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Editorial

Aurel Melniciuc
Manager

Pentru o nouă strategie
managerială şi culturală
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani a fost, de-alun-

gul timpului, atât prin activitatea sa, cât şi prin specialiştii săi de marcă, un reper în cadrul instituţillor
de profil din ţară. Sigur, schimbarea conducerii instituţiei nu va însemna, în acest sens, o modificare a
activităţii Centrului ci, mai curând, o nouă viziune, o nouă strategie managerială şi culturală.
Aşa cum este firesc, intenţionăm sa păstrăm în cadrul Programului anual de activităţi acele programe, proiecte care şi-au demonstrat de-a lungul timpului fiabilitatea şi priza la public, completându-le,
acolo unde va fi cazul, cu acţiuni şi valenţe noi ale mesajului lor cultural-artistic. Mă refer aici la acele
câteva Festivaluri de succes ce au ajuns deja la ediţii venerabile, fiind cunoscute şi apreciate atât în ţară,
cât şi peste hotarele ei. În acelaşi timp, vor fi iniţiate acţiuni similare în domenii conexe (film documentar, arte plastice etc.) ce vor completa sfera manifestărilor culturale desfăşurate de CJCPCT Botoşani.
Printre priorităţile instituţiei vor fi şi continuarea parteneriatelor cu instituţiile de cultură din judeţul Botoşani în vederea promovării unor proiecte culturale integrate, transfrontaliere, europene (teatru
profesionist - Teatrul M. Eminescu şi teatru de amatori, etnografie şi folclor - Muzeul Etnografic Botoşani şi meşterii populari actuali, tradiţii şi obiceiuri în spaţiul eminescian - Centrul de Studii „Mihai
Eminescu" Ipoteşti, Botoşani, dezvoltarea unui parteneriat real cu Şcoal<i Populară de Arte Botoşani
având în vedere că aceasta livrează cursuri de formare în domeniul meşteşuguri tradiţionale şi artă, în
vederea asigurării consultanţei de specialitate şi promovării.
Se impune, pentru perioada următoare, un program coerent şi profesionist de comunicare, astfel
încât comunitatea locală - si nu numai - să fie informată corect despre activităţile instituţiei, dar şi să
poată transmite părerile sau propunerile, realizând astfel un feedback necesar îmbunătăţirii activităţii
instituţiei. Ne propunem să realizăm inclusiv un studiu sociologic, utilizând chestionare şi/sau focus
grupuri care să reflecte real categoriile de beneficiari care cunosc activitatea instituţiei, gradul de satisfacţie al acestora faţă de activităţile desfăşurate precum şi noi categorii de beneficiari ai programelor
realizate de CJCPCT Botoşani.
Principale direcţii de acţiune ale strategiei de management din perioada următoare vor fi: profesionalizarea personalului pentru îndeplinirea misiunii instituţiei, eficientizarea activităţii, flexibilitate
şi colaborarea cu cât mai mulţi parteneri care să asigure diversificarea şi o calitate cât mai mare a produselor si serviciilor oferite şi competitivitatea lor. Pentru următorii ani ne propunem să dezvoltăm
o reţea culturală funcţională, competitivă şi eficientă, pusă în slujba culturii. Realizarea acestui demers
va avea succes printr-o strânsă colaborare cu instituţiile de învăţământ, ale clerului, aşezămintele culturale, formaţii şi tarafuri tradiţionale, meşteri populari, asociaţii si fundaţii culturale, muzee, biblioteci,
persoane fizice preocupate de activităţi culturale. În acest fel se va crea o reţea amplă de promovare si
transmitere a culturii în general şi a culturii tradiţionale în mod special. În acest scop trebuie nu numai
regândite programele culturale, care ar trebui să fie diversificate ca tematică abordată, ci este necesară şi
realizarea unui plan managerial şi a unui program minimal de activităţi anuale care să contrabalanseze
neajunsurile actuale şi care să se bazeze pe încheierea unor parteneriate de lungă durată, asigurând în
acest fel continuitatea actului cultural.
în această perioadă ne propunem să stabilim contacte şi să elaborăm proiecte culturale comune cu
structuri instituţionale şi cu parteneri culturali din judeţ, urmând ca următorii ani să fie consacraţi definitivării şi funcţionării eficiente a acestei reţele culturale. Parteneriatele culturale vor fi apoi extinse şi
dezvoltate la nivel regional, dar şi naţional sau internaţional.
Extinderea reţelei culturale va presupw1e şi încurajarea înfiinţării unor noi puncte culturale în fiecare comună sau sat din judeţul Botoşani, prin sprijinul logistic direct al CJCPCT Botoşani, asigurând,
astfel, accesul cât mai facil al cetăţenilor la actul şi instruirea culturală.
Nu în cele din urmă, instituţia va avea nevoie de o campanie de branding cu tot ce presupune
acest lucru, adică o imagine consistentă, credibilă, creşterea notorietăţii, vizibilitate optimă si integrarea tuturor valorilor adiacente, strategice si favorabile a fi utilizate ca motive de întărire a credibilităţii
brand-ului.
La finalul acestei intervenţii dorim să urăm tuturor colaboratorilor instituţiei noastre şi cititorilor
revistei „Ţara de Sus" - sărbători fericite şi La Mulţi Ani!
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Elena PRICOPIE

