secolul
al XVIII- lea, unde şi-a pus bazele unei vieţi solide,
economice, sociale, religioase şi istorice.
Primul Iorga stabilit în Botoşani este cunoscut
sub numele de Iorga Galeongiul (galeongiu = militar liber în flota turcă). Numele lui apare şi în recensământul de la 1774, în volumul „Moldova în epoca feudalismului" (volumul VII, partea a II-a, recensămintele populaţiei Moldovei în anii 1772-1773 şi
1774, pag. 206); alcătuirea, cuvântul introductiv şi
comentariile de P.G. Dimitriev, sub redacţia lui P.V
Sovetov candidat în ştiinţe istorice, Academia de Ştiinţe a P.C.C. Moldoveneşti, Institutul de Istorie; Editura Ştiinţa, 1975.
În „O viaţă de om" - Aşa cum a fost, Editura N.
Stroilă 1934, pag. 8, Nicolae Iorga precizează: „Oameni din Pind, de la Adriatica, şi-au trimis pe la
1760 odrasla în Botoşani ca negustor, numele românesc, din Gheorghe, arătând de ce neam se ţin, iar
porecla de Galeongiul, marinar al flotei imperiale
turceşti, dovedeşte calitatea de ostaşi liberi, nu raiale
ca Grecii de pe continent şi Slavii':
Iorga Galeongiul se căsătoreşte cu românca Ecaterina cu care va avea un băiat Manolachi, şi o fată
Ruxanda. Numele Ecaterinei şi al soţului ei Iorga
Galeongiul, apar pe o icoană de argint cu „Fecioara
Maria': dăruită bisericii „Sfântul Ioan'', în anul 1776.
Acest dar, ne orientează spre presupunerea că în
apropierea bisericii se afla şi casa lui Iorga Galeongiul, deşi nici Nicolae Iorga, nici documentele nu ne
spun, unde şi-a ridicat Galeongiul casa în Botoşani.
Manolachi Iorga, fiul Ecaterinei şi al lui Iorga Galeongiul se va stabili în mahalaua Vrăbieni (astăzi
zona Pietonal Unirii, aproape de biserica „Cuvioasa
Parascheva'' şi în vecinătatea bisericii „Sfântul Dumitru"), construindu-şi o casă cu ziduri groase de
aproape 1 m la parter, şi cu un „cat" (etaj) cu structură de lemn şi cărămidă, casă la care se referă şi arhitecta Eugenia Greceanu în 1981 în cartea domniei
sale: „Ansamblul urban medieval Botoşani", apărută
la Bucureşti, paginile 112 - text şi 129 - plan, etaj,
parter şi pivniţe.
Manolachi Iorga s-a căsătorit cu Zoiţa Costea care
era şi ea proprietară de case şi dughene în apropierea

Munţii Pindului,

bisericii „Sfântul Gheorghe'', aproape de „pleaţul târgului'', case pe care le dădea cu chirie.
În apropierea celor patru biserici menţionate şi-a
desfăşurat viaţa familia Iorga: „Sfântul Ioan'', „Cuvioasa Parascheva': „Sfântul Dumitru" şi „Sfântul
Gheorghe".
Manolachi Iorga, străbunicul istoricului Nicolae
Iorga a fost bogat şi cinstit negustor. Aprecierea de
care s-a bucurat a rămas consemnată peste timp, astfel aflăm că sub Costache Ruset - Spătar (înalt demnitar la curtea domnească din Evul mediu care purta
la festivităţi sabia şi buzduganul domnului) „i-a fost
acordată cinstea de a strânge documenturile risipite ale târgului': a fost şi efor (membru al Consiliului
de conducere al Eforiei= instituţie administrativă de
utilitate publică sau culturală) şi epitrop (administrator al unui bun, în special averea unei biserici).
Împreună cu Zoiţa născută Costea, Manolachi
Iorga a avut 4 copii (Costache, Elena, Alecu şi Iancu).
Manolache Iorga a murit în 1829 şi numai după
3 ani, în Catagrafia (recensământul) din 1832, apare
Zoiţa Iorguleasa cu doi copii minori. Având şi alte
case în mahalaua Sf. Gheorghe, Zoiţa dă casa fetei,
care se va căsători cu Dimitrie Beidiman, cu care se
va stabili la Iaşi, vânzând casa boierului Ioniţă Codrescu, care va lăsa casa fiicei sale Maria (vară a bunicii lui N. Iorga, numită Mileta, MiJ.iuţa, Emilia)
care s-a căsătorit cu Manole Stroici, cu moşii la Manoleasa unde se va naşte în 1860, fiica lor Maria.
Pe la 1864 Maria şi soţul său Manole Stroici se
mută la Botoşani. Fiica lor Maria se va căsători în
1887 cu Alexandru (Alecu) Saint-Georges (născut
la Vârfu-Câmpului), inginer constructor având ca
studii liceul la Cernăuţi, Şcoala Politehnică la Praga, ajungând inginer - şef la Primăria Botoşani, a
contribuit la refacerea uliţelor, a lucrat la construirea
cazărmilor de la Roman, Botoşani, Dorohoi, a palatului Calimachi de la Stânceşti, a bisericii „Naşterea
Maicii Domnului" din cimitirul Pacea din Botoşani;
compozitor fiind, a înfiinţat societatea „Armonia"
la Botoşani; informaţii pe care le aflăm de la Mihai
Sorin Rădulescu (Institutul de Istorie „N. Iorga" Bucureşti, O genealogie a familiei Saint-Georges (Sânjorz) studiu din „Istoria ca lectură a lumii'', volum
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coordonat de Gabriel Bădărău, Leonid Voicu şi Lucian Năstasă, Iaşi, 1994, pag. 643, 644, 645).
Din căsătoria Mariei (născută Stroici) şi a inginerului Alexandru Saint-Georges, au rezultat 7 copii:
Maria-Alexandrina (Didia) - născută 1888, Gheorghe - născut 1889, Constanţa (Cocuţa) - născută
1891, Ioan-Mihail - născut 1892, Nicolae - născut
1894, Aglae - născută 1896, Manole - născut 1903).
Pentru că din actele de naştere ale primilor copii reiese că s-au născut la alte adrese decât strada unde
Manolachi Iorga a ridicat casa, soţii Saint-Georges
intră în locuinţă pe la sfârşitul secolului al XIX- lea
, astfel că, la vârsta de 50 ani când ·inginerul Alexandru Saint-Georges moare de un carcinom al gâtului
în 30 aprilie 1904, pe Actul său de deces apare „oraşul Botoşani la casa No. 7 din strada Belvedere, că
sătorit cu D-ra Maria Saint-Georges, născ. Stroici de
ani 43, profesia fără''. Maria Saint-Georges a continuat să locuiască în casă cu cei 7 copii.
În anul 1945.12.VII (la 41 de ani după decesul
soţului ei inginerul Alexandru Saint-Georges), întrun Act de veşnică vânzare încheiat la Tribunalul
Botoşani, se precizează: „Subsemnata MARIA AL.
SAINT-GEORGES, domiciliată în str. Unirei No. 3,
declar că vând de veci .. , o porţiune de teren având
suprafaţa de 1472 metri pătraţi, dintr-o grădină situată în dosul clădirii mele din Botoşani str. Unirei
No.3, PROPRIETATEA MEA PRIN CUMPĂRĂTU
RĂ''. Trebuie remarcat faptul că, în 1904 strada unde
era plasată casa, era strada Belvedere (care venea
dinspre parcul numit atunci „Grădina Belvedere"),
iar în 1945, purta numele de Strada Unirei.
După 2 ani de la tranzacţia de vânzare a suprafeţei de teren, Maria Saint-Georges moare şi pe Actul
de deces sunt precizate anul de naştere 1860 în comuna Manoleasa - Botoşani; locul decesului - Botoşani, strada Unirei No.3; anul 1947, luna februarie,
ziua 02; domiciliul Strada Unirei Nr.3; date privind
părinţii - tatăl Stroici Manole , mama Stroici Maria.
Nu mult după decesul mamei sale în 1947, în
casă mai rămâne fiica cea mare, Maria - Alexandrina (Didia), pianistă şi compozitoare, care va pleca la
fiica ei Monica, licenţiată în filozofie şi care era că
sătorită încă din 3 ianuarie 1943 cu Ion Mihalcea,
magistrat la Buzău, cu care avea doi copii, un băiat
Ion - Adrian Mihalcea, născut în 21 noiembrie 1943
şi o fată, Ioana-Maria-Monica Mihalcea, născută în
6 iulie 1945.
Rămânând abandonată, după 1947 clădirea a început să se deterioreze. O serie de adrese trimise la
Buzău rămân fără răspuns, şi în acest context, casa
·este luată în administrare de I.G.O. (Întreprinderea
de Gospodărie a Oraşului), care după intervenţii la
zugrăveli, este dată în folosinţă Şcolii Profesionale
Textile, din anul 1952, ca internat de fete. După anul

1965, casa este dată unor chiriaşi care s-au succedat
în anul 1980 şi care vor primi repartiţii pe apartamente. Încă din anii '70, Comitetul Pentru Cultură,
Administraţia locală, dar şi în calitate de muzeograf
şi director al Muzeului Judeţean, Angela Paveliuc
Olariu, doctor în Etnografie, cu adrese la Ministerul Culturii au depus eforturi pentru obţinerea casei
„Manolachi Iorga" pentru viitorul Muzeu Etnografic. După o serie de lucrări de restaurare care au durat 9 ani, casa va fi deschisă ca Muzeu Etnografic în
7 octombrie 1989, fiind pusă iarăşi în valoare structura arhitectonică de secol XVIII, în cea mai veche
clădire a oraşului, reînviind parcă viaţa patriarhală
a străbunicului lui Nicolae Iorga, Manolachi Iorga.
Expoziţia de bază a Secţiei de etnografie, având ca
temă cultura populară a zonei Botoşani, a atras mii
de vizitatori români şi străini, fiind apreciată şi trezind interesul pentru civilizaţia satului botoşănean
de secol XIX şi început de secol XX. Clădirea a adă
postit colecţia etnografică până în august 2007, când
în urma unui proces de retrocedare, expoziţia a fost

până

desfiinţată.

Reluând firul dreptului de proprietate, pe care
l-am lăsat la anul 1947 după decesul Mariei Al SaintGeorges, proprietară a rămas fiica sa Maria - Alexandrina. După 3 ani de la deschiderea expoziţiei
etnografice, a venit la 17 ianuarie 1992, nepotul pianistei Alexandrina (Didia), Ion-Adrian Mihalcea,
atunci în vârstă de 49 ani, să vadă casa, lăsând scris
în Cartea de Impresii: „Mă bucur că această casă
care a aparţinut străbunicilor mei Alexandru şi Maria Saint-Georges a fost astăzi restaurată în condiţii
foarte bune şi utilizată în interesul general ca muzeu
al municipiului. Astfel s-a reuşit a se salva un bun
de patrimoniu peste care altfel ar fi trecut tăvălugul
demolator''.
Aprecierile şi gândurile frumoase din anul 1992
ale inginerului şi doctor în hidrologie, Ion-Adrian
Mihalcea, se transformă în 1999 în dorinţa de recuperare a proprietăţii rămase de la străbunicii Alexandru şi Maria Saint-Georges şi de la bunica MariaAlexandrina (Didia), casă construită de străbunicul
istoricului Nicolae Iorga, Manolachi Iorga. Fratele
Alexandrinei Saint-Georges, Ioan-Mihail Sân-Giorgiu şi unchiul lui Ion Adrian Mihalcea, confirma şi
în scrisoarea din 15 iunie 1909, trimisă lui Nicolae
Iorga („Deci, dacă casa e făcută de Manolachi Iorga,
de bună seamă, casa, dacă nu e cea mai veche din
Botoşani, e una din cele mai vechi clădiri ale oraşului
..."). Scrisoarea se află astăzi la Biblioteca Academiei Române, Corespondenţă Nicolae Iorga, vol. 141,
f. 78 şi publicată în volumul „Nicolae Iorga şi Botoşanii - Legături Epistolare" de Gheorghe Median, în
2006, pag. 53-54.
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Inevitabilul s-a produs şi Secţia de etnografie a
pierdut clădirea. Din momentul august 2007 casa
„Manolachi Iorga': a rămas pustie, în voia intemperiilor vremii, în voia distrugătorilor, un loc rară viaţă, trist, după scoaterea patrimoniului etnografic din
interior.
Ion Adrian Mihalcea, moştenitorul familiei SaintGeorges, care a câştigat casa în instanţă, a încercat
s-o protejeze de vandalizare închizând cu plase de
sârmă cele două intrări în casă, în faţă şi în spate şi
intrarea la beciul exterior, dar vremea continuă să
muşte nemilos din casa „Manolachi Iorga" - SaintGeorges, fostă şi Muzeu de Etnografie timp de 17
ani. Muzeul a pierdut un proiect cu fonduri europene de reabilitare a clădirii şi de extindere în aer liber
a expoziţiei reprezentând cultura populară a zonei, şi
care ar fi fost o picătură de ozon, o oază de civilizaţie
populară tradiţională.

Destinul casei, în prezent şi pentru viitor, este pecetluit; clădirea pare a fi definitiv pierdută, această
construcţie a Botoşaniului, veche de 215 ani, cea mai
veche locuinţă este ca o rană a oraşului, pe lângă alte
clădiri cu acelaşi destin.
Dacă administraţia locală sau judeţeană ar fi gă
sit posibilitatea achiziţionării clădirii în momentul
implicării în proiectul care a accesat fonduri europene, astăzi casa ar fi strălucit ca în vremurile ei bune.
Dacă ar fi posibil şi ar fi forţe unite în acest sens, nici
astăzi n-ar fi târziu, ca această casă, ridicată de Manolachi Iorga, cu spaţiul verde şi de pomi pe lângă
ea, să fie introdusă în circuitul turistic al Botoşaniu
lui, adăpostind donaţia Maria şi Nicolae Zahacinschi, cu peste 1146 de piese.
Acesta este destinul dureros al casei Manolachi
Iorga, care se prăbuşeşte treptat sub ochii noştri, ruinând şi istoria casei celor două familii înrudite la propriu, familia Iorga şi familia Stroici Saint-Georges.

Alexandru Saint-Georges (inginer ~ef la Primăria Botoşani)~ fiica sa MariaAlexandrina Saint-Georges (pianistă şi compozitoare, proprietara casei în 1947)

Casa „Manolachi Iorga" - „Saint-Georges"
Foto din„Neamul romănesc literar", Anul li, Nr. 1, 3ianuarie1910

Casa ,,Manolachi Iorga" -,,Saint-Georges"
(între anii 1940 -1944- acoperită cu tabl.ă)

Casa„Manolachi Iorga" -„Saint-Georges"
(înainte de restaurare - an 1979; acoperită cu şindrilă)
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Liviu ŞOPTELEA

_

Paşi

prin galerii

In anul 2011 membrii Societăţii Culturale „Expo-Art' Botoşani şi-au continuat activitatea plastică, participând la tradiţionalele târguri organizate de
C.J.C.P.C.T.Botoşani şi, în paralel, au fost prezenţi pe simezele Galeriilor de Artă, atât în Botoşani cât şi în alte
oraşe ·n ţară. Chiar la începutul anului, Marcel Alexa
a expus la Ipoteşti o serie de picturi în ulei pe pânză.
Expoziţia, intitulată „Iarna în bulgări de culoare': a fost
apreciată de musafirii sosiţi din ţară pe 15 ianuarie, cu
ocazia festivităţilor închinate lui Mihai Eminescu.
Au expus la Galeriile „Stefan Luchian " din Botoşani, în cadrul expoziţiei' „Hristos a înviat!": Anca
Adăscăliţei, Marcel Alexa, Alina Budeanu, Robert Cobuz, Florin Grosu, Ionuţ Gafiţeanu, Bebe Hetriuc, Constantin Livadaru, Liviu Şaptelea, Marius
Vatamanu, alături de
tineri de la Liceul de • ....
Artă, Seminarul Teologic, Şcoala de Arte,
Centrul „Prietenia':
precum şi invitaţi din .;,~~
Iaşi, Brăila, Bucureşti,
Neamţ,

Dorohoi

şi

Săvenî.