Acţiuni

culturale din calendarul
de activităţi al instituţiei

În acest an, iubitorii şi trăitorii vieţii culturale au avut parte de
evenimente culturale organizate de Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, care au adus
lumină în sufletele oamenilor, dar, din nefericire, cultura botoşăneană, şi nu numai, lumea celor care încearcă să schimbe în
bine, în pozitiv, mentalitatea, comportamentul oamenilor, prin
actele de cultură, prin muzică în special, pentru că muzica ajunge cel mai uşor şi natural la sufletele oamenilor, a suferit o pierdere uriaşă prin dispariţia marelui muzician, dirijor, violonist,
CONSTANTIN LUPU.
Un coleg înzestrat cu o minte sclipitoare, rafinament desă
vârşit în arta muzicii şi nu numai, un OM de o fineţe rar întâlnită, de un bun simţ molipsitor, un coleg excepţional, în faţa memoriei căruia, ne înclinăm!
Sub imperiul sentimentelor de mâhnire, regret şi durere, legate de pierderea acestei valori umane, revin şi spun că educarea
permanentă, pe tot parcursul vieţii, ar trebui să aibă în vedere
promovarea unor asemenea valori, recunoaşterea lor în timpul
vieţii, educarea tinerilor şi copiilor în spiritul dezvoltării respectului, iubirii şi preţuirii părinţilor, profesorilor, valorilor umane, înaintaşilor. în opinia mea, aşa începe educarea, este primul
pas, RESPECTUL şi PREŢUIREA. Doar fa.când acest exerciţiu
vor ajunge să se respecte pe sine, atât de mult, încât să se nască
ş i să se cultive noi valori.
Educaţia permanentă este în realitate, ceea ce promovează
societatea, fără a uita de uriaşul aport al părinţilor.
Voi trece în revistă, ca de obicei, evenimentele culturale organizate de C.J.C.P.C.T Botoşani în a doua jumătate a anului:
Zilele Eminescu, ediţia a XLV-a, Concursul Naţional de
Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „PORNI LUCEAFĂRUL..?: ediţia a XXXII-a, 14-16 iunie, eveniment
cultural de interes naţional, organizat de C.J.C.P.C.T. Botoşani,
Memorialul Ipote şti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu" Botoşani, Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu" Botoşa ni, Fundaţia Culturală „Hyperion-C.B." Botoşani, în colaborare cu Sociatetea Scriitorilor Bucovineni, Societatea Culturală
„Raluca Iuraşcu" Vorona, cu sprijinul Primăriei Municipiului
Botoşani şi al Consiliului Judeţean Botoşani.
Evenimentul a inclus:
-Congresul Naţional de Poezie, ediţia a V-a, 14-16 iunie;
-Decernarea premiilor celei de-a XXXII-a edi\ii a Concursului Na\iona l de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...";
-Salonul cărţii de poezie - Centrul Istoric Botoşani;
-Decernarea Premiilor Congresului Na\ional de Poezie şi ale
revistei „Hyperion''.
Festivalul interjudeţean al cântecului şi dansului popular
„Holda de aur", organizat în parteneriat cu Primăria Tudora;
Festivalul folcloric „Hora de la Flămânzi" - 15 august, în
parteneriat cu Primăria F l ămânzi;
Festivalul cântecului şi jocului moldovenesc „Aşa-i jocul neamului", 8 septembrie, în parteneriat cu Primăria Vârfu
Câmpului;
Festivalul folcloric interjudeţean „Serbările Pădurii", 7
septembrie, în partenerial cu Primăria Vorona; Concursul de
muzic ă populară pentru tineri „Moştenite din bătrâni" - Săptă
mâna culturii la Vorona;
Festivalul „Cântecului, jocului, portului şi meşteşugu 
rilor populare", ed i\ia a Vili-a, 2-4 august 2013, organizat de