Prezent la deschiderea expoziţiei, Mitropolitul Teofan s-a bucurat că: „în galeriile oficiale de
artă îşi fac loc icoane, ouă încondeiate, cruci, chipuri de
sfinţi':

În luna iulie, Liviu Şaptelea a fost prezent, pentru al
doilea an consecutiv, la tabăra de creaţie de la Păltinoa
sa - Suceava, organizată la Casa Ignătescu.
Pictorul figurativ George Şpaiuc a fost din nou prezent pe simezele galeriilor„Ştefan Luchian " din Botoşani în august 2011 cu o expoziţie plină de culoare, cu
o tematică diversă: de la peisaj până la natură statică.
Toamna a fost rodnică. În octombrie - noiembrie
2?11 Liviu Şaptelea a fost prezent la Prăvălia cu Cărţi
din Constanţa, cu expoziţia de gravură „Erotica"; în noiembrie expune pictură la galeriile de artă „Unirea" din
Târgu-Mureş, alături de prietenii săi Marcel Alexa, Silviu Babii şi Florin Grosu. Expoziţia a fost prezentată de
Nicolae Băciuţ şi Vasile Mureşan. Tot în noiembrie Silviu Babii şi Florin Grosu au participat la Tabăra naţio
nal~ de pictură de la Sângeorgiu de Mureş.
I~ ~una decembrie Florin Grosu şi Liviu Şaptelea au
participat la expoziţia „Icoana, lumina de sus': organizată la Galeriile Iulius Mall din Suceava.
La Salonul anual de arte plastice organizat de Galeriile „Ştefan Luchian " din Botoşani la finele anului

2011 au fost invitaţi şi o parte membrii Societăţii Culturale „Expo-Art"Botoşani : Marcel Alexa, Aurel Azamfirei, Silviu Babii, Robert Cobuz, Ionuţ Gafiţeanu, Florin Grosu, Constantin Livadaru, Alina Miron, Liviu
Şaptelea, George Şpaiuc, Aida Şuşter-Boţan şi Marius
Vatamanu.
Chiar de la începutul anului 2012 membrii Societă
ţii Culturale „Expo-Art" au participat alături de colega Aida Şuşter-Boţan la expoziţia de pictură şi grafică
„Stări'; expoziţie vernisată de Tiberiu Coşovan de la Suceava, care a şi lansat cu această ocazie o nouă carte de
artă, în care sunt menţionaţi şi plasticienii botoşaneni
Marcel Alexa, Manuel Mănăstireanu, Liviu Şaptelea şi
George Şpaiuc.
Pe 7 martie 2012 s-a vernisat la Galeriile „Ştefan Luchian " Botoşani, expoziţia de pictură „Artiştii de ieri şi
de azi- primăvară perpetuă" unde au fost prezenţi majoritatea membrilor „Expo-Art".
·
Luna martie s-a încheiat cu o expoziţie tandem
~arcel Alexa - Ionut Gafiţeanu, urmând ca pe 8 aprilie 2012 Societatea Culturală „Expo-Art" să organizeze
expoziţia de icoane şi artă cu ternă religioasă „Sacrul în
Actualitate': De asemenea, membrii societăţii se pregă
tesc pentru Zilele Oraşului şi alte evenimente culturale
organizate la Botoşani sau în alte oraşe din ţară.
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ZILELE EMINESCU, ediţia a XLIII-a
Cea de a II-a ediţie a Zilei Culturii Naţionale,
ca dată în ziua de naştere a poetului Mihai
Eminescu, 15 ianuarie, s-a desfaşurat în cadrul mai
larg al celei de a XLIII-a ediţie a Zilelor Eminescu,
~are au început cu data de 13 ianuarie şi s-au înch iat pe data de 15 ianuarie, cu Gala de decernare a
Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu':
ediţia a XXI-a. Au fost implicate în derularea acestor manifestări instituţiile locale, sprijinite şi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Primă
ria Municipiului Botoşani, Consiliul Local Botoşani,
Consiliul Judeţean Botoşani, cu toate instituţiile din
subordine - Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional
de Studii „Mihai Eminescu", Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţiona
le Botoşani, Muzeul Judeţean, Biblioteca Judeţeană
„Mihai Eminescu" -, s-au alăturat iniţiativei Fundaţiei Culturale „Hyperion-Caiete botoşănene" în realizarea unui program amplu şi divers. Deplasarea
scriitorilor invitaţi în zilele de 13 şi 14 ianuarie în
R. Moldova, la Bălţi, unde a avut loc o întîlnire memorabilă la Universitatea „Alecu Russo" - Facultatea
de Filologie, precum şi la Soroca, unde a avut loc un
maraton poetic la Cetate a continuat proiectul iniţiat
aleasă

anul trecut, cînd scriitorii invitaţi, într-un desant,
s-au deplasat la Cernăuţi, Ucraina. Întîlnirile de acolo, cu profesorii, studenţii , iubitorii de poezie, oficialităţile, au dovedit că există o reală deschidere pentru
a tfel de întîlniri pe viitor. De asemenea, întîlnirile
de la Vorona, din ziua de 14 ianuarie, au continuat
o tradiţie la care voronenii sunt gazde de neegalat.
Ziua de 15 ianuarie a inclus o serie de întîlniri consacrate, în epînd cu şedinţa extraordinară a Consiliului Loca[ Botoşani, în care poetului laureat i s-a
decernat titlul d Cetăţean de Onoare al Botoşanilor,
apoi cu depuneri de jerbe de flori la statuia poetului,
cu un Te Deum la Biserica Uspenia, biserică în care a
fost botezat pruncul Mihail Eminovici, la Ipoteşti, cu
lansări de cărţi şi reviste, recitaluri ale poeţilor invitaţi, vernisaje de expoziţii, ca, seara, în sala de spectacole a Teatrului „Mihai Eminescu': să aibă loc, în
faţa unui public numeros şi iubitor de poezie, Gala
de decernare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu': în cadrul căreia a avut loc şi recitalul extraordinar su 'ţinut de pianistul Mircea Tiberian şi
interpreta Nadia Trohin.

PREMIUL NAŢIONAL DE POEZIE „MIHAI EMINESCU" PE ANUL 2011
Pe 15 ianuarie 2012 a avut loc la Botoşani, pe scena Teatrului „Mihai Eminescu" din Botoşani Gala
de decernare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu" - Opera Omnia, ediţia a XXI-a. Juriul de acordare a premiului, format din Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Ion Pop, Cornel Ungureanu
şi Mircea A. Diaconu, avînd în vedere următoarele
nominalizări: Nicolae Prelipceanu, Vasile Vlad, Ovidiu Genaru, Ion Mircea şi Doina Uricariu, a deci ca
pentru anul 2011 laureatul să fie poetul Ion Mircea,
căruia i s-a decernat şi titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani.Totodată, s-a decernat
şi Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu"
- Opera Prima, ajuns la ediţia a XIV-a. Juriul, format din Al. Cistelecan, Mircea A. Diaconu, Daniel
Cristeahe, Andrei Terian şi Vasile Spiridon, nominalizînd pe Andrei Dosa, Crista Bilciu, Matei Hutopila,
Vlad Tăuşance şi Georghe Nechita, a decis premiul
pe anul 2011 ex-aequo
Poeţilor Andrei Dosa, pentru cartea Când va
veni ceea ce este desăvârşit, Ed. Tracus-Arte, şi Cristei Bilciu, pentru cartea Poema desnuda, Ed. Cartea
Român ească.

La manifestări au participat din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, consilierul
ministrului Kelemen Hunor, domnul Radu Enache,
din partea Uniunii Scriitorilor din România, domnul Varujan Vo ganian, prim-vicepreşedinte, precum şi scriitorii: Mircea Martin, Cornel Ungureanu,
Mircea A. Diaconu, Vasile Spiridon, Adrian Popescu, Dinu Flamând, Ion Mircea, Claudia Tiţa, George Vulturescu, Călin Vlasie, Cassian Maria Spiridon,
Lucian Vasiliu, Adi Cristi, Marius Chelaru, Valentin
Talpalaru, Ioan Radu Văcărescu, Silviu Guga, Dragoş Varga, Mircea Petean, Vasile Igna, Nicolae Tzone, Adrian Alui Gheorhe, Radu Florescu, Nicolae
Sava, Carmen Veronica Steiciuc, Liviu Pendefunda,
Leo Butnaru, Arcadie Suceveanu, Nicolae Spătaru,
Emilian Galaicu-Păun, Maria Şleahtiţchi, Nicolae
Leahu, Anatol Muram, Gheorghe Calamanciuc, Vitalie Livcic, Petru Popa, Vasile Tudor, Andrei Dosa,
Crista Bilciu, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Emanoil
Marcu, Vasile Iftime, Nicolae Corlat, Petruţ Pârvescu, Dumitru Necşanu, Ciprian Manolache, Constantin Bojescu, Cristina Şoptelea, Mircea Oprea, Vlad
Scutelnicu, Maria Baciu şi alţii.

https://biblioteca-digitala.ro

e'l.eatie liteM'U[

Mircea MARTIN

Laudatio pentru Ion Mircea
Accesul lui Ion Mircea la acest premiu fost unul
de lungă aşteptare. Din 2001 a fost nominalizat la
fiecare ediţie. (Deschid o paranteză spre a ~nsista
asupra faptului ca nominalizările vin spre juriu de la
Botoşani, după un sondaj ce se derulează pe durata
întregului an precedent; juriul naţional alege dintrun num ăr de cinci poeţi; prin urmare, există două
trepte, respectiv două instanţe care apreciază şi decid, adică împart povara răspunderii, decizia finala,
după votul secret, revine, cum e şi normal, juriului
naţional.). Astfel, Ion Mircea este poetul cu cele mai
multe nominalizări din istoria de douăzeci şi unu de
ani a acestui premiu.
Ceilalţi doi colegi de promoţie echinoxist-clujeană ai lui Ion Mircea, Adrian Popescu şi Dinu Flă
mând, au primit deja premiul „Mihai Eminescu" şi
ţin să remarc prezenţa amândurora acum şi aici şi
s-o interpretez nu doar ca pe o formă de solidaritate, de confraternitate, dar şi ca pe un mod de atestare colegială. În acest moment de bilanţ fericit, nu
pot să nu evoc prima lor apariţie publică simultană
la Bucureşti, în cadrul primului Festival de literatură

studenţească din 1969, unde au confiscat toate cele
trei premii, Ion Mircea luând atunci chiar premiul I.
Debutant în 1971 cu un volum intitulat Istm,
foarte bine primit de critica momentului, Ion Mircea n-a publicat, în 41 de ani, mai mult de şase volume de versuri - plus unul antologic· - cel mai recent volum Manuscrisul din insula Elefantina apă
rând chiar în ultimele zile sau săptămâni. Îmi place să văd în acest ritm un exemplu de prolificitate
controlată, de concentrare şi de autoexigenţă la care
destui poeţi mai tineri sau mai vârstnici s-ar cădea
să mediteze.
Dominantele carierei sale poetice sunt date, cred
eu, tocmai de această capacitate de concentrare ce
se repercutează în densitatea texturii poemelor, şi de
o atitudine ceremonioasă, ceremonială chiar, uneori. Poetul pune o surdină sentimentelor în loc să
se lase în voia lor, îşi călăuzeşte simţurile în loc să le
deregleze; în schimb, dă frâu liber unei gândiri extrem de imaginative. Insolitul asociaţiilor sale e atât
de mare, încât se apropie de „cuvintele în libertate" ale avangardelor. lată, dacă vreţi, o secvenţă dintr-un film suprarealist: „„„presentimentul că ne-am
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născut peste noapte/adulţi, în costumele noastre negre, de miri, prin cezariană/pe o plajă/şi alături marea agonizând lângă placenta ei de nisip. privirea/
sângele invizibil care ne curge din cap:' Reţin alte
câteva imagini tot din cel mai recent volum pentru
că este necunoscut aproape tuturor: iată-l pe autorul nostru invitându-ne să bem vin, un vin negru
„dintr-o cizmă înaltă de sticlă", ori să privim ecranul
unui televizor care se transformă „într-un patinoar
întins pe o plajă", să urmărim „o fregată evoluând ca
o peniţă uşoară printre tendoanele destinului:'
E caracteristic pentru Ion Mircea faptul că nu - şi
secvenţializează poemul, nu-l opreşte în momentul
unei analogii şocante sau al unei aporii spre a produce un interval rezonator, ci îl poartă mai departe,
„halucineazâ' în continuare. Aşa cred că se explică
şi punctuaţia ciudată a poemelor sale. Punctul, la el,
nu e urmat de o literă capitală, funcţia lui nu e una
separatoare, dimpotrivă, e o marcă a continuităţii:
„.... ei bine, nimicul este peste tot la el acasă. ca odinioară-o speluncile portuare sau pe terasele-ntr-o
rână ale falezelor, pescari şi oameni ai mării, veniţi
de la celălalt capăt al pământului şi pripăşiţi pe aici
ca ruinele printre ruine, joacă table printre cafele şi
dorobanţi cu rom de jamaica, schimbă valute de la
Facerea Lumii şi mint de îngheaţă apele. cu precizie
de ceasornic, moartea şi speranţa - ca două cargouri
splendide - acostează în portul fiecăruia dintre ei.
nimeni nu pleacă, toţi se întorc de undeva unde nu
.
au fost niciodată." (Plaja e subînţeleasă).
Toate aceste imagini - şi multe altele - sunt spectaculoase şi hazardate, dar, odată poemul încheiat,
ne dăm seama că el a fost cu grijă strunit şi că niciun
moment continuitatea gândirii n-a fost întreruptă.
Aluviunile ce par întâmplătoare au fost trecute printr-un filtru intelectual. Perspectiva lirică predilectă
este una contemplativă, dar, mă grăbesc să precizez că e vorba de contemplarea unor peisaje inventate, interioare; autocontemplare, dar nu narcisism.
Cred că pot identifica un fel de artă poetică în următoarele versuri: „.. „sunt un lucru transparent care
gândeşte/o mână nevăzută mă poartă prin materie/
descrie lucruri pe care nu le vede nimeni:'
Cuvântul „materie" e deseori folosit în poemele
lui Ion Mircea, dar - deloc surprinzător pentru familiarii poeziei sale - ca o entitate abstractă, ca o
soluţie de a îndepărta de la sine, de a se scutura, în
fapt, de povara materialităţii. Poezia lui ilustrează
în mod aproape exemplar ceea ce misticii au numit
„fuga din carne". Poemele lui înaintează în plină, în
pură i-materialitate. Nu e vorba, însă, în contextul
operei sale de asceza, de sfâşiere, de suferinţă. Atmosfera rămâne în genere senină, calmă, mai degrabă
jubilatorie decât tragică. Dar poemele sale parcurg

şi mereu reiterat „exod în afara materiei".
de-materializare tenace este însă realizată cu mijloacele modernismului târziu şi, mai nou,
chiar ale postmodernismului. Iar aici el se înscrie
într-un contratimp energic cu tendinţa dominantă
astăzi care constă în gestul contrar, acela de descoperire şi afirmare, uneori ostentativă, a visceralităţii.
La Ion Mircea, corporalitatea se resoarbe, se interiorizează: „... şi-n ultima secundă, pragul suprem
al mângâierii - o reciprocă neatingere - ce i-ai putea
cere omului cu mâinile pe dinlăuntru:/ să te îmbrăţi
şeze?" Îmbrăţişsarea, mângâierea sunt gesturi ce încep şi sfârşesc în virtualitate: „sub cuvânt că totul
în universuri e mângâiere/la poalele ei m-a pus să
semnez/şi am semnat/prin urmare, mângâie-mă/n
aş putea spune când a început totul, care a fost momentul/ în care deodată braţe n-ai mai avut:' (Prin
urmare, mângâie-mă). Într-un altn poem, ce-l evocă
pe Maxim Mărturisitorul, trupul „străveziu" al pustnicului, „prin căldura sa", „incendiază coliba".
Poetul nu lucrează cu obiecte, ci cu imaginile lor,
cu răsfrângerile lor: „Am luat târnăcopul din oglindă şi am dat cu el o gaură în zid .. :'. Şi pentru că poemul este splendid, citez în continuare: „„„am dat
alte şi alte găuri în zid: prin toate se vedea cerul,/a
doua zi în zori, când din zid n-a mai rămas nimic,
prin nimic se vedea cerul şi atunci am putut vedea
fiecare, dar absolut fiecare, ceea ce eu văd zilnic, dar
nimeni nu mă crede: soarele ca o gaură neagră învelită în ziare:'
Alteori soarele devine transparent ca atâtea alte
corpuri şi obiecte. Pământul însuşi poate deveni
transparent prin efortul intens al privirii aţintite în
jos: este aici un secret şi un privilegiu al poeţilor.
Şi, adaugă autorul, „al femeilor care au fost cândva
foarte frumoase:' De altfel, Ion Mircea este şi unul
dintre poeţii noştri galanţi importanţi, câteva laude
aduse iubitei sunt, într-adevăr, memorabile ..
Este în poezia lui Ion Mircea o nevoie acută de
transparenţă. Transparenţa e mereu evocată şi râvnită. Dar - şi aici intervine inteligenţa lui de poet
- niciodată pe deplin realizată. Rămâne, de fiecare
dată, ceva neelucidat, o fărâmă de opacitate: o opacitate însă activă, promiţătoare, provocatoare. În imanenţa sensului poetic, ceva ni se oferă şi ceva ni se
refuză. Şi în loc să fim nemulţumiţi, dezamăgiţi, ră
mânem în aşteptare, ne complacem în această stare de stârnire neistovită. Este efectul oricărui poem

un lung

Această

adevărat.