C.J.C. P.C.T. Botoşani, parteneri fiind Consiliul Judeţean Botoşani, Primaria şi Consiliul Local Botoşani.
Târgul meşterilor populari a reunit meşteri populari din
toate zonele ţării care au impresionat botoşănenii prin expoziţiile de meşteşuguri tradiţionale, de icoane pe sticlă şi lemn , de
sculptură în lemn, de artă plastică.
Festivalul coregrafic „Vasile Andriescu" a adus pe scena
amplasat'.i pe Pietonalul Unirii, ansambluri folclorice de copii,
tineri şi adulţi din judeţ, din alte zone folclorice ale ţării şi din R.
Moldova: „S tejărelul " - Coţuşca, Botoşani. Programul muzicalfolcloric al acestor artişti amatori, a fost unul de excepţie.
Festivalul fanfarelor a reunit forma\ii de fanfare de adul\i,
d::ir şi de copii, revelaţia fiind fanfara copiilor din Hudeşti , Botoşani, care a evoluat frumos alături de formaţiile de fanfare din
Mileanca, Hudeşti, Cordăreni, Cândeşti, Suharău, Fanfara Palatului Copiilor Botoşani, Fanfara Stamate - Fântânele, Suceava.
Expoziţia de sculptură în lemn „Eul din noi': 3 august,
vernisajul a avut loc la Galeriile de Artă „Ş tefan Luchian': organizator Muzeul Judeţean Botoşani în colaborare cu Centrul
de Creaţie.
Târgul expoziţional agro-zoo 21-22 septembrie, organizat
în incinta S.C.D.0.C. Popăuţi. Evenimentul a fost îmbrăcat întro haină culturală prin deschiderea unui târg al meşterilor populari, printr-un spectacol coregrafic prezentat de formaţiile de
dansuri din judeţ şi prin evoluţia pe scena a unor solişti consacraţi de muzică populară.
Salonul Naţional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza'' ediţia
I, 29 noiembrie - 15 decembrie, organizator Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, având parteneri Muzeul Judeţean Botoşani şi Revista „Galeria Naivă''.
„1 DECEMBRIE - FII ROMÂN" - acţiune dedicată Zilei Naţionale a României, în parteneriat cu Orchestra „Rapc
sozii Botoşanilor" şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria';filiala Botoşani, în colaborare cu Consiliul Judeţean
Botoşani - spectacol extraordinar realizat de orchestra populară
„Rapsozii Botoşanilor" şi formaţii de dansur.i populare din judeţul Botoşani; recital de poezie patriotică (actori ai Teatrului
Botoşani).

Festivalul Internaţional Coral „O, ce veste minunată" Boa IV-a - 14 decembrie 2013.
Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă „Din străbuni
...din oameni buni", ediţia a XXXIX-a, 15 decembrie, va încheia şirul manifestărilor culturale din calendarul cultural al
institu\iei. Toate acţiunile culturale organizate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţiona
le s-au desfăşurat su n egida şi cu sprijinul Consiliului judeţean
t oşani ediţia

Botoşani.

O altă activi tate prin care Centrul de Crea\ie se constituie
într-un promotor al culturii tradiţionale, este publicarea revistei
de cultură „Ţara de Sus". Site-ul instituţiei - www.creatiebt.ro
- asigură informarea despre manifestările culturale organizate.
Cultura tradiţională, în toate aspectele ei, de la folclorul muzical şi coregrafic, la cel literar, de la meşteşuguri populare, la
datini şi obiceiuri, înseamnă prin toate aceste aspecte, educare
permanentă , indiferent de vârsta celor care sunt deschişi către
această manieră de educare continuă, prin cultura poporului
transmisă din generaţie în generaţie.
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Margareta MIHALACHE