Un poet pe care Ion Mircea îl citează - şi sunt sigur că-l apreciază - Rene Char - definea în acest fel
poemul: „Poemul este dragostea realizată a dorinţei
rămasă dorinţă:'
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Din 2011, 15 ianuarie, ziua de naştere a potului
Mihai Eminescu, a devenit Ziua Culturii Naţiona
le. Anul trecut, un desant al scriitorilor români, unii
dintre ei laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie
"Mihai Eminescu': s-a deplasat la Cernăuţi şi Herţa, Ucraina, unde au avut loc întâlniri ale poeţilor cu
iubitorii de poezie. Vasile Tărâţanu şi Ilie Zegrea au
fost amfitrionii noştri.
Anul acesta, delegaţia scriitorilor români, în număr de patruzeci şi şapte, s-a deplasat la Bălţi, R.
Moldova, unde a avut loc o întâlnire memorabilă
cu profesorii şi studenţii Universităţii "Alecu Russo': Rectorul Facultăţii de Filologie, Gheorghe Popa,
profesorii Maria Şleahtiţchi şi Nicolae Leahu, au fost
cei care au întâmpinat pe poeţii şi criticii literari prezenţi . De acolo, am ajuns la Soroca, în ziua de 14
ianuarie, când iarna nu se arăta decât foarte timid.
O delegaţie numeroasă de oficialităţi ne-a întîmpinat în centrul raionului Soroca, la statuia lui Ştefan
cel Mare: Victor Său, preşedintele Consiliului raional, Vladimir Nicuţa şi Boris Ivaşi, vice-preşedinţi ai
aceluiaşi consiliu, Elena Bodnarenco, primarul oraşului Soroca, Nicolae Bulat, directorul Muzeului de
etnografie Soroca, şi Petru Popa, directorul Teatrului
"Veniamin Apostol" Soroca. Scriitorii români au fost
întâmpinaţi cu pâine şi sare. S-au depus jerbe de flori
la statuia lui Ştefan cel Mare. În prezenţa unui numeros public, prezent în parcul oraşului, s-au depus
jerbe de flori la statuia poetului Mihai Eminescu. O
atmosferă de-a dreptul sărbătorească care a marcat
poate cel mai important eveniment cultural petrecut
în oraşul de pe malul Nistrului în ultimii ani.

Cetatea Soroca a fost apoi locul întâlnirii scriitorilor cu publicul sorocean. După un program de datini şi obiceiuri de iarnă, prezentat de formaţii artistice de amatori şi interpreţi, a urmat maratonul poetic, în care au citit douăzeci şi şapte de poeţi invitaţi
din Romnia, R. Moldova şi Ucraina·. La prima lectură, au apărut şi primii fulgi de zăpadă, care au acompaniat cele aproape două ore în care poeţii au citit
din versurile lor, în aroma vinului fiert şi al plăcinte
lor oferite de gazde. Copertele întâlnirii memorabile
din Cetatea Soroca au fost deschise de criticii literari Mircea Martin şi Cornel Ungureanu, membri ai
juriului de acordare a Premiului Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu': A urmat lectura poeţilor: Carmen Veronica Steiciuc, Ioan Radu Văcărescu, Mircea Petean, Vasile Igna, Adrian Alui Gheorghe, Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Marius Chelaru, Valentin Talpalaru, Liviu Pendefunda, Adi Cristi,
Leo Butnaru, Vasile Tărâţanu, Nicolae Spătaru, Emilian Galaicu-Păun, Arcadie Suceveanu, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Vlad Scutelnicu, Niciolae Corlat,
Vasile Iftime, Cristina Prisacariu-Şoptrelea, Petruţ
Pârvescu, Mircea Oprea, Petre Popa, Dragoş Varga,
Silviu Guga, Anatola Moraru. În încheiere, criticii literari, Vasile Spiridon şi Mircea A. Diaconu, au închis copertele şezătorii, care va rămâne în memoria
sorocenilor ca un adevărat eveniment cultural.
Toate acestea au putut fi posibile cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoşani, dar şi cu ajutorul nemijlocit al organizatorilor din Bălţi şi Soroca, cărora,
noi, cei care am luat parte la aceasta sărbătoare, le
mulţumim şi pe această cale.

https://biblioteca-digitala.ro

e'lea.tie lite'M'l.ti

Poezia a chemat primii fulgi peste Cetate
Cum să te îndoieşti „că la-nceput era cuvântul, şi
el era la Dumnezeu" (Sfânta Evanghelie după Ioan),
dacă după câteva minute de la deschiderea manifestării
„Dor de Eminescu", la rostirea numelui poetului, peste
Cetatea Soroca au pornit să cadă fulgi puhavi şi moi ca
într-un basm. Uite şi forţa poeziei, ecoul purităţii. Cine
nu crede în poezie nu crede în viaţă, Ea fiind asemănă 
toare cu fulgul: unică, tainică, şi trecătoare. Interpretul
Anatol Rudei a unit vocile participanţilor la sărbătoare
cu ajutorul refrenului simplu şi atotcuprinzător: „Eminescu''. De astă dată nu s-au ţinut discursuri despre valoarea operei eminesciene, pentru că prezenţa impresionantă a participanţilor vorbea de la sine: veniseră
adevăraţii cunoscători ai operei Marelui Poet. Aşadar,
sorocenii au descuiat porţile, şi cu inima deschisă au
primit cea mai frumoasă, cea mai in1punătoare ceată
de colindători, (de fapt în această zi de Sf. Vasile, s-ar
potrivi mai mult să zic „ceată de urători"), ceată care
vesteşte nemurirea limbii române. Prezenţa în oraşul
nostru a peste 60 de scriitori, de pe ambele maluri ale
Prutului, a înscris acţiunea în şirul evenimentelor istorice pentru cultura ţinutului. Cetatea Soroca, locul
unde s-a desfăşurat manifestarea, îmi aminteşte de serbarea de la Putna de la sfârşitul secolului XIX, serbarea de comemorare a Domnitorului Ştefan cel Mare, la
organizarea căreia şi-a adus aportul şi poetul M. Eminescu. Prezenţa „aici şi acum a unui număr important
de spectatori a demonstrat faptul că „Eminescu-i peste
tot''. Şi dacă în fiecare an cugetul nostru, în aceste zile,
aleargă spre Ipoteşti, spre Botoşani, oraşul în care s-a
născut şi a copilărit Eminescu până la vârsta de 4 ani,
apoi în acest an, botoşenenii au adus energia acelor
locuri în inima cetăţii Soroca. Oraşul nostru este locul

unde s-a zidit şi „cetatea de cuvinte" la temelia căreia
au stat înaintaşii Panteleimon Halipa, Constantin Stere, Paul Vataman, Arcadie Donos, Nicolae Coban, botoşeneanul Dimitrie Iov şi alţii.
Întâmpinaţi la marginea Ciripcăului, satul de baş
tină a lui Constantin Stere, grupul de scriitori şi-a urmat calea spre piaţa străjuită de monumentul lui Ştefan
cel Mare şi Sfânt din centrul oraşului. Înalţii oaspeţi au
fost întâmpinaţi cu pâine şi sare de către administraţia
locală în frunte cu preşedintele raionului Victor Său şi
primarul oraşului Elena Bodnarenco şi desigur de oră
şeni. S-au depus jerbe de flori la monumentul voievodului de unde toţi s-au îndreptat spre parcul ce poartă numele poetului. Din start vreau să menţionez că
aleile parcului erau, de astă dată, neîncăpătoare. Ne-a
bucurat mult participarea copiilor la festivitate, pentru că cine „i-a privit în ochi" pe atâţia scriitori importanţi, sunt sigur, pe viitor, vor descoperi lumea şi cu
ochii acestora. Vreau să recunosc că pentru prima dată
intenţionez să dau în pagină mai multe poze ca de obicei, pur şi simplu, am impresia că unele momente nu
pot fi descrise şi mai lesne poţi ancora în miezul lucrurilor privind imaginile imortalizate. Atmosfera poetică, presărată pe ici-pe-colo cu perle folclorice aduse în
scenă de formaţiile din Egoreni şi Vlădeni, parcă a fă
cut să vibreze şi mai mult sufletele celor prezenţi. S-au
produs toate atât de armonios, aşa cum s-au îmbinat, (
nu întâmplător), în creaţia lui Eminescu, versurile de
inspiraţie folclorică „Ce te legeni, codrule ..." (Ce te legeni) cu cele care brăzdează spaţiul filosofie: „Pe mine,
mie redă - mă" (Odă) .
Petru POPA - directorul Teatrului „Veniamin Apostol" din Soroca

Dor de Eminescu, de la Botoşani la Soroca, via Bălţi
Frumoasa aventură a Zilelor „Mihai Eminescu"
a început în dimineaţa zilei de 13 ianuarie când,
o delegaţie de peste 40 de persoane, reprezentând poeţi şi scriitori români, au pornit spre Basarabia, având
ca destinaţii oraşele Bălţi şi Soroca. Condusă de Că
tălin Flutur, primarul municipiului Botoşani, delegaţia a reunit oameni de cultură botoşăneni dar şi slujbaşi eminescieni din Bucureşti, Timişoara, Arad, Cluj,
Satu Mare, Suceava, printre aceştia numărându-se: botoşănenii Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Nicolae Corlat, Cristina Prisăcariu Şaptelea, Vasile Iftime, Mircea
Oprea, Petruţ Pârvescu, Vlad Scutelnicu, alături de
profesorul universitar şi preşedintele juriului de acordare a premiului naţional de poezie „Mihai Eminescu",
Mircea Martin, Mircea Diaconu, Vasile Spiridon, Adrian Alui Gheorghe, Cassian Maria Spiridon - preşedin
tele filialei ieşene a Uniunii Scriitorilor, Leo Butnaru,
Gheorghe Calamanciuc, Lucian Vasiliu şi, nu ultimul
20~2

pe listă, simpaticul fotograf sătmărean, Ioan Moldovan. În Basarabia s-a alăturat delegaţiei române Arcadie Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova. După trecerea istoricului Prut, pe
la punctul de frontieră de la Stânca - Costeşti, prima
escală a fost făcută în oraşul Bălţi unde delegaţia a ră
mas peste noapte. În cursul zilei de vineri, grupul român a depus jerbe de flori la monumentul poetului de
pe Aleea Clasicilor din Bălţi, alături de Luceafărul poeziei româneşti aflându-se şi bustul marelui poet basarabean, Grigore Vieru. Alături de delegaţia condusă
de primarul Cătălin Flutur s-au aflat Nicanor Dumitru
Teculescu, consulul general al Consulatului României
din Bălţi, şi Radu Ciobotea, consul al aceleiaşi instituţii. „Apreciez din tot sufletul această manifestare spontană şi sunt profund impresionat de prezenţa acestei
delegaţii numeroase care ne-a stimulat şi pe noi, cei
din Consulatul României de la Bălţi. Realmente sunt
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impresionat şi mândru că ne-am adunat aici, lângă
bustul poetului care va reprezenta pe vecie România",
a declarat consulul general, Nicanor Dumitru Teculescu. Flori au fost depuse şi la impunătorul monument
al lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, situat în faţa Primăriei
municipiului Bălţi. Un mic amănunt: acordăm o bilă
neagră pentru lipsă de diplomaţie administraţiei băl
ţene, condusă de primarul comunist Vasile Panciuc,
care a refuzat să primească, în calitate de gazde, delegaţia română. Lipsa de respect a administraţiei bălţene
a fost diminuată de excelentele gazde de la Universitatea „Alecu Russo" din Bălţi, prestigioasă instituţie de
învăţământ condusă de profesorul universitar doctor
Gheorghe Popa. Având în componenţă facultăţile de:
Filologie, Limbi şi literaturi străine, Ştiinţe reale, Pedagogie Psihologie şi Asistenţă Socială, Drept, Economie. Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Ştiinţe ale Naturii şi
Agroecologie, universitatea a devenit pentru două ore
o oază de românism într-un municipiu roşu, în care
limba română se aude foarte rar. „Niciodată, universitatea noastră nu a avut un grup de oaspeţi atât de numeros din România. Sunt foarte bucuros că putem să
vă primim şi că Mihai Eminescu ne-a ajutat şi continuă să ne ajute pe toţi să ne găsim propria identitate", a declarat emoţionat Gheorghe Popa. A urmat apoi
un veritabil schimb cultural şi de opinie românească,
printre purtătorii de mesaj numărându-se şi primarul

botoşănean Cătălin

Flutur. Momentul final al zilei de
13 ianuarie s-a produs la hotelul unde a fost cazată delegaţia românească. La vremea mesei de seară, şi pentru că tot era şi sărbătoarea Revelionului pe stil vechi,
ansamblul „Floarea Soarelui" din oraşul Săveni, judeţul Botoşani, a oferit un spectacol de zile mari, care a
cuprins obiceiuri şi dansuri specifice Anului Nou din
nordul Moldovei. Toate aprecierile noastre pentru minunaţii artişti săveneni care au trecut obiceiurile românilor peste Prut pentru aducere aminte. Următorul
episod al Zilelor „Mihai Eminescu" 2012 s-a petrecut
sâmbătă 14 ianuarie. în urma unei invitaţii de suflet,
delegaţia română s-a deplasat pe malul tulburătorului
Nistru, taman în istorica Cetate a Sorocii. Aici primul
popas a fost făcut la monumentul lui Ştefan cel Mare
situat, ca şi la Bălţi, în faţa sediului Administraţiei Raionale de Stat. O mulţime entuziastă a aşteptat românii,
în frunte cu Elena Bodnarenco, o primăriţă comunistă
de origine ucraineană. Dar, spre deosebire de colegul
Panciuc de la Bălţi, doamna primar, o mare doamnă
în adevăratul sens al cuvântului, a demonstrat că diplomaţia şi comunicarea sunt două trăsături definitorii
în astfel de împrejurări. Alături de primăriţa oraşului
Soroca, românii au mai fost întâmpinaţi de conducerea Raionului Soroca, formată din preşedintele Victor
Său şi vicepreşedinţii Boris Ivas şi Vladimir Nicuţă, cei
trei fiind membri ai partidelor opuse comuniştilor, şi
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componente ale Alianţei pentru Integrare Europeană
din Republica Moldova. Momentul de vârf al zilei de
14 ianuarie s-a consumat chiar în Cetatea Soroca unde,
sub grija permanentă a lui Petru Popa, directorul teatrului „Veniamin Apostol': un partener de nădejde al
teatrului botoşănean „Mihai Eminescu", a avut loc un
spectacol de muzică, obiceiuri de iarnă şi poezie, din
care nu a lipsit mesajul lăsat posterităţii de Adrian Pău
nescu: ,,Într-o lume relativă/ Mai avem un nume sfânt/
Eminescu-i România/ Tăinuită în cuvânt. .." într-un
decor de basm, ca în Bacovia sau poate ca în Esenin,
pentru că la Soroca apăruseră primii fulgi de nea, poeţii României şi-au recitat creaţiile, îndelung apreciate de un public numeros care a suportat cu stoicism
gradele tot mai puţine dintr-un decor hibernal întregit de apa Nistrului, graniţa istorică a trecutei Ţări a
Moldovei. Lungul drum spre casă s-a produs în după
amiaza înserată a zilei de 14 ianuarie, cu o mică escală în oraşul Drochia. Pentru că şi aici există un bust al
lui Eminescu unde românii au dorit să facă fotografii. Duminică 15 ianuarie, zi în care se împlinesc 162
de ani de la naşterea poetului nepereche, manifestările
au debutat cu şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Botoşani, în cadrul căreia aleşii botoşăneni au aprobat
acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani, scriitorului şi poetului Ion Mircea - câş
tigătorul actualei ediţii a Premiului Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu", pentru opera Omnia. După o veche

tradiţie

au urmat depuneri de flori la bustul poetului din
teatrului ce-i poartă numele, moment la care, alături
de şefii instituţiilor de cultură botoşănene, ai Primăriei,
a fost prezent şi prefectul de Botoşani, Cristian Constantin Roman. Finalul manifestărilor s-a produs la teatrul
„Mihai Eminescu': unde a avut loc Gala de decernare a
Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu': Printre oaspeţii de marcă s-au numărat Varujan Vosganian
- prim vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, poeţii şi scriitorii cernăuţeni Vasile Tărâţeanu şi Iurie Levcic şi mulţi alţii. Iar cele două comisii de jurizare
au decis: Premiul Naţional de Poezie Mihai Eminescu
pe 2011, pentru Opera Prima se acordă tinerilor Crista
Bilciu şi Andrei Dosa, în timp ce premiul pentru Opera
Omnia a fost decernat clujeanului din Sărmaş, Ion Mircea. Onoarea de acordare a premiilor a revenit, din partea administraţiei botoşănene, lui Mihai Ţâbuleac - preşedintele Consiliului Judeţean, respectiv viceprimarului
Cătălin Alexa. Gala a fost încheiată de originalul recital
muzical susţinut de pianistul Mircea Tiberian şi solista
Nadia Tril1on. La final de reportaj, după cum au subliniat şi preşedinţii comisiilor de acordare a premiilor naţi
onale Mihai Eminescu, încă o dată felicitările noastre şi
toată admiraţia pentru sufletul manifestărilor din acest
an, primarul Cătălin Flutur şi Gellu Dorian - preşedin
tele Fundaţiei Hyperion - Caiete Botoşănene.
Gabriel BALAŞA redactor Informatorul Moldovei
faţa
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Regulamentul de organizare şi desfăşurare
a Concursului Naţional de Poezie
şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene
„Porni Luceafărul .. ?~ ediţia a XXXI-a,
15-17 iunie 2012, Botosani

'
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborare cu Editurile Junimea şi „Convorbiri Literare" din
Iaşi, Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu'', precum şi cu revistele de
cultură „Convorbiri literare", „Poezia'', „Dacia Literară'', „Feed back': „Viaţa Românească'', „Familia':
,,Vatra': „Euphorion'', „Steaua'', „Hyperion'', „Conta'', „Semne'', „Poesis", „Luceafărul de dimineaţâ:
„Porto-franco': „Ateneu': „Cafeneaua Literară': „Argeş': „Bucovina Literară'', „Antares'', „Dunărea de
Jos'', „Semne'', Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din R. Moldova şi
APLER, organizează, în perioada 15-17 iunie 2012 Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...'', ediţia a XXXI-a.
Concursul îşi propune să descopere şi să promoveze noi talente poetice şi critice şi se adresează,
astfel, poeţilor şi criticilor literari care nu au debutat în volum şi care nu au depăşit vârsta de 40 de
ani.
Concursul are trei secţiuni:
POEZIE:
1) Carte publicată - debut editorial: - Se vor trimite 2 (două) exemplare din cartea de poezie apă
rută în intervalul 10 mai 2011 - 10 mai 2012. Vor fi acordate 2 premii: a) „Horaţiu Ioan Laşcu" al
Filialei Iaşi a USR şi al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova.
2) Poezie în manuscris (nepublicată) - Se va trimite un print (acelaşi volum şi pe un CD - un singur exemplar!) în 3 exemplare, care va cuprinde cel mult 40 de poezii semnate cu un moto. Acelaşi
moto va figura şi pe un plic închis în care vor fi introduse datele concurentului: nume, prenume,
anul naşterii, adresa poştală, e-mail, telefon. Se vor acorda două premii care vor consta în publicarea
a câte unui volum de poezie de către Editurile Junimea şi „Convorbiri literare", cu sprijinul financiar
al APLER. Juriul are latitudinea, în funcţie de valoarea manuscriselor selectate, să propună spre publicare şi alte manuscrise, în funcţie de disponibilitatea editurilor prezente în juriu.
Manuscrisele care nu vor primi premiul unei edituri vor intra în concurs pentru premiile revistelor implicate în jurizare, reviste care vor publica grupaje de poezii ale poeţilor premiaţi. Toţi poeţii
selectaţi pentru premii vor apare într-o antologie editată de instituţia organizatoare.
3) Interpretare critică a operei eminesciene: - Se va trimite un eseu de cel mult 15 pagini în 3
exemplare (în copie şi pe un CD), semnat cu un moto. Acelaşi moto va fi scris pe un plic închis în
care vor fi incluse datele concurentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-mail, telefon. Se vor acorda premii ale unor reviste literare implicate în organizare. Eseurile premiate vor fi
publicare în revistele care acordă premiile şi în antologia editată de instituţia organizatoare.
Festivitatea de premiere va ave1 loc la Botoşani în ziua de 15 iunie 2012.
Organizatorii asigură concurenţilor cheltuieli de masă şi cazare.
Lucrările vor fi trimise, până la data de 10 mai 2012, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Str. Unirii, nr. 10, Botoşani. Relaţii la tel. 0231536322 sau e-mail: centrul_creatiei_bt@yahoo.com.
P.S. Nu se primesc grupaje pe e-mail!
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ÎNRÂURIREA FOLCLORULUI
ÎN PUBLICISTICA EMINESCIANĂ
Colecţia eminesciană de folclor se caracterizează
prin naturaleţe şi conciziune, prin acurateţe, acribie
şi aticismul limbii, cu puţine excepţii. Piesele folclorice trebuie culese - afirma poetul - exact, cu formele lor specifice, să dea „ca în oglindă cugetarea şi
maniera de a vedea a poporului." El a apreciat limba
şi paremiologia populară: „Adevărata bogăţie [a limbii] consistă totdeauna în locuţiuni, în acele tiparuri
neschimbate care se formează în curs de mii de ani şi
dau fiecărei limbi o fi zionomie proprie(... ) ·: revelând
că „limba românească(. . .) cu toată comoara ei delocuţiuni, de proverbe, cu bogăţia ei de forme şi gingăşia
de simţiri " e „în stare să reproducă gândiri cât de înalte şi simţiri cât de adânci."
Lăudând contribuţia lui Cezar Bolliac la ziarele
Buciumul şi Trompeta Carpaţilor, mult citite în epocă „scrise fiind în graiul viu al poporului, cu acel bun
simţ şi cu acea bogăţie de locuţiuni şi figuri, care ele
abia dau un caracter curat şi naţional propriu limbei
noastre. "
M. Eminescu a apreciat basmele: „Ceea ce e originale modul de a le spune, e acel grai românesc cu care
se- mbracă ele, sunt modificaţiunile locale, potrivite cu
spiritul şi cu datinile noastre" (Timpul, nr.102/1880).
De asemenea, a apreciat balada păstorească Mio riţa: „ ... iată Mioriţa, acea inspiraţiune fără seamăn,
acel suspin al brazilor şi al izvoarelor de pe Carpaţi;
acea doină măiastră care s-a publicat în capul fru moasei culegeri a lui Alexandri. Ce se află totuşi în
acest cântec? Nimic şi tot. Nimic, căci cugetările nu
sunt decât cugetările simple ce le poate avea un adevărat cioban. Tot fiind că aceste cugetări simple şi primitive sunt îmbrăcate în mantia regală a poesiei ... "
(Timpul, nr.161/1879) .
În publicistica sa, poetul a reţinut fel de fel de pilde, parabole, legende, istorioare, parimii [pilde religioase] etc„ pline de haz, pentru a-şi ilustra mai bine
mesajul. Dăm câteva exemple din anecdotica populară, cu zicale, proverbe şi locuţiuni, deci cu expresii
paremiologice, căci „cu propăşirea realismului modern - continua el - se şterg legende şi poveşti, proverbe şi locuţiuni, adevărate nestimate ale gândirei poporului românesc." Scriind despre Pseudokynegetikos
poetul accentua: „Limba e curată şi are farmecul noutăţii. O mulţime de cuvinte şi forme ideomatice, până
acum scrise puţin sau de fel, dar a căror origine întă 
ritoare este limba poporului nostru, fac cartea preţi 
oasă şi din punct de vedere lexical ... ''. Asemenea scrieri sunt greu de tradus, dacă nu chiar intraductibile.

Despre proverbul Ca la noi la nimenea a notat: „Proverbul acesta moştenit din moşi strămoşi, e rezultatul
unei dureroase istorii, în cursul căreia poporul nostru, piezând orice speranţă de îndreptare, ia lucrurile
mai mult în bătaie de joc, ca şi când lui Dumnezeu
i-ar fi plăcut să drapeze [împodobească] tragedia sorţii noastre cu foarte multe scene comice."
Săteanul - remarca poetul - „e singurul ce şi-a
păstrat frumoasa limbă străveche, frumoasele datine
(. ..) şi a bietelor cuvinte cu care poporul în curs de
atâtea veacuri îşi făcuse locuţiuni, proverbe, cântece
şi poveşti ( ... ). "
Vorbe de duh şi expresii paremiologice întâlnim
în mai multe articole din Timpul:
„Dar boierii prădau şi erau răi, zic liberalii. Haide
să le facem pe plac şi să zicem şi noi că erau parafocului şi varga lui Dumnezeu, zicând-o, pe noi nu ne
ţine parale, iar liberalilor le face plăcere. Nu rămâne
însă mai puţin sigur că populaţia se înmulţea, că ea,
întâmplându-se ani răi, nu era expusă să moară de
foame, că erau nunţi şi cumetrii multe şi prohoade pu ţine, încât şi popa era mai câştigat, pentru că la nunţi
şi cumetrii mai mult chef se face decât la prohoade, şi
toate erau cu spor, până şi cărările, pentru că părintele
când se întorcea de la vreun botez, în loc de-a umbla
pe una umbla pe cinci" (Timpul, nr.280/1877).
Pentru umorul textului, haz de necaz, din anecdotica populară, cu zicale, proverbe şi locuţiuni, poetul a scris nenumărate articole: „Nu-i vorbă! Avocatul nostru era de seamă, dar şi Muşat nu s-a lăsat, că
dreptatea una este, sfântă ca şi adevarul - unul. Ba
e tunsă, ba e rasă, dintr-una-ntr-alta veni şi întrebarea că ce-o fi aceea, Centrul? Noi, ca badea din poveste, răspunserăm într-o doară că Centrul este o nimica
toată, un grupuşor, un grupuleţ, mic la stat mare la
sfat, mai mare daraua decât ocaua, o nucă de jucă
rie cu coaja umflată şi lustruită dar fără miez, şi aşa
mai departe câte ştiam şi vedeam şi noi ca tot târgul"
(Timpul, nr.251/1879).
Poveşti cu tâlc poetul i-a comunicat şi Veronicăi Miele. Una a publicat-o în Timpu l, nr.35/1880,
iar articolul Naivităţi radicale în nr.45/1880 îl încheia cu versurile lui VAlecsandri din poezia Moara de
vânt. Tot în Timpul, nr.92/1880, articolul începea cu
cuvintele „Sfintele Paşti (. .. ) "şi îl sfârşea cu zicala:
„A umplut Dumnezeu lumea cu ce-a putut, şi dac-ar
creşte mintea pe toate cărările, ar paşte-o şi ... liberalii, dar aşa mai lasă - i să şi vorbească, că doar n-au
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intrat zilele-n snc
din neghină."

şi

s-o alege el într-1111 târzw grâul

Persiflând un articol al lui Gheorghe Chiţu, mi nistru, cel ce a semnat actul prin care poetul a fost
demis din funcţia de revizor şcolar, publicat în ziarul
liberal Românul, M.Eminescu a replicat:

sa musiu Chiţu a ieşit proroc
de minuni. Hagi Ivat, care s-a încumetat a
scoate luna din puţ, n-a scos-o aşa de bine la capăt
ca Preaosfinţia Sa, vlădica celei mai proaspete divini tăţi, descoperită în seara banchetului, pe când Duhul
Sfânt se pogorâse asupra apostolilor în chip de udătu 
ră, insuflându-le tuturor darul dumnezeiesc al suptului(. .. )" (Timpul, nr.215/1881).
„ (. ..)

Preaosfinţia

şi făcător

O scurtă povestire cu aplicaţie concretă începea
astfel: „Bate şeaua să priceapă iapa, cum am zice': fiind vorba de un ţăran de munte care vorbea cu Vodă
„în pilde şi în parimii" (Timpul, nr.231/1881), ori altul: „S-o lovi nu s-o lovi, iat-o frântă că ţi- am dres-o.