Receptare, redimensionare
si reîntoarcere spre filonul tradiţional

Modurile de ~xpunere ale obiectelor de artă populară
cu mai puţine sau cu mult mai puţine intervenţii din partea decorativismului contemporan sunt
dimenisuni abordate cu largheţe în cadrul Târgului
Meşterilor Populari, ediţia a VII-a, organizat în perioada 2-4 august2013. Tendinţa de a menţine această
manifestare include, de fapt, perseverenţa în a readu ce periodic un spaţiu etnografic în conştiinţa unei co munităţi. Uneori, este necesar pentru a asigura propria longevitate şi unicitate culturii naţionale,care ne
reprezintă, să - i acordăm dese reîntoarceri spre acel
fundament care i-a asigurat dezvoltarea de mai târziu.
Cu certitudine, constituirea unei baze de date ferecate
în memoria unui calculator cu un impact aproape neînsemnat asupra membrilor unei comunităţi nu poate fi echivalată cu asaltul vizual asupra naturii umane
prin organizarea expoziţiilor de artă populară cu vânzare. În acest sens, chiar în cazul unei dezinteresate
vizualizări a unor târguri de profil, există posibilitatea
de a stratifica frânturi în mentalul apartinător naturii
umane împotriva propriei voinţi, fixându-se, în mod
inconştient, elemente ale unei culturi materiale populare de care aparţinem.
Bineînţeles că expunerea obiectelor de artă populară exemplifică simultan ocupaţiile de bază ale unei
zone etnografice de unde, mai târziu, s-au dezvoltat
meşteşuguri fundamentale sau secundare în strictă
concordanţă cu specificul mediului geografic. De asemenea, participarea meşterilor populari din alte zone
ale ţării oferă o mai bună redimensionare asupra potenţialului autohton din trecut şi din prezent, ba mai
mult, folosindu-se metoda comparatista,aplicată cu
precădere în literatura sau în lingvistică, se concluzionează asupra existenţei elementelor de individualitate şi de unicitate mai vizibile asupra unui meşteşug
şi mai puţin vizibile în cazul altora . Aşadar, târgurile
amintite permit alăturarea unor spaţii habitaţionale în
acelaşi perimetru, şansă unică, de altfel, pentru ochiul
participanţilor care pot conştientiza cu uşurinţă deosebirile regionale. Se confirmă indirect afirmaţia
lui Tr. Herseni care, pomenind de peisajul etnologic,
puncta faptul că acesta este o componentă a peisajului
cultural care sintetizează toate fenomenele şi procesele generatoare de cultură şi civilizaţie ale unei etnii.
Revenind la evitarea pe cât posibil a dezvoltării
acelei laturi tipice decorativismului în cadrul meşte
şugurilor tradiţionale a atras, în primul rând, atenţia
meşteşugul prelucrării artistice a lemnului. Cerinţele
urbane impuse de noua structură de locuinţă nu au
autentică

impus înlăturarea de către meşterii populari a pieselor de mobilier din interiorul tradiţional ţărănesc - fie
din camera de locuit, fie din odaia cea mare: masa şi
scaunele joase alături de laviţe fără spătar sau cu spătar
la care s-au alăturat blidarele, colţarele şi poliţele. Bineînţeles că opţiunea merituoasă şi perseverentă către

piesele amintite a aparţinut, ca de fiecare dată, meş
terului popular Florin Cramariuc de la Suceava. Forma, înălţimea, culoarea lemnului, ornamentica mobilierului expus singulariza cu totul şi cu totul aparte
perimetrul aflat la dispoziţie, încântând prin ambientul unic tradiţional. Tehnicile abordate de meşter includ: sculptura, crestarea, incrustarea, iar motivele ancestrale risipite în câmpurile ornamentale sunt dintre
cele cu reale conotaţii în spiritualitatea românească:
crucea, linia dreaptă,vălurită sau în zigzag, punctele
şi bradul, rozeta ca simbol solar sau rombul,de fapt,
o altă formă de prezentare a soarelui,de data aceasta
unghiulară.