Cam aşa în bobote, ni se răspunde de către foile guvernamentale de câte ori relevăm lucruri reale şi pozitive, ca şi când le-am vorbi chinezeşte şi nu ne-ar pricepe. Una zicem noi, alta răspund dumnealor" (Timpul,

Astfel poetul şi în publicistică este unic, inconfunda bil şi incomparabil. Cunoscător versat al tezaurului
folcloric, el excelează prin talentul său în toate domeniile scrisului. Iată, de pildă următoarele rânduri:
„ („.) ba de biserici de urdă de le suflă vântul şi le cur-

ge untul, ba de părintele Porgaţie făcător de predicaţie, ba de piirintele Mătrăgună, cel de viţă bună, c-un
comanac care când îl punea în cap cădea pe umeri,
încât de nu era arhiereul şolduros, mergea comanacul
până jos, ba de mantia părintelui care câtu -i ţara românească 11u e aţă s-o cârpescă, ba de cizmele lui cele
încăputate, care când fugea în potloage se oprea(... ) "
(Timpul, nr.7/1880).
Poetul a prelucrat aici o serie de versuri din Predicaţia ţiganilor
ră populară,

din propria lui colecţie de literatudespre care a menţionat că: „asupra ţi

ganilor există o întreagă epopee populară în versuri
lapidare, cum şi-au făcut biserică, ce predică le-a ţi
nut părintele Porgaţie şi popa Mătrăgună, cel de viţă
bună"

etc.
Mai redăm câteva expresii paremiologice din pu-

„Vorba cântecului: Dor de zor nu se ştie pe
la noi"; „S-ar da după păr numai să le meargă bine";
„Pisarea apei în piuă"; „Mai lesne se torc puzderiile,
nr.268/1882).
Din Toroipanul, Turnu Măgurele, ziar provincial, pe care cineva le are în cap în loc de creieri, de cum se
poetul a reţinut dintr-un joc de copii, de petrecere, toarce cânepa reală"; „Dă-ţi popa pintenii şi bate iapa
cu călcâiele "; „Tot fâcându -ne sprince11e, ne-om scoate
Epşoara, două expresii:
Domnule, Măria ta,
odată ochii"; „Mintea nu se mănâncă cu lingura"; „Tă
Aveam toată starea mea
ind câinilor frunză"; „Ia-l de pe mine că - l omor"; „Din
O epşoară, bună, rea
coadă de câine sită de rnătase nu poţi face"; „Unde s-a
Îmi ţineam casa cu ea.
dus mia ducă -se şi suta''.
Slujbaşii Măriei tale,
Înrâurirea folclorului prin paremiologia populară
Venetici şi haimanale
a pătruns până şi în corespondenţa poetului. Redăm
Mi-o ochiră
câteva din scrisorile adresate Veronicăi Miele: „ (. .. )
Şi-o răpiră .
sunt îndelungăreţ, cum zic cronicarii, la mâhnire („ .).
Expresii din acest text au fost preluate de poet Fii dar şi tu cuminte şi iartă-mă, căci ştii cântecul:
într-un articol politic din care cităm câteva rânduri
Cine-n lume-a mai văzut
ce figurează şi în listele întocmite de el cu figuri paremiologice pentru a le utiliza la nevoie: „ (. .. ) Pân-

blicistică:

Grădină fără cărări

Dragoste fără mustrări."
„Nu-mi sunt boii acasă"; „Bun e Dumnezeu şi meş
tere dracul. După ploaie trebuie să vie şi senin (. . .) ";
„Promite oricui marea cu sarea"; „Râde vârşa de baltă
şi baba de fată"; „Am eu ac de cojocul tău" etc.

acum majoritatea era compactă. Cum era b:mă rea,
îşi făcea treaba cu ea, zice-o vorbă (. .. ). Fie că prea
mulţi şi-o fi zis „omul face banii şi banii pe om», fie că
unii prinsese chiag la inimă, alţii nu; că unii sunt stupi
neretezaţi, alţii nu prea au de moară; („.). A răsărit
Îmbogăţirea limbii, susţinea poetul, trebuie să se
unde nu-l sameni, ar zice vorba, dar a răsărit (. ..). facă „nu prin receptarea unor neologisme'; ci „prin foCu inima în dinţi şi cu funia -n traistă (. .. ). Iată două losirea tezaurului lexical': prin „întreaga comoară a
centre de atracţiune, dintre care unul virtuos, „feţişoa  limbei, ce sta din zicători, proverbe, inversiuni, adică
ra mărită fetişoara», altul mai puţin virtuos, dar „su- în fraze gata moştenite din neam în neam de la stră
tele mărită slutele» („ .). Altfel de partizani să nu te moşi" (Timpul, nr.101/1880), prin „locuţiuni frumoaplângi, când ţii sacul cu grăunţe în mână(. .. ) "(Tim - se şi caracteristice': care sunt, repetăm, „adevărate
pul, nr.212/1882).
nestemate ale gândirii poporului românesc."
Există în publicistica eminesciană, nu numai o
mare bogăţie de idei, ci şi un anumit fel de a se exprima, care face deliciul şi savoarea lecturii, imprimând
limbii şi scrisului său un puternic specific românesc.

Zicalele, locuţiunile şi proverbele (acest arsenal
paremiologic) îmbogăţesc şi întăresc limba, îi păs
trează autenticitatea, o fac să fie ceea ce este: oglin da fidelă şi originală a spiritualităţii poporului. „Cine
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e
ştie însă

- insista poetul - ce însemnătate mare are
limba asupra spiritului, mm ea-l acopere şi îl pătrun
de(. .. ) acela va î11ţelege de ce ne pare bine „." (Timpul, nr.95/1882).
Venind vorba despre individualism, la un moment dat, poetul a scris: „De acolo proverbul: toată

lumea

să piară

numai Manea

să trăiască."

M.Eminescu a publicat în Curierul de Iaşi,
nr.64/1876 parodia Crezul beţivilor pentru umorul lui spumos, după cum a publicat în Timpul (Bucureşti) o cronică dramatică la Banul Mărăcine de
V.A.Urechia, o piesă de teatru numită de poet „parodie" şi „tragi-comedie': care abundă în expresii paremiologice. Cât despre întârzierea cronicii în ziar,
poetul a folosit „aforismul popular": „mai bine mai
târziu, de cât niciodată ... ' . Relevăm o serie din ele:

'tetl tie

li te'lll 'l.if

un stil sfătos, cronicăresc, plin de bonomie şi umor
ori termeni ironici ori sarcastici, recurgând la anecdote şi basme, M.Eminescu a creat singur sintagme,
maxime şi locuţiuni rămase în patrimoniul nostru
cultural.
Mai reţinem o serie de zicale, locuţiuni şi proverbe din manuscrisele sale: „Astfel se fac din ţânţari
armăsari"; „Nu-i ajungi cu prăjina la nas"; „Cred că
tot ce zboară se mănâncă"; „Gura păcătoşilor adevăr
grăieşte"; „Uite, uite - a prins mămăliga coajă, nu-i
glumă"; „Vorba românului: „Cine s-a fript, suflă şi-n
apă rece»"; „Vorbiţi ca oamenii şi nu-mbătaţi lumea

cu apă rece. Spuneţi ce aveţi de spus şi nu vindeţi zilnic
mâţa-n sac cu vorbe goale"; „De pe unde şi-a înţărcat
dracul copiii, cum ar zice românul"; „Ducă-se unde
a dus surdul roata şi mutul iapa"; „Ce nu se poate la
noi? La Dumnezeu şi-n Ţara Românească toate sunt
cu putinţă, zice-un proverb vechi" etc.

„Pe noi nu ne taie capul, nici prin urechi nu ne trece ... "; „colori strigătoare la ceri, mi-au sărit în ochi";
„săpun am cumpărat, săpun mănânc!"; „unde s-a dus
Scrise într-un limbaj pitoresc, cu zicale de mare
mia ducă-se şi suta"; „ vorba este vorbă goală şi sărăcie forţă expresivă, întreţesute cu expresii populare,
lucie"; „care tremura („ .) ca şi iarba câmpului la su- paremiologia populară denotă talent şi dexteritate
flarea vântului"; „mulţi chemaţi, puţini aleşi ... "; „ju- stilistică.
cându-se de-a puia gaia ... "; „a ne aprinde creierii cât
Într-un alt articol scria: „Ce ţi-e cu omul iscusit!
vom pofti „. "; „timpul e ban scump „ . "; „au trecut Cum află el, aşa ca din senin, vindecare la toate relele,
peste nouă ţări şi nouă mări"; „se vede că erau deja cum află oricărui sac petecul ca şi care nu se mai poaîncredinţaţi ră într-alte ţări satele nu sunt fără câni!";
te! Aşa bunăoară vestitul Nastratin îşi cârpea într-o zi
„vi110-du-te! Iacă popa! unde-i popa?''; „o să se joace gibeaua, fără nod la aţă. Dar, fiind aţa răsucită tare,
de-a baba oarba''.
s-a-nodat de la sine şi Nastratin a cunoscut numaideRespingând în totalitate piesa lui V.A. Urechia, cât că-i vine mai bine astfel şi îngâmfat de născocirea
poetul încheia:"„Nu mă aşteptam, nici pretindem răs sa cu totul nouă, a pus crainic prin oraş să strige, ca să
puns, ci întorcându-se pentru ultima dată spre Arghir află cu toţii, mic şi mare, că după moda scoasă de el
cel prea curat, de dragoste frământat, să ne luăm aţa se-noadă întâi la căpătâi. Un turc luă un pumn de
ziua bună, zicându-i cu mâhnire: să ne vedem sănă sare şi veni foarte serios lângă Nastratin: „Hogeo, zise
turcul, cască gura să-ţi sar vorba!»
toşi şi la anul bine prelungit în al 5-lea act! Jar de cumva va muri, - la toate să ne aşteptăm - atunci prin
Aşa şi cu liberalii noştri" (Timpul, nr.114/1882).
anticipaţiune să-i urăm din tot sufletul, fie-i memoCând ţărani din jurul capitalei veneau „cu cereri
ria eternă şi ţărâna uşoară!" (Marin Bucur, O nouă de ale lor proprii, cu cereri substanţiale şi de bună-vo
cronică dramatică a lui Eminescu: „Banul Mărăcine" ie la Bucureşti („ .) atunci („ .) se denunţă naţiunii că
de V.A. Urechia, în Revista de istorie şi teorie litera- ţaranii !:onspiră. "Aceste fapte nu l-au lăsat indiferent
ră,

1977, tom.26, nr.3 (iulie-sept.), p.441-447); (GraJucan, Eminescu şi patrimoniul popular, Suceava, 1993, şi M.Eminescu. Articole şi eseuri, Suceava,
2000).
În publicistica sa, M.Eminescu a utilizat proverbe
din lumea orientală: ,„,Pe arborul tăcerii creşte fruc-

pe M.Eminescu, ci a scris:

ţian

„Ei mări, tagmă patriotică, nu cunoaşteţi pe român, nu l-aţi cunoscut nicicând şi, prieteneşte vorbind, să vă păzească sfântul ca să-l cunoaşteţi vreodată. Rar şi - arată arama, dar când şi-o arată atunci s-a
sfârşit cu d-alde voi. Românului dacă - i dai un pumn,
tul ei, pacea » zice un frumos proverb arab, care se îţi zice: „Rogu-te mai dă - mi unul, să fie doi, s-avem
aplică întrucâtva la atitudinea modestă de astăzi a pentru ce ne socoti», dar după aceea las-pe el.
presei române."
Din paradă în paradă, din circulară-n circulaPoetul a recurs uneori la maxime şi proverbe din ră, din Carada-n Carada, teamă ni-i că veţi trelumea greco-latină, franceză ori germană, dovadă a zi lupul din el şi că-şi va întoarce cojocul pe dos şi
vastei sale culturi, considerând poporul român, un atunci ţine-te pânză să nu te rupi!" (Timpul, 12 mai,
„popor c-un proverbial bun simţ': iar adversarilor po- nr.102/1882). (M.Eminescu, Opere, I-XVI, Ed.A.R.,
litici le spunea: „fiţi ceea ce vă numiţi conform pro- Bucureşti, 1939- 1993 +voi.XVII - Bibliografie) .
verbului: „ori vorbeşte cum ţi-i portul, ori te poartă
cum ţi-i vorba»." Utilizând pilde, zicători, proverbe,
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Gel/u DORIAN

AMINTIRI CU LUCIAN VALEA,
LA VALEA VINULUI
tîn ărul

Amintirile mele faţă de Casa de Creaţie (sau rea scriitorilor de la Valea Vinului se leagă de
numele poetului Lucian Valea. Toponimicul avea,
oarecum, şi o rezonanţă ce intra în numele lui. El
însuşi fiind de prin partea locului, din satul Şanţ,
de lîngă Rodna, unde s-a născut, şi de SîngerozBăi, unde a copilărit şi unde au locuit toată viaţa
părinţii lui.
Lucian Valea a revenit în literatură după o perioadă destul de îndelungată de la debutul lui precoce, la vîrsta de şaisprezece ani, în doar doi ani,
cu dou ă cărţ i de poezie, fiind considerat de critica litera ră a vremii un „al doilea Goga". După venirea la putere a comuniştilor aduşi cu tancurile
de bolsevicii sovietici, fiind unul din simpatizanţii
mişcă;ilor de dreapta dar şi al Partidului Naţional
Ţărăne sc, condus de Iuliu Maniu pînă la anularea
acestuia la alegerile din '47, pe care Je cîştigase, dar
fuse se r ă confisca te de reprezentanţii ciumei roş i i,
creaţie)

absolvent de filologie, în vogă pe atunci, a
fost arestat şi ţinut patru ani în cercetări, cum am
văz ut scris în fişa lui de detenţie, şi plimbat pe la
mai toate şantierele muncii silnice, de la Canalul
Dunăre - Marea Neagră la faimoasa Hidrocentrală
„V.I. Lenin" de la Bicaz. După eliberare, a urmat un
traseu mai sinuos prin diverse slujbe, de la secretar
literar la teatrul din Timişoara la asistent universitar la Bacău, de unde a fost mutat disciplinar, în
urma unui scandal regizat, la liceul din Darabani,
unde cheful de literatură i-a revenit, şcolind acolo,
întru poezie, pe mai mulţi cenaclişti care scoteau
revista şcolară „Hyperion': dintre care doar regretatul Corneliu Popel şi actualul bibliotecar din
oraşul Darabani, Victor Teişanu, au confirmat. De
acolo, în 1969 vine la Botoşani, unde, de asemenea,
oc up ă mai multe slujbe, de la Casa Creaţiei Populare, la Muzeul Judeţean. De aici a ieşit la pensie,
ocupîndu-se în special de organizarea Casei Memoriale „Mihai Eminescu" de la Ipoteşti. Era, în
fond, o s inec ură. Imaginea lui distinctă, cu pletele
albe, leonine, făcea figură aparte în tîrgul Botoşa
nilor. Şi - a cî ştigat, în scurt timp, statutul de persana
grata, prin activitatea pe care o desfăşura în paginile literar-artistice ale ziarului „Clopotul': condus
pe atunci de regretatul Nicolae Cântec. Acolo exista la acea vreme o echipă destul de bună şi curajoasă, cu atitudini libertine, lăsată multă vreme în voia
ei. Printre cei mai remarcabili: Alexei Rudeanu (a
cărui replică dată în faţa unui mare şef de la partid
a rămas memorabilă, şi anume: „Cin~ sunt eu, tovarăşe prim-secretar? Sunt un intelectual rus, adică un căcat! ': în urma căreia a trebuit să plece), Ion
Murgeanu, care păcălea pe toate fetele că le duce la
Paris, Corneliu Fotea (alias Radu Cadelcu), poate
cel mai incomod, în urma căruia a rămas un roman-jurnal de peste o mie de pagini, din păcate
nepublicat, în care ilustrează cu lux de amănunte
acea perioadă de început de dezgheţ în oraşul în
care s- a născut Eminescu, iar urmele acestuia abia
de se mai simt: o anali z ă extrem de severă la activismul si limba de lemn care acopereau totul fără
pic de memorie - şi el a trebuit să plece din aceleaşi
motive de incompatibilitate cu activiştii de partid
care-l aveau în colimator. Cu ei a convivat pe la mai
toate cofetăriile din oraş Lucian Valea. Împreună,
l-au găsit în casa lui de la Draxini pe „poetul care
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scrie cu gura': cum l-au conştientizat pe Constantin Dracsin botoşănenii, care i-au citit pentru prima dată poeziile prezentate de Lucian Valea în paginile literare ale ziarului „Clopotul", în primăvara
lui 1969. Apoi, cu trecerea timpului, cînd, la săr
bători, vinul de pe mesele noastre era adus din beciul lui Moş Petrache, tata lui Constantin Dracsin,
am auzit din gura fiului lui Lucian Valea distihul
plin de adevăr:" Damigenele cu vin/ Le cărăm de
la Dracsin!". Casa lui Constantin Dracsin, nu numai din acest motiv, dar şi din această cauză dătă
toare de euforii creative, a devenit loc de pelerinaj.
Din păcate, după dispariţia lui, locul a intrat pe alte
mîini, de asemenea, fără memorie.
După plecarea celor trei incomozi, Lucian Valea ne-a adus pe cei tineri în cenaclul „Mihai Eminescu" pe care-l conducea. Şedinţele se desfăşu:·au
în fiecare joi la Muzeul Judeţean. Erau dure, exigente, benefice, cel puţin pentru mine. Am fost ras
de cîteva ori, ca să pot ajunge apoi să fiu unul dintre
preferaţii lui Lucian Valea, pe lîngă care pot spune
că „am cîştigat" nu am pierdut, cum se vorbea pe
atunci, zece ani, ordonîndu-mi lecturile, discutînd
zilnic despre viaţa literară de la noi, pe care o cunoştea foarte bine, despre „generaţia amînată", din
care făcea şi el parte şi despre care a publicat poate cea mai buna carte a lui, din păcate ignorată, un
adevărat capitol de hu: al istoriei literare româneşti
din acea perioadă.
Printre aceste discuţii, desigur, aduceam vorbă,
de fiecare dată cînd se întorcea din lungile lui etape
de creaţie, despre Casa Scriitorilor de la Valea Vinului. Avea un tabiet, din acest punct de vedere, la
care ţinea foarte mult. An de an avea cel puţin două
vacanţe de acest fel; el le spunea de creaţie. Acasă
lucra non-stop, dar nu prea avea chip. Cu doi copii
mici, liniştea de care avea nevoie nu era cea necesară. Lucra, cum spunea, de regulă, de pe la ora 4
dimineaţa pînă pe la 7. La serviciu venea pe la ora
9. Pe la 9 şi un sfert scria în condică „plecat cu bă
ieţii la cafea: că aşa-i ceruse directoarea, să spună
tot ceea ce face. Şi el se conformase. Nu-i plăcea
să mintă. Pe la ora 13, după ce colindam cofetării
le şi barurile din oraş, bînd cafele după cafele, mai
curînd nechezol, bere sau mîncam, cînd eram în
bani, ciorbă de burtă sau pateuri cu cartofi şi varză, se retrăgea spre casă. Prin urmare, vacanţele de
creaţie erau necesare: una la Neptun, la Casa Scriitorilor „Zaharia Stancu': de acolo de unde se întorcea bronzat şi ieşea în oraş în pantaloni scurţi să-şi
etaleze pielea arămie; alta, la Valea Vinului, unde
stătea cîte o lună, de pe la mijlocul lui iulie pînă pe
la mijlocul lui august. Era luna cea mai rodnică.

Avea cameră în pavilionul central, casa mare, unde,
de fiecare dată, îl avea vecin pe Ştefan Agopian. Cît
stătea, pe acolo se perindau şi alţi scriitori. Numele lor ne sunau cu invidie de bun augur în urechi,
să zic aşa. Pe acolo, cu ani în urmă, trecuse Lucian
Blaga, însoţit de Dorii şi Ben. Corlaciu. Poveştile
despre aceştia erau cele mai savuroase. îl invidiam,
pentru că avea acea şansă, unică pentru noi, să se
vadă cu scriitorii pe care noi îi întîlniserăm doar în
cărţi. Cînd a mai plecat şi la Struga, lumea noastră
s-a lărgit şi cu alte orizonturi. Coroana de Aur ce
se acorda acolo era Nobelul de aproape, de lîngă
noi, iar poeţii care obţineau acest premiu deveneau
nume de neatins cu privirea decît în cărţi. Poveştile
de pe Lacul Uhrid, întîlnirile de acolo au ţinut luni
bune prima pagină a staţionărilor noastre prin ponositele cofetării botoşănene.
Poveştile lui de la Valea Vinului erau de regulă
repetate, fabuloase, pline de o oarecare enigmă, pe
care noi încercam să o dezlegăm de la o zi la alta.
Părea un loc misterios, undeva în Munţii Rodnei,
la poalele Ineului. Apa de acolo, cică, făcea minuni.
Pînă în 1989, am ajuns de cîteva ori doar pînă la
Sîngeorz-Băi. Cîteva schimburi culturale cu scriitorii bistriţeni i s-au datorat lui. Acolo l-am întîlnit pe Teohar Mihadaş, de la care am auzit poezeaua „Cine-au făcut drum pe şăs/ Bîrgăoani că
rînd ovăz/ Cine-au făcut drum pe vale/ Bîrgăoani
cărînd ocale". Sau:" Vorovitu-s-o vro tril Că pe
mine m-or beli/ Ş-or face din pielea me/ Budilară şi cure/ Şi din pielea turului/ Taşcă Brigadirului/ Din pielea de dinainte/ Portofel la preşădinte!".
Tot la Sîngeorz, în staţiune, am văzut inscripţia de
ocrotire a spaţiilor verzi:" Nu mai rupeţi flori .:opii/ Că şi ele este vii/ Cum voi e copii de om/ Ele e
copii de pom!". Izvorul 4 era cel mai căutat. Lucian Valea lua pentru acasă chiar două damigene cu
miraculoasa apă, să-i fie la îndemînă în ocaziile pe
care le căuta în intimitate. Că spunea el într-o dedicaţie pe pagina de gardă a cărţii „Vocile" : „Mă
dălinei, pe care am aşteptat-o o viaţă!". Căreia, de
fapt i-a dedicat mai toate poeziile de dragoste, din
care reţin şi acum cîteva versuri:" În fiecare noapte
te visez mereu/ Şi nu-nţeleg ce să însemne asta/ Se
face mai întîi c-un tînăr zeu/ La miez de noapte-mi
zgîlţîie fereastra// Eu mă ridic uşor din aşternut/
Şi dau încet perdeaua la o parte/ Şi pari o umbră
care de demult/ Se vede nu aproape ci departe:' (citat din memorie). Şi apa Izvorului numărul 4 făcea
minuni.
Însă la Valea Vinului, la rîvnita casă nu am ajuns
decît abia după 1990. Nu eram membru al Uniunii Scriitorilor. Nu aveam dreptul să ajung acolo,
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unde Lucian Valea ajungea, îşi scria cărţile, se înt- iar afacerea de la Doi Peri, constituită dintr-o casă,
îlnea cu Ştefan Agopian, cu Ileana Mălăncioiu, cu ceva teren şi, la un moment dat, şi o vacă cu lapte,
Ana Blandiana, cu D.R. Popescu, cu Ioan Alexan- pe care a trebuit să o sacrifice, pentru că nu avea ce
dru, cu Ion Horea, cu Cezar Baltag, cu alţii şi al- să-i dea de mîncare, nu a ţinut prea mult.
Alte şi alte poveşti am tot auzit că s-au petrecut
ţii. Cînd am ajuns, abia în 1993, perdeaua plină de
enigme aduse în mintea noastră de regretatul Lu- la Valea Vinului. Acolo, într-un sejur cu lună plină
cian Valea, care de un an nu mai era printre noi, şi stele aprinse pe cer, Lucian Vasiliu i-a oferit Bus-a dat la o parte şi întreg complexul Casei de Cre- navestire fiului său, Cezar-Ştefan, rod al iubirii isaţie a Scriitorilor de la Valea Vinului ni s-a rele- cate în acel peisaj superb de la Valea Vinului.
vat ca imaginile dintr-o fotografie sepia acoperită
Deşi am fost invitat de fiecare dată de Florica
de praf. Izvorul de la intrare, cu acele căni roşca Dura, care se mai zbate şi acum să salveze Casa de
te de la apa minerală ce ieşea din coasta munte- Creaţie de la Valea Vinului, cunoscînd în detaliu ce
lui, mi-a potolit şi mie setea. Şi ca să urmez exem- a fost şi ce este Casa Scriitorilor, la taberele ei mixplul lui Lucian Valea, acolo am scris primele 500 de te, cu scriitori, jurnalişti, pictori, nu am ajuns niciversuri ale poemului Singur în faţa lui Dumnezeu. odată. Locul acela, altădată, în poveştile lui Lucian
Eram acolo cu Sofi, fosta mea soţie. Am stat zece Valea cel puţin, mirific, plin de taine, nu mi-a mai
zile. Am vizitat Rodna, sătucul Şanţ, am mers pînă creat, din păcate, cheful de a ajunge acolo. Cum
sub poalele Ineului, am cules zmeură, ciuperci, din de altfel şi altor scriitori. (Nu mai ştiu dacă Şte
care am făcut tocăniţă. Afinele erau peste tot. Ur- fan Agopian, care mergea vară de vară acolo, a mai
mele de urs se vedeau printre tufanii de zmeură. ajuns în ultima vreme.). Poate şi din dorinţa de a
Părea un loc sălbatic. Casele, pavilionul unde era si rămîne aşa cum îl ştiam, nu aşa cum este acum,
sala de mese, cel lung, în formă de L, şi casa mare, în degradare şi lăsat de izbelişte de administraţia
cu cerdac, unde locuise ani la rînd Lucian Valea în Uniunii Scriitorilor, care, fie din lipsa fondurilor,
camera cu balcon, nu mai avea aura aceea misteri- fie din reala lipsă a mizei scoase din joc de condiţi
oasă. Erau chiar ponosite şi ameninţate cu degraile precare de acolo, l-a scos de pe lista preocupări
darea. Dumitru Mureşan, eternul administrator al lor ei. Statutul acelei case este şi unul incert. Locul
casei, avea în chioşcul de la intrare un băruleţ cu şi casele, se ştie sau se spune, ar aparţine Întreprinniscaiva sticle de votcă pe care, pînă la plecare, cu derii Miniere Baia Mare, care, se pare, şi aceasta a
cei prezenţi acolo, printre care şi Lucian Alecsa, le- uitat de acel loc, care ascunde în el poveştile atîtor
am exterminat. A fost, de fapt, singura dată cînd scriitori care au trecut pe acolo. Însă trecutul lor
am mers la Valea Vinului.
ar fi altul, de pe vremea administraţiei imperiale,
Apoi am auzit tot felul de poveşti, dintre care cînd aici era o staţiune de odihnă. Ba că ar fi fost
cea mai frumoasă pare a fi cea a sejurului Magis- şi domeniul regal la un moment dat. Acum, tot cu
trului Mihai Ursachi cu Stela Covaci. Povestea lor o marjă de nesiguranţă, ar fi în patrimoniul Miam auzit-o relatată şi de Magistru, cu harul lui în a nisterului Culturii şi Patrimoniului N~ţional, care
fabula şi colora orice mică întîmplare din viaţa lui, ar dori să le plaseze unui administrator care să le
dar şi de la Stela Covaci. Amorul lor era cunoscut. scoată din pericolul de degradare totală. Cineva ar
Magistrul îi făcuse cadou un inel, nu cu enigmă, trebui să se ocupe măcar de memoria acelui loc,
ci cu o pietricică rubinie, ca semn al logodnei lor. aşa cum face acum revista „Dacia literară". Însă
Însă ca amorul să pară curat şi în faţa lui Dum- oare se va găsi omul care să facă o astfel de cernezeu, trebuia să le fie aşezate pe cap cununiile, cetare şi să redea istoriei vii a literaturii române o
în biserica din Rodna. Preotul de acolo a fost de perioadă plină de poveşti adevărate, unele deveniacord. Stela a făcut şi două cununiţe din flori de te legende? La fel se petrece şi cu casa de la Sovata,
cîmp, din margarete şi sînzîiene, cicoare şi trifoi, lăsată total în paragină şi uitare. Sunt semne oare
să le fie unirea cu noroc. Căsătoria lor morganati- că încetul cu încetul generaţiile care vin din urmă,
că a durat ceva timp. Rodnică sufleteşte fiind peri- dispreţuind această formă de organizare a breslei
oada cît au stat acolo. Apoi au apărut disensiunile scriitorilor, vor da uitării, menind spre dispariţie
iscate, pasămite, după opinia Magistrului, de lăco însăşi Uniunea Scriitorilor? Personal n-aş vrea să
mia Stelei după aurul pe care acesta l-ar fi adus, în cred. Mai ales că Filiala din Iaşi a U.S.R., în curînd,
mare secret, din America, aur cu care el dorea să va inaugura Casa de Creaţie a Scriitorilor de la
şi înceapă o mare afacere în dulcele tîrg, după care Bârnova, care va purta numele regretatului poet
a rîvnit în cei nouă ani de exil. Aurul s-a dus şi el, Cezar Ivănescu.
ca alte vise ale neuitatului poet, pe apa sîmbetei,
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mă scuteşte

de ornicul secundelor căzătoare,
imediat mă penalizează pentru
provocare la cădere în gol.
Două aripi cu atâtea sensuri de zbor
şi unul singur de cădere.
Şi

ALBUL CA O SALVARE

Petru POPA
DRUMEŢULE

În mine
Şi-au fa.cut vizuină:
un lup sătul
care râde
şi un leu obosit
care plânge.
Frică mi-i de unul,
Milă mi-i de altul.
Drumeţule,

De pe unde vii
Ai mai întâlnit
Ai mai auzit,
Pe unde-ai trecut
Om cu un leu,
Om cu un lup.
Om-vizuină

Umblând prin

lumină?

ÎNGER ÎMPĂRŢIT ÎN DOUĂ
Mi s-a părut totdeauna
Că am avut un înger împărţit în două
(oare aripile să fie de vină ?) .
Când una înclină pe traiectoria căderii mele
Cealaltă aripă cu toată puterea se agaţă de cer.
După asemenea exerciţii interminabile, istovit
Se aruncă în gol ca o lebădă
Din legenda despre fidelităte. Îngerul.
Întind cele două braţe
(aripile mele infantile)
Gata să împedic o moarte fară rost,
Îi aştern inima pentru aterizare,
Însă, de fiecare dată, îngerul lui
îi desface aripile ca pe o paraşută de
Înainte ca inima mea cât un purice
să cunoască gustul căderii.
Pentru intenţia bună, El îmi aruncă
un ram cu poeme în floare,

Azi am văzut-o pe mama,
albă ca o primă ninsoare
aşezată pe ramul de toamnă,
cu ochii plini de visare
în ocne adânci de-aşteptare .
Despre marii poeţi dispăruţi,
despre pereţii reci şi tăcuţi,
necontenit
mi-a vorbit,
despre stâlpul proptit al porţii,
despre curajul frunzei în faţa morţii
care a luat-o şi pe tanti Agafia,
femeia care
în ziua ceea de mai, atunci,
în alt secol, laptele ei ca pe o salvare
împărţea la doi prunci. ..
Un pic de tângă învelită-n lumină,
simţeam în rostirile ei
(în prima zi de viaţă mai întâi
am gustat din laptele altei femei)
Fericită, zâmbea puţin vinovată,
mă ţinea ca un copil de mână,
(cum fa.ceam şi eu altădată)
Şi tot întreba senină:
- Nu cumva ai tăiat liliacul
Ca să poţi ara cu tractorul grădina?
Azi a fost cald.
Am văzut-o pe mama,
albă ca o ninsoare.
De mâine s-ar putea să se facă şi frig,
atât de târziu mi se pare
şi nu ştiu pe cine să strig,
departe-i deacuma şi toamna.
De la geamul casei, cu mama,
priveam trecătorii, ograda
şi topeam cu ochii zăpada.

PRIVIREA MAMEI
Dacă

rezervă

mama priveşte la mine
Eu pe toate le fac mai cu spor.
Zilele mele sunt mai senine,
Noaptea adorm mai uşor.
În vise eu urc pân-la stele,
Cum ziua mă caţăr în vişin
Mamă, să nu cad de pe ele,
De privirile tale mă sprijin.
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ARS AMATORIA

PRIMA ZI DE
RUGACIUNE
Azi în zi de sărbătoare
Am venit în casa ta
Să mă-nchin la tine Doamne
Ca să - ţi spun durerea mea
Port în suflet o durere
Nu am duhovnicul meu
Să - i spun păcatele mele
Să mă spovedesc mereu
Dă-mi IISUSE un părinte
Un duhovnic pământean
Să - i mai spun ce mai ţin minte
Din păcatele ce am.