Într-o altă ordine de idei, o lecţie a trecerii elegante de la mărimile împământenite la altele diminuate
care permit perpetuarea ca simbol al unor creaţii artistice a aparţinut meşterului Marcel Apalaghiei din
Dângeni, Botosani. Acesta realizează parcă dintotdeauna străvechile troiţe ale culturii populare printr-o
dispunere armonioasă a diverselor crestături de cele
mai multe ori geometrice, dar care prin fineţea obţi
nerii si înlănţuirii lor nasc compoziţii ce trimit spre
macrocosmos. La aceste construcţii cu o preferinţă
clară spre impunerea motivelor cosmomorfe se mai
adaugă postamentele pe care în funcţie de esenţa lemnului le asamblează meşterul fără a interveni deloc în
masa lemnoasă sau, dacă consideră,doar atunci le creează patina aceea care-şi pune pecetea în urma trecerii timpului. Atenţia acordată postamentelor denotă
continuitatea demersului artistic de la început până la
definitivarea obiectului ca o misiune clară care trebuie îndeplinită şi fără de care lucrarea, odată încheiată,
impune fixarea sa în planul terestru.
Incursiunile artistice în masa lemnoasă, chiar şi în
cazul obiectelor de uz casnic, au fost oferite, cu maximă dărnicie şi cu risipă de talent, de către meşterul
popular Ştefan Grigoriu din Târgu Neamţ. Prin aventurarea în prelucrarea artistică a lemnului s-a dovedit că încovoierea, împletirea, înfăşurarea descoperă
dimensiunea cea mai fericită a îmbunătăţirii imaginii estetice, chiar şi o deplasare dinspre caracterul pur
utilitar în cel decorativ. Îndrăzneala meşterului, la o
primă vedere, ar părea banală sau facilă, dar, de fapt,
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aceasta include o bună cunoaştere a esenţelor şi tehnicilor. Cu alte cuvinte, duritatea materiei prime, rezistenţa acesteia, structura fibrelor şi culorile, fiecare în
parte impune o abordare corectă spre a beneficia de o
împlinire finală a propriei viziuni.
În schimb, sculptorul Mircea Mihăilescu din Hârlău se impune ca un cunoscător al tehnicilor clasice,
cu precădere, a cioplitului - optând cu perspicacitate în lucrările sale pentru tipurile tradiţionale: polonicele, linguroaiele, căuşele pe care le include ca părţi
componente în compoziţiile domniei sale. Prin raportarea la filonul tradiţional se constituie cu uşură
tate baza pentru viziunile sale proprii. În scurt timp,
ochiul avizat sesizează saltul de la arta tradiţională la
arta contemporană sau modernă. Demarând de la un
punct aparent aflat la îndemâna oricui, se forează straturi ideatice neexploarate din anumite unghiuri, încât
ştiinţa semioticii întinde capcane la tot pasul.
în acest sens, criticul de artă Aurel Istrati concluzionează despre sculptor:

când apar primele ateliere de olărit în mediul urban,
iar, începând cu secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, să
se constate producerea unei ceramici superioare celei
nesmălţuite din sânul comunităţilor rurale.
Important este faptul că dincolo de originea bizantină şi dincolo de asimilarea etapelor din întreg procesul tehnologic caracteristic ceramicii smălţuite s-a
suprapus filonul nostru tradiţional în ceea ce primeş
te tematica sgrafitată pe diversitatea formelor aflate la
dispoziţie. Compoziţiile epice nu sunt deloc străine
meşterei botoşănene: „Capra cu iedul", „Capra între
brazi" sau „Capra cu floarea" alături de „Trompetistul"
sau ,,Violonistul". Toate acestea sunt completate cu
scene de vânătoare sau de chef sau de instrucţie. Nu
lipsesc nici oglindiri ale formelor foarte vechi de arhitectură populară, nici motivele skeomorfe, avimorfe,
fitomorfe şi florale, alături de cele geometrice. Eleganţa acestei ceramici provine din smălţuirea propriu-zisă, din cromatica care are la bază tricromia verde-cafeniu-galben, dar şi din diversitatea şi complexitatea
,,Mircea Mihăilescu a debutat plecând de la modele- ornamenticii.
Ca o neaşteptată şi potrivită încadrare conjunctule artei populare, pe care şi le-a însuşit şi îmbogăţit spipentru acest tip de ceramică a fost şi expoziţia orrală
personalitate.
sa
propria
prin
ritual, ulterior,
Plăcerea povestirii, umorul, acea „ teamă de gol" ganizată pe Pietonalul Unirii de familia olarilor Chi(horror vacui) ş.a„ însemne definitorii ale creaţiei po- ra Vasile, descendenţi ai cunoscuţilor olari Sitar, din
pulare, se regăsesc şi în substanţa intimă a creaţiei sale. Baia Mare - Maramureş. A fost o expoziţie binevenită
În timp, însă, a evoluat către o artă cu caracter sim- şi un alt fel de intervenţie aplicată suprafeţei smălţui
bolic, acţionând şi experienţe ale artei contemporane. te atât din punct de vedere cromatic, cât şi din punct
Aşa se face că „Fântâna cu cărţi': „Cocoşul'; „Familia': de vedere al decorativismului. Culorile fondului de la
„Descătuşare'; ne vorbesc altfel despre creaţia unui ar- albastrul obţinut din cobalt până la crem sau maro
tist care, nepărăsind tradiţia a ştiut să-şi dezvolte pro- roşcat sau până la împărţirea proporţionată a spaţiu
priul limbaj, evoluând, uneori, în cele mai bune lucrări lui pentru două culori asociate potrivit coloristic s-au
evidenţiat în totalitate şi în deplinătate odată cu interale sale, înspre arta modernă." .
(Aurel Istrati, poem şi text apărute în pliantul pu- venţia decorului care de cele mai multe ori impunea
blicat cu prilejul vernisajului expoziţiei personale o cu totul altă paletă de culori. Linia vălurită sau în
zigzag, punctul sau cercul puteau fi vizibile în părţile
„Ascultând lemnul", Iaşi, 2012)
în ceea ce priveşte meşteşugul olăritului acesta a terminale ale farfuriilor sau ale ulcioarelor, iar în păr
fost exemplificat, în primul rând, prin olăria smălţuită ţile centrale sau bombate figurau motive fitomorfe şi
de origine bizantină din perioada evului mediu, de că florale, dispuse în vrej sau pe axe centrale. Aceasta cetre meştera populară Sonia Iacinschi. Aceasta menţine ramica cu un dublu caracter a fost completata de cea a
Ceramica kuty la Botoşani, tot aşa cum meşterul po- familiei Gyorfi si Domokos Berta doar cu o profunda
pular Marcel Colibaba reuşeşte să-i asigure longevitate latura utilitara din Corund - Harghita.
Industria casnică rămâne în zona etnografică Boîn judeţul Suceava. Olăria smălţuita trebuie privită ca
un produs de lux al epocii feudale care se va impune toşani o îndeletnicire ce se mai păstrează în câteva
treptat în satele apărţinătoare zonelor etnografice din gospodării din comunele judeţului Botosani: Unguţara noastră şi destul de mai târziu. La început putea reni, Avrămeni, Tudora, Vorona şi !băneşti. Chiar
fi regăsită la curţile boiereşti şi în interiorul mănăstiri dacă terminologia textilelor de interior s-a adaptat
lor. Odată ce târgurile vor acapara teritoriul aflat într-o noilor termeni impuşi pe piaţa de consum din zileprimă fază la dispoziţia comunităţilor rurale care pro- le noastre, femeile mai lucrează în stative ţesături cu
duceau o ceramică nesmălţuită de tradiţie greco-ro- dimensiunile impuse cândva de lăicere, scoarţe sau
mană cu trimitere clară spre ceramica neolitică şi mult macaturi. Dominante rămân motivele foarte simple şi
folosită în gospodăriile oamenilor, de abia atunci se va vechi: linia {vârsta), pătratul, rombul, acestea folosite
separat sau combinate divers. Alteori, figureaza moimpune cu adevărat această ceramică.
Diversificarea formelor, perfecţionarea arderii şi tivele fitomorfe, antropomorfe, zoomorfe şi avimorfe
apariţia smalţului trebuie legate de secolul al XIV-lea a căror prezenţă reclamă o anume schematizare sau
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stilizare, rar se impun redări pur realiste. Decorul nu- spicul de grâu sau cocoşul, paianjenul, laba gâştei sau
mit „în dame" sau „în pave" mai este ţesut în stative de acea compoziţie ornamentală cunoscută sub numele
Aurelia Racu, Mihaela Aiocoboaie şi Ileana Ţ"arliman de „calea rătăcită".
Ciclul sărbătorilor de iarnă include scenarii ritudin !băneşti. Floarea şi Mihai Maxim din Tudora mai
realizează pânza în stative, cu urzeala din bumbac şi alice, practici magice de fertilitate şi de fecunditate,