Mulţumesc

IISUSE

DOAMNE
MULŢUMESC IISUSE DOAMNE

Pentru toate cât mi-ai dat
M-ai hrănit când mi-a fost foame
M-ai ferit când a plouat
Când mi-i greu la tine strig
TU m-auzi şi vii îndată
Când afară-i ger şi frig
TU-mi dai casă sobă caldă
MULŢUMESC SFÂNTĂ TREIME
SFINTE DUH, IISUSE, TATĂ
Ţi - ai făcut milă de mine
Am fost mort, m-ai scos din
groapă

Mi-ai dat marea bucurie
Să am soaţă şi copii
Mulţumescu -ţi DOAMNE ŢIE
Şi să-mi mai dai bucurii
w

DE MIC SCAPAT
OIN FRÂU

Umblând hai-hui prin lume,
O jumătat - de viaţă,
N-am ascultat de cine
Îmi dădea povaţă.

Cu părul lung în plete,
Pe cerul cel senin,
Cu îngeri mulţi în cete
Spre mine parcă vin.
Nu merg şi nici nu zboară,
o minune,

Bârfeam pe orişicine,
Pe preot sau mirean,
Şi nu vedeam sub mine
Ce groapă îmi săpam.

Ajuns-au lângă mine.

Pân -am căzut în boală
Şi am văzut că pier,
Din groapa cea cu pară
Strigat-am către cer.

Şi îngeri mulţi ca stolul,
Îi cântă slavă-ntruna,
ACESTA E PĂSTORUL.
Aceasta este turma.

Te rog IISUSE SFINTE,
Te rog să vii pe nor.
Te rog să vii PĂRINTE
Nu mă lăsa să mor.

Iar ochii mei plămadă
Din lut, pământ, nămol,
Nu le venea să creadă
Ce văd-naintea lor.

Te rog iubite TATĂ,
Te rog IISUS HRISTOS,
Păcatul meu mi-l iartă
Ridică - mă de jos.

Un gând şi strig aşa,
Te rog IISUS mă iartă
Şi ia-mă-n turma TA.

Te rog Sfântă Treime
Cu lacrimi te implor,
Ai milă tu de mine
Nu mă lăsa să mor.
Te rog IISUSE DOAMNE,
Cel blând şi bun cu toţi,
De-al tău cuvânt mi-e foame,
Salvează-mă că poţi.

DEODATĂ O LUMINĂ
S-APRINDE-N CERURI SUS
SI SOARELE SI LUNĂ
INDATĂ S-AU ASCUNS
ŞI MÂNDRU CHIP S - ARATĂ
PE CER ACOLO SUS
Iar eu aud o şoaptă .
ACESTA E IISUS.

De mic scăpat din frâu,
Am tot umblat prin lume,
Cu oameni ce nu ştiu
A spune o rugăciune

Îi străluceşte chipul
Ca soarele mai tare,
Cu flori alese-i câmpul
Ce-l are sub picioare.

Ce câştigam prin muncă,
D-am pe ţigări ş-alcool.
N-aveam pe mine-o polcă,
Eram desculţ şi gol.

Şi-n loc de spini pe frunte
E o lumină vie,
În lume nu-s cuvinte
Să - l poată a descrie.
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Se-ntâmplă

Că-ntr-o clipită doară

Mă fulgeră deodată

Din flacăra aprinsă,
A iadului de jos,
Mă scoate mâna-ntinsă
A lui IISUS HRISTOS.
E mâna salvatoare,
A lui IISUS prea dulce,
Şi-n palmă semnu-I are
C-a fost bătut pe cruce.
Şi de atunci încoace
Oricând, ÎL chem, el vine,
Şi răul mi-l preface
Totdeauna-n bine.

Îl simt că e aproape.

Nu-mi spune un cuvânt.
Oricând de-i zi sau noapte,
M-ajută orişicând .

Autor
Gheorghe Negruţ
Sat Zăiceşti
Corn. Băluşeni

Cuatie lite'l.tl'lt[

Noi apariţii ale cărţilor scriitorilor botoşăneni
Vasile IFTIME

Vreau să-mi
nasc inimă
Faceţi linişte!

Construiesc cea mai frumoasă
femeie,
Linişte, vă rog!
Nu mă obligaţi să-mi deschid
ochii!
O inimă nu creşte oricum,
nu înfloreşte,
nu face spic,
nu coace pâine
aşa, pur şi simplu,
amestecată printre alte inimi.
Uneori
mă gândesc că ar trebui să o
modelez
pe un munte,
într-o peşteră,

pe o apă .
Mama, când mă avea în pântece,
s-a uitat de câteva ori la tata şi a
născut un om singur.
Bunica, înainte de a o naşte pe
mama,
s-a uitat de câteva ori la bunicul
şi a născut o patrie.
Străbunica, între două războaie,
a rămas grea, pentru că s-a uitat
o singură dată la străbunicul
şi a născut un lagăr.
Iată de ce,
uneori,
mă gândesc
că ar trebui să construiesc cea
mai frumoasă femeie
cu ochii închişi
pe un munte,
într-o peşteră,
pe o apă.

Discursul poetic al lui Vasile Iftime s-a limpezit atît de mult, încît firul lirico-epic al fiecărei poezii din această nouă carte se deşiră într-o continuă exultare, de la starea de beatitudine, născută
din pure sentimente de dragoste, la privirea atentă a fondului acestor sentimente trăite cu sinceritate şi exprimate cu nonşalanţă. Totul este trăire
şi candoare, şoaptă şi strigăt, fericire şi disperare,
tăcere şi zgomot, toate puse în tipare noi, în care,
din Joc în loc, se ivesc şi licenţe poetice de fond
ce îmbogăţesc limbajul poetic al acestui poet aflat
într-o evidentă evoluţie. De la carte la carte, Vasile Iftime a venit cu lucruri noi, unele de un insolit
ce-l aşază în linia poeţilor remarcabili ai promoţi
ei sale. Niciun complex pare a nu-l stăpîni în faţa
hîrtiei. Şi ce este cel mai important este faptul că
tot ceea ce trăieşte scrie, tot ce scrie trăieşte. Astfel, scrisul lui pare a fi respiraţia fiecărei clipe. Vasile Iftime, cu această nouă carte, se află în pragul
maturităţii sale poetice.

Gellu DORIAN
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Privind lumea de aici cu alt ochi, de dincolo de mormînt
(procedeu convenţional, utilizat cu mare virtuozitate de autori ca Chateaubriand sau Machado de Assis), Lucian Alecsa izbuteşte să scrie cea mai bună carte a sa de pînă acum. Şi
asta deoarece experienţa concretă, de viaţă trăită (depistarea
unui cancer şi tratarea lui inadecvată), e transfigurată ingenios, astfel încît ceea ce părea, la început, un banal jurnal de
sanatoriu devine, treptat, o naraţiune fantastic-vizionară, de
tip gogoliano-kafkiano-bulgakovian, cu accentuate note satirice. Prin autenticitatea de gradul zero a confesiunii, aproape deloc literaturizată, Moartea e bine mersi este un veritabil
poem despre „insuportabila uşurătate a fiinţei''. Prin vigoarea
cu care sancţionează metehnele semenilor săi, scriitorul pare
să fi depăşit cu succes nefericitul accident biografic, celebrat
(şi) ca simplu prilej de inspiraţie literară. Aşa procedează, de
altfel, toţi cei ce şi-au făcut din scris o profesie şi nu doar o
preocupare temporară, de diletanţi. Iar Lucian Alecsa este un
profesionist. Care ştie foarte bine cît se cîştigă şi cît se pierde
atW1ci cînd viaţa, viaţa noastră cea de toate zilele, devine literă moartă.

Antonio PATRAŞ
Prin noul său roman - Moartea este bine mersi, Editura Paralela 45 - Lucian Alecsa plăteşte, faţă de celelalte romane ale
sale, cel mai mare tribut jurnalistului care i-a ocupat cea ma

mare parte de timp în ultima vreme. Plecînd de la o premiză
ce ţine de viaţă şi moarte, situaţie însă privită printr-o prismă
metafizică, detaşată, ca şi cum de aici înainte nu i s-ar mai putea întîmpla nimic - şi ce i s-ar putea întîmpla mai mult unui
om decît moartea! -, autorul priveşte de dincolo, însă cu ochii
de aici, lumea pe care a suportat-o în timpul vieţii într-o coabitare ce pare a fi fost una forţată de împrejurări, cele mai multe,
nedorite. Modul în care romancierul priveşte, din această perspectivă, retrospectiv, trecutul recent şi cel îndepărtat, trecînd
de la jurnal-memorie la ficţiune desprinsă din pura realitate, aşa
cum a perceput-o el, dovedeşte o forţă imaginativ-creativă debordantă, stopată doar de fraza de tip gazetăresc, rece, ca tăie
tura unui brici pe un obraz fin. Portretele abundente, ale unor
identităţi uşor recognoscibile, şfichiurile din mers, pe alocuri
cu iz pamfletar, dar şi tuşe de virtuozitate evidentă, atmosfere
încinse, stări duse pînă la limita sufetului la gură şi a lacrimei
pe pleoapă, unele pînă în buza melodramaticului, toate la un
loc fac pasta densă a unui roman insolit, ce ar putea deschide
o zonă de explorare interminabilă. Elirninînd din capul locului
scopul estetic în folosul interferenţelor stilistice, pînă în pragul
literaturităţii - pe care autorul nu a urmărit-o în mod deosebit
-, recentul roman al lui Lucian Alecsa este expresia. w1ei experienţe trăită pînă dincolo de limitele normalului, privită din spaţiul ficţiunii spre cel al realităţii.
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Gellu DORIAN

ANCHET FOLCLORIC

Dumitru LAVRIC
A

In căutarea muzicii Kletzmer

Dr. Speranţa Rădulescu este în prezent cercetător ştiinţific principal la Muzeul Ţăranului Român Bucureşti,
membru fondator al Fundaţiei „Alexandru Tzigara - Samurcaş" şi al Editurii „Ethnofonie'; membru al Societe
francaise d' ethnomusicologie din Paris şi al Societăţii Internaţionale de Etnomuzicologie „Constantin Brăilo
iu" din Geneva; a publicat lucrări fundamentale în domeniul etnomuzicologiei şi folclorului muzical privind
muzica minorităţilor, metisajul, interculturaţia şi aculturaţia; Taraful şi acompaniamentul armonic în muzica de
joc, Peisaje muzicale în România secolului XX, Taifasuri despre muzica ţigănească; a sprijinit formaţia Datina şi
pe dirijorul Constantin Lupu pentru editarea C.D.-ului Muzică veche din Moldova de Sus. În vara anului 2004,
dr. Speranţa Rădulescu a efectuat în judeţul Botoşani o amplă anchetă folclorică pentru cunoaşterea muzicii
Kletzmer (muzica specifică evreilor din sud-estul Europei) şi a influenţelor reciproce dintre aceasta şi muzica
populară românească, abordând pe unii din cei mai cunoscuţi lăutari în viaţă la data desfaşur~ii anchetei: Ilie
Sotir din Albeşti, Ion Roman din Avrămeni, Vasile Ursache din Frumuşica, Constantin Negel din Şupitca ...
Reproducem în continuare un fragment din interviul realizat în iulie 2004 cu C. Negel ca un posibil exemplu
de anchetă folclorică menită să clarifice prilejurile de performare şi specificul repertorial al manifestărilor săr
bătoreşti din viaţa evreilor botoşăneni care au convieţuit pe aceste meleaguri până în urmă cu câteva decenii.

Caseta720

Despre muzica evreilor din
regiunea Boto~ani
Interviu cu cobzarul Constantin Negel, 75 de ani, sat
Şupitca, jud. Botoşani. Interviul are loc în curtea lui Negel.
Cobzarul ţine în braţe un nepoţel de un an. S.R ţine un câine la picior. în jur - orătănii.
Cules: 30 iulie (?) 2004, în satul Şupitca, corn. Copălău
-Botoşani.

Culeg: S. Rădulescu, Florin Iordan, Cosmin Manolache, Costică Lupu.
S: Spuneai că erau vreo două familii de evrei în sat. ..şi
că te chemau de Anul Nou ...
N: Da. Când era de Purimul lor...
S: Şi ce te puneau să faci?
N: E... Un fel de sârbă-a lor. „Arcanaua'' să spune.
S: Şi unde-o cântai?
N: O cântam lor, acolo. Din vioară şi cobză.
S: La ei acasă?
N: La ei acasă.
S: Dar mai ziceai că vă trimiteau în oraş, la Botoşani ...
N: ... Ne trimiteau în oraş. Ne plimbam pe străzi. Noaptea cântam. O zi şi-o noapte. Ne angaja ei. Ne plătea ... Umblam pi la magazine, sus.
S: Adică pe unde erau magazinele evreieşti ... ?
N: Ca di Anul Nou.
S: Şi ce le cântaţi de Anul Nou?
N: Tot un cântic de-a lor. Harcanaua aia.
S: Alte cântări nu ştiaţi? (Nepoţelul din braţele lui Negel
scânceşte.)

N: Mai ştiam, da' ... Carie spunea ei. Mai ie una: e
„Ciocârlie''...
. • lie" a 1orn. .
. ' )O „aocar
D : (nurata
N: Ciocârlia lor.
S: E altfel decât ciocârlia noastră?
N: (ambiguu) Da ... Ca a noastra-aşa Ca a noastră, da.
Şi le plăcea lor. Şi jucau iei pe socoteala lor, acolo.
S: Şi îţi mai aduci aminte de altceva care le plăcea şi vroiau să audă?
N: Da Le mai cântam o horă .. .Un cântec din gură .. .
Le cântam din gură. Cântece: Ce-am iubi~ mamii nu-i
placi... Pădure verde păduri .. .(Câinele latră nervos spre o
găină.) ...
S: Mai zi o dată ...
N: Pădure verde pădure... Ce-am iubit, mamii nu-i
placi ...
S: Dumneata le cântai cu gura? Deci ştii mai niulte cântece decât credeam eu ...
N: Da' cum?! (râde)
S: Şi mai aveau de-ale lor, overieşti?
N: Mai cântau o rusască cu pana-n sus...(Pana este
plectrul cu care se bate cobza, n.n. Rusasca sau 'Ţărăneasca
este un joc tipic pentru Moldova nordică şi centrală; foarte
alert, se dansează în perechi sau grupuri mici.)
S: Jucau ca românii, sau ...
N: Jucau ca românii!
S: Nu jucau altfel?
N: Nuuu! Jucau ca românii. Câte-o zi şi-o noapte. (Copilul urlă, ecranând conversaţia.)
Ei, ni mai da câti-un leu, cwn iera atunci ...
S: Vă dădeau bacşişuri bune?
N: Da' cun1!! Ni angaja, faceam preţ cu iei: în1i dai atâta,
atâta ...
S: A, vă tocmeaţi înainte .. .
N: Şi-apăi ni dădea.
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S: Va să zică la Botoşani vă duceaţi în magazinele
evreieşti .. .
N: ... Evreieşti. Iera multe!
S: Dar cine vă trimitea? Vă duceaţi dumneavostră aşa,
de bună voie ... ?
N: Iera doi patroni, care le plăcea să umble cu Malanca .. .Cu Malanca, di Anul Nou.
S: Aaa ... Cum anume? Ca de Anul Nou românesc?
N: Da, de Anul Nou românesc. Aşa umblă iei. De asta
ne-angaja!
S: Malanca ... Explică-mi şi mie ce e Malanca ...
N: Un fel di colindă di asta, care umbli ... Ca o roată di
Anu' Nou.
S: Ca un fel de Stea?
N: Da, da, aşa, aşa!!! Ca un fel di stea ...
S: Şi ce cântaţi pentru ei?
N: ... Ni prime în casă, ne servea cu cafe, cu nu-ştiu-ce,
cu masă ... Şi-apăi preţu' angajat îl dădea iei, care ne angaja
S: Adică unul din evrei vă angaja ca să colindaţi pe la
ceilalţi.... '.(
N: ... La fiecare casă, iei. .. Strângea.
S: Vă însoţea un evreu?
N: Da! Da' cum!? Colindam la casa acee, la alta, la alta ...
Cum ai spune!
S: ... Aha ... Şi în afară de Malanca-aceea, ce cântări mai
aveaţi pentru ei?
N: Ei, atâta. O Rusască, o Ciocârlie... O sârbă ... Atâta.
Ce jucau ei. (Copilul scânceşte.)
S: Deci jucau ca românii ... !?
N: Jucau ca românii, doamnă.
S: Şi melodiile pentru ei le cântaţi într-un anumit fel,
mai „altfel" decât pentru români?
N: „În alt fef' ierau vo două bucăţi ... Restu'... ca la
români.
S: Care bucăţi? Care erau acela? Arcanaua ... ?
N: Arcanaua şi. .. atâta O Rusască cu pana-n sus.
S: Şi ei strigau când jucau?
N: Da, strigau!
S: Şi jocurile lor erau de perechi, sau de care? ...
N: Di părechi, di părechi ...
S: Când au început să dispară evreii de prin Botoşani?
N: D-apăi nu mai ţin minte ... Când iera cu Antonescuatunci, cu ... Aaa, di mult! O mai dus-o o perioadă mai încoace, da'... pi urmă cu timpu-o dispărut. O primit paşapoarte fiecare ... O plecat. Mai sunt iei şi-acum în Botoşani
vo câţiva - da' nu mulţi! - care-o rămas stabili. Cari n-o vrut
să să ducă, să să retragă la niamu' lor. Da-n riest, o pliecat.
S: Se-nţelegeau bine cu românii?
N: Să-nţelegeau bine.
S: Şi ăştia din sat?
N: Da, da, da, toţi ...
S: Nu era nici un fel de problemă?
N: (decis) Nuuuu, nu, nu, nu.