cu bătătura din cânepa cea mai fină,iar ozoarele cele actele de alungare ale forţelor malefice, dar şi o purivechi sunt nelipsite pe aceasta. Ştergarele cu un pro- ficare a timpului şi a spaţiului. Comunităţile sunt trifund caracter decorativ sunt realizate şi de ţesătoarele butare practicilor precreştine şi abundenţa alaiurilor
din Ungureni, Avrămeni din care amintim pe Aurica de căiuţi, de capre şi de urşi nu este deloc întâmplă
Cojocaru, Florentina Coţovanu şi Maria Baciu.
toare, iar jocurile cu măşti fac trimitere spre „moşii
Grupul de ucenice, îndrumat de Raluca şi Niculi- noştri" care veghează de acolo de unde sunt ca urmana Andronache, parcurge etapele de învăţare legate de şii să păstreze cursul manifestărilor ceremoniale lăsate
procedeele îmbinării foilor de pânză ce compun că moştenire.
maşa femeiască sau bărbătească, cu ajutorul cheiţelor,
Ierarhia evoluţiei alaiurilor de căiuţi şi de capre trediferit colorate, apoi învaţă amplasarea motivelor în buie respectate cu sfinţenie, acest fapt este cunoscut
câmpurile ornamentale aflate la dispoziţie.
de la cei de dinainte de către meştera Niculina AndroTehnicile regăsite pe ştergare sau cămăşile de săr nache care ani de-a rândul confecţionează accesoriile
bătoare erau „în cruci" numite şi „în ponturi" sau „în de pe coroana căiuţilor şi împodobeşte cu acele panpuncte" sau „pe fir", ambele îşi păstrează longevitatea glici multicolore capul caprelor. Ca mai apoi, să interpe suprafaţa pânzei ţesute.
vină meşterul Stan Dănuţa din !băneşti cu măştile sale
Structura morfologică a celor două tipuri de cămăşi obrăzar care suprind prin calitatea materialelor folofie poncho, fie carpatic a fost etalată de către Veronica site. O altă diversitate ca manieră de realizare a măş
Hojbotă din Gura Humorului, neevitând să prezinte tilor de Anul Nou cu multă dibăcie a oferit-o familia
şi variante ale cămăşii cu poale croite de-a întregul sau Ciocârlan Vasile si Elena din Ştefan cel Mare -Neamţ.
cu poale detaşate. Tiparul vechi este preluat de Ema- Ridicularizarea caracterelor trebuie privită ca o notă
nuela Pavăl din Plopeni - Suceava şi adaptat cerinţe aparte evidenţiată cu succes de aceşti meşteri la care
lor actuale cu intervenţii care nu fac rabat de la bunul se alătură şi meşterul Toader Ignătescu din Suceava
gust.Pe când cămaşile brodate ale familiei Ecaterina care,deşi foloseşte drept materie primă lemnul, sursi Vasile Oproiu din Prahova au impresionat atât prin prinde cu maximă uşurinţă şi complexitate mimica
fineţea broderiilor, cât si a ţesăturii la care poate fi adă hilară a naturii umane.
Repere ale credinţei ortodoxe suprapuse pe sărbă
ugată cromatica cu o rară eleganţă a combinaţiilor.
Momentele sărbătoreşti au stimulat în rândul co- torile celebrate în comunităţile tradiţionale s-au mamunităţilor tradiţionale dintotdeauna o tendinţă de terializat, ca de fiecare dată, în multitudinea icoanelor
sacralizare gestică sau de materializare a simboluri- repartizate în miniexpoziţii personale ale meşterilor
lor, trăirilor, faptelor cruciale în formule diverse care sau ale artiştilor. Cu toate că suportul realizării lucră
vor determina bunul mers de mai târziu. Paştele sau rilor a fost diferit (lemn sau sticlă), se poate afirma că
Anul Nou oferă acelaşi ritual de înnoire a timpului. participanţii au reuşit să încânte prin măiestria indiAlimentele ritualice, sacrificiile zoomorfe de Paşti viduală. Enumerăm dintre aceştia câteva nume cu re(mielul) sau de Crăciun (porcul), converg spre păs zonantă: Gheorghe şi Valentina Acasandrei din Iaşi,
trarea unor tradiţii cu reale influenţe precreştine. În Elena Costinaş din Reghin - Mureş şi Sorin Paşcaniuc
acest context, încondeietoarele de ouă ne-au îndrep- din Ciurea- Iaşi. De asemenea, membrii Asociaţiei
tat şi acum spre embleme sacre care punctează sem- Expo- Art (preşedinte Liviu Şoptelea) au optat pentru
nificaţii aparte: Învierea Domnului, Crucea Paştelui, tehnici diverse în realizarea icoanelor, iar Virgil MolFloarea Paştelui. Din acest motiv, oul trebuie să fie dovan din Gura Humorului sculptează faptele deoseroşu, din acelaşi motiv „crucea" trebuie să fie repar- bite ale sfinţilor ortodocşi cu multă temeinicie.
tizată central pe suprafaţa acestuia şi devine clar că
Nimic nu ar fi evidenţiat această manifestare care
în credinţa populară există şi o floare care omagiază şi-a propus o selecţie riguroasă tocmai pentru a reclamomentul sărbătoresc. Totuşi, dincolo de conotaţiile ma necesitatea păstrării unor canoane legate de arta
fundamentale, meştera Iuliana Nistor Celica din Mi- populară dacă nu ar fi străjuit troiţele părintelui Ioniţă
hăileni - Botoşani şi Victoria Fundiur din Rădăuţi Vasile din Dumbrăveni - Suceava. Grandoarea şi fruSuceava rătăcesc în ornamentele culturii populare cu museţea acestora invitau la o anume receptare şi chiar
o abilitate rar întâlnită. Mai toate motivele sunt „scri- o redimensionare a unui spaţiu aflat la dispoziţie şi
se", încât se creează impresia de epuizare a acestora. transformat în „parc etnografic" de-a lungul câtorva
Amintim: fierul plugului, furca, cârja ciobanului, vâr- zile,de altminteri, primitor al tuturor materializărilor
telniţa, grebla sau frunza de stejar, crenguţa de brad, specifice culturii materiale populare.
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Margareta MIHALACHE