S: La Botoşani şedeau în cartierele centrale, mai la margine, sau cum?
N: Iera centrale, şi iera şi la margine ...
S: Aha: unii erau mai bogaţi, alţii mai săraci.
N: Ăia mai bogaţi iera mai la centru; ăia mai săraci ierau
mai ferit, mai într-o margine-aşa.
S: ... Va să zică harcanaua şi ... ce-ai mai zis?
N: Băieţelu-n patru.
S: Ce-i aia băieţelu-n patru?
N: Ei, tot un fi.el di sârb-aşa ... Un fi.el di rusască ...
S: Şi ce înseamnă „în patru"? Jucau în grup de patru,
sau cum? ...
N: Jucau ... Câti doi, părechi să prindeu ... Jucau faţă-n
faţă cu doi, şi cu doi patru-aşa. (Face nişte semne destul de
obscure.)
S: Aha ... Doi aşa, şi cu doi pe partea-ailaltă ...
N: Da, da, da.
S: Şi cum jucau? Era chiar ca la români, sau altfel??
N: Ca la români, ca la români
S: Dar există şi la români aşa ceva, „băieţelu-n patru"??
N: Da. La noi la români. La evreii-ăştia. Ei a cerut. ...
Di Purim.
S: Auzi, Moş Negelule, dar ce limbă vorbeau ei? (Copilul scânceşte gălăgios.)
N: Da' ce, înţeleg ievreieşte ieu? (râde)
S: Vorbeau evreieşte ...
N: La mas-acolo ... Cântam româneşte noi, şi iei vorbe
pi limba lor.
S: Şi pe ce limbă făceau strigăturile la joc?
N: Pi limba lor.
N: Nu mai ţiu minte ... (râde) .. . Nu ţin minte ce face iei
acolo ... (Copilul plânge înverşunat.)

Caseta7221
Orig. Şupitca, Botoşani
Culeg. SR, FI, IC Manolache, Costică Lupu
26 iulie 2004
Inf Constantin Negel, ţigan cobzar, 75 ani
Interviu cu C-tin Negel
Tema: Muzica evreilor din Botoşani
Sumar:
- Obiceiuri cu muzică de Anul Nou al evreilor (Purimul ?): Malanca
- Repertoriul preferat (câteva cântece şi jocurile Harnacaua, Băieţel în patru, Ciocârlia)
- Relatare despre deportarea ţiganilor din satul Şupitca
în Transnistria
Obs. Deşi foarte drăguţ, Negel nu e prea vorbăreţ. În
plus, are oboseala cronică a cardiacilor. SR face mari eforturi să-l facă să vorbească.
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SR: Moş Negelule dragă, ne povesteai ca aici în sat au
locuit în centru două familii de evrei. Şi ziceai c-ai cântat de
câteva ori pentru ei.
N: Păi am cântat devo câteva ori. Iera un festival al lor, di
Anu' Nou, Purim, la Botoşani, şi vine şi ne-angaja.
SR: Cine vă angaja?
N: Doi evrei de la Botoşani. Vine şi nu-i ştia nimeni. Şi
să vinim pi data de ... Şi ne-angajau o zi şi-o noapte. (Bate
vântul în microfoane, nu mai înţeleg.) Unii-n căsuţe mici,
unii mai sus ...
SR: Şi-ai tis că colindai. Cum colindai?
N: Păi colindam. Li cântan1.
SR: Unde: în casă sau la fereastră?
N: La fereastră. Unii ne chemau în casă. La ieie era masa-ntinsă ... Şi cântam Harcana. Un fiel di sârbă.
SR: Dar harcanaua-asta se cântă şi la români?
N: Da. Se cântă, se cântă. Şip-urmă mai aveau o rusască, Băieţel în patru (sîc).Şi juca iei
SR: Şi cum era asta, că mi-ai spus că se dansa într-un
anumit fel.
N: Doi în faţă, doi în spate (pesemne că arată ceva cu
mâinile).
SR: A! Băieţii de-o parte şi fetele de alta.
N: Două părechi.
SR: Şi Băieţel în patru e totuna cu? Rusasca aia cu pana-

ri sus?
N: Da. Acelaşi.
SR: Asta se cântă şi se joacă şi la români?
N: Se joacă şi la români. Da, doamnă. Acu' nu mai are
cine cânta. Pi timpuri, când iera ievreii pe-aici. La jocu' satului. Da' acuma nu mai cântă aşelea cântişe.
SR: Dar ce, evreii veneau şi ei la jocul satului?
N: Ei, nu vinea! M-a auzit cântând şi juca şi ei (neclar).
Că mai cântam câti-o horă aici pi stadion. Şi-atunci s-adunau. Le plăce Harcanaua cum făceam la evrei, şi-apăi jucau
şi iei.
SR: Dar de ce s-adunau pe stadion? Erau la iarbă verde?
N: La iarbă verde, da.
SR: Când? E o zi anume?
N: Di Constantin şi Ilena, pi 21 mai.
SR: Păi atunci nu era plecatul oilor la munte?
N: Iera hram în sat aici, şi bâlci.
SR: Şi veneu şi evreii?
Care erau aişea, vineu. Dar di la Botoşani, nu. Când iera
sărbătoarea lor vine şi ne-angaja şi cântam în Botoşani.
SR: Dar mi-ai povestit adineauri că mergeau cu Malanca. Să ne explici şi nouă cum iera sta şi în ce constă.
N: Ei, mergeam şi cântam la geam ...
SR: În ce zi?
N: Asta iera di ... Săptămâna mare, când intri în post.
Postu' mare înainti di Paşti.
SR: Stai puţin, că vorbim de evrei!
N: Da. Di ievrei.

SR: Cum Săptămâna mare? Că ei n-au Săptămâna mare!
N-o fi fost Paştele evreiesc? Că de obicei e mai înainte ...
N: Ie mai înainte a evreilor. C-o săptămână-nainte. În
Sânlbăta mare când intrăm noi, iei ies, se termină sărbă
toarea lor.
SR: Prin urmare voi cântaţi de Paştele evreiesc.
N: Da, da. Purimul ceala, Purimu' lor.
SR: Păi parc-ai zis că era Anul Nou!
N: Ei, de Anul Nou. Iel ie Anul Nou atuncea-al lor. Ie
Anul Nou. Da.
SR: Şi ce era Malanca asta?
N: Ce iera ... Ieraîntr-un costum aşa ...
SR:Cine?
N: Iei, aceia care umbla cu noi.
SR: Ce erau, bărbaţi, femei?
N: Bărbaţi.
SR: Tineri?
N: Tineri. Tineri, bătrâni ...
SR: Copii erau?
N: Nu. Bătrâni, în vârstă, cu nevastă, însuraţi.
SR: Şi erau evrei ăştia care vă însoţeau?
N: !evrei. Şi unu' iera ... (bate vântul în microfon) ... în
costum naţional aşa, cu flori ...
SR: Păi cum, naţional românesc?
N: Nu, evreiesc. Evreiesc, nu românesc. În stilu' lor. Ca
să să cunoască că-i Purimu' lor.
SR: Unul din ei era mascat, înţeleg ...
N: Da, mascat.
SR: În ce era mascat?
N: Ei, ce, în. . . (Explică ceva dar nu prea aud şi nu
înţeleg).

SR: Nu ştii ce reprezenta?
N: ... cu o barbă pusă din lână di oaie. (Râde)
SR: Şi cu cine semăna?
N: Cu un bătrân. Şi acela cari purta geantă .. .iera oleacă
mascat. .. (urmează iar ceva neclar)
SR: Şi mergeau cu lăutari după ei?
N: Mergeau cu lăutari.
SR: Cum? Din casă-n casă?
N: Din casă-n casă ... unde cunoştea iei, avea cunoştin
ţe, neamuri, rude. Rudili lor, da. Nu merge la fiecare! În alte
părţi iera români, cutare ... Nu-i prime. Unde cunoşteau iei
că-s evrei
SR: Şi ce făceau acolo?
N: E, le cântam cântecili lor...
SR: Mascatul făcea ceva anume?
N:Neclar
SR: Aha Strângea bani de la ăştia colindaţii (e vorba
despre cel cu geantă).
N: La ceia din casă. Li plăte. Ieşeam la altu: ni duşem la
altu ...
SR: Şi juca aşa un joc comic, sau cum era?
N: E, comic. Iera frun1os.
SR: Şi mai aveau şi alte însemne? O stea, o ceva ...
N:Nu,nu.
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SR: N-aveau nimic. Numai mascaţi şi o ceată de oameni
maturi.
N: Aaaşa, aşa.
SR: Mai aveau ei şi alte obiceiuri?
N: Nu, nu. Numa' o Rusască, şi gata.
SR: Rusasca cu pana-n sus, care e tot una cu Băieţelul la
patru, da?
N: Da, da, da.
SR: Şi mai spuneai că le plăcea să le cânţi la petreceri ...
Ce le cântai?
N: Păduri, dragă păduri ...
SR: Cântai ca la români, sau altfel?
N: Ca la români. Ce-am iubit mamii nu-i piaşi. ..
Mmmm,atât.
SR: Dar parc-ai zis de Ciocârlia ceva ...
N: E, o Ciocârlie.
SR: O cereau ei?
N: Cereau iei.
SR: Şi jucau?
N: Jucau, da Ciocârlia iera ...
SR: Şi cum jucau?
N: Ei, picioru' sus, prinşi după gât, aşa ...
SR: Şi dansul lor semăna cu al românilor?
N: Se semăna cu al românilor, da.
SR: Jucau în cerc?
N: Da, da, în şerc.
„„
SR:· Ca·µ·<. c·ma,. şapte, zece <
N: Da, da' nu să prinde (toţi, n.n.) Doi, tri, patru, câţi ierau în casă.
SR: Sau în perechi?
N: În părechi ...
SR: Şi cerc tăceau vreodată?
N:Nu.
SR: În pereche puteau să fie mai mulţi, vreo trei. .. ? Ca

N: O loa' vo şase.
Florin: Erau lăutari? Sau ce erau?
N: Nu erau lăutari ... (neclar) la casa lor, aşa.
SR: A, era ţărani la casa lor. Dar ce s-a întâmplat? Aveau
ei ceva, vreo <<bubă-n cap>>?
N: I-o luat că înjurau. Să-mbăta şi înjura pi oamini.
SR: Şi de-asta i-a luat?
N: (neclar) A tăcut cerere-n sfat, la miliţie, şi când o vinit
cu Antonescu lejea-aşeia i-o loat şi i-o dus pi la Bug.
SR: Şi s-au întors?
N: Ce să să mai întoarcă, c-o murit pi-acolo.
SR: Toţi?
N: Numai unu-o scăpat.
SR: Şi-a venit înapoi?
N: A venit. .. când a venit (Nu se mai înţelege. Bate vântul şi bateriile slăbesc cu fiecare replică.) Cunoşte pi unu ...
aşa carie iera dus la Bug. Şi o vorbit cu dânsu: Bagă-te-ntre
noi, zişi, te-ascunde-n mijlocu' nostru şi scîpi. Şi s-o bagat
între iei şi o scăpat.
SR: Aşa a scîpat ăsta care s-a întors înapoi?
N:Da.
SR: Aşa a scăpat?
N: O murit, o murit. După ci-o vinit acasă. Dar aşa o
scăpat. Iera duşi prizonieri şi-i duce în lagăr. Şi iel iera piacolo şi-o văzut români şi s-o băgat între români şi-o scăpat
şi iel Da' ceilalţi o murit pi-acolo. Ave copii, ave nevastă ...
SR: Au fost duşi cu copii cu tot?
N: Cu totu; familia, tot! Da, da. Da' cum!
SR: Şi-acum au cerutdespăgubiri (se referă la urmaşi).
N: N-o mai cerut nime'.
SR: Păi n-au moştenitori, ceva?
N:Nu,nu!
SR: Ah, au murit toţi!
N: Toţi o murit!

Ţărăneasca noastră?

N: (iluminat, tare) Ca la Ţărănească.
SR: Şi evreii din sat au plecat? Când au plecat?
N: E, când o plecat din Botoşani, o plecat şi iei.... Dapăi şe perioadă? (neclar)
SR: A, când s-au dus în Palestina. Dar în timpul războ
iului n-au avut ceva de pătimit?
N:Nu.
SR: (insistent) Nimic. .. Nici un necaz ... Aici au stat
liniştiţi ...
N: Au stat liniştiţi.
SR: Şi ăia din Botoşani tot aşa?

N: ... N-amaistatnimeni ...
SR: N-a mai stat nimeni în ele .. . (e vorba de casele lor,
care s-au ruinat). Mai e vreo urmă?
N: Nu mai ie nimic.
F: Ştiţi cumva dacă evreii tăceau vreun joc al satului,
acolo unde erau ei mai mulţi?
N:Nuu.
(Vântul bate puternic)
N: Pi-acolo pi undi ie sfatu' ieste o uliţă mai la dial Acolo stăt doi dintre iei. ...

N:Totaşa.

SR: (cam mirată) N-au
războiului ...
N:Nu,nu.
SR: Dar ţiganii au păţit ceva?
N: O mai loat din iei.
SR: Serios? Când?
N: Atunci, cu Antonescu.
SR: De-aici din sat?

păţit

nimic-n timpul

SR se interesează dacă Negel poate cânta Harcanaua şi
Rusasca cu pana-n sus, împreună cu Costică Lupu.
Negel se codeşte, are treabă, promite că va cânta altă
dată.

Anchetă folclorică realizata de Speranţa Rădulescu,

Iulie-august, 2004.
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Şase

jocuri populare
din localităţile Tudora şi Flămânzi
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

MOR~
Formaţia de dansuri bătrâne~ti
a Căminului Cultural Tudora, instructor Ioan Covrig
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