Paradisul lăuntric al Domniilor voastre
si sculptorul Mircea Mihăilescu

Comunitatea botoşă~eană, în luna august 2013, a găzduit dubla expoziţie a sculptorului Mircea Mihăilescu,
membru al Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova, atât pe Pietonalul Unirii în cadrul Târgului Meş
terilor Populari - organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Botoşani, cât şi la Galeriile de Artă „Ştefan Luchian"
- aparţinând Muzeului Judeţean Botoşani, unde au
fost incluse lucrările artistului ca o parte componentă a
unei expoziţii complexe intitulate „Eul din noi".
Pentru a înţelege duplicitatea celor care au acceptat
această simultaneitate expoziţională este necesară oradiografie asupra demersului creativ iniţiat de meşterul

şi, în acelaşi timp, de artistul Mircea Mihăilescu din
Hârlău.

Trăirile şi zbaterile acestuia, la o primă vizualizare,
se petrec în lumea pură a ideilor, abundenţa conexiunilor şi a obsesiilor de înaltă ţinută oferă reale procese
de spiritualizare privitorilor. Ba mai mult, oferă decopertarea de acele haine neplăcute ale cotidianului şi ferirea de scufundările neplăcute în ţinuturile nedorite
ale mediocrităţii.
Sculptorul Mircea Mihăilescu invită cu dărnicie la
evadări în acea lume imaterială care nu poate fi palpabilă spiritelor înguste şi, de cele mai multe ori, aservite doar motivaţiilor de ordin pragmatic. Vorbim de
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artistul cu suflet mare deoarece ne permite să hălădu
im cu dezinvoltură în mai toate domeniile şi ştiinţe
le acestei lumi. Aşadar, ne vom trezi scufundaţi cu o
mână sigură pe ea însăşi în fundamentul veritabil al
culturii noastre tradiţionale. În acest sens, domnia sa
ciopleşte în acelaşi fel, ca şi strămoşii noştri lingurile,
polonicele, căuşele şi doniţele în lucrările proprii intitulate sugestiv „Compoziţie" (fig. 1), „Apa" (fig. 2) sau
introduce cu naturaleţe piese ale mobilierului tradiţio
nal din casa ţărănească, desăvârşindu-le existenţa ancestrală prin folosirea lor ca părţi componente în lucrările „Necesităţi" (fig. 3), „Broasca ţestoasă" (fig. 4).
Ne plimbă în producţiile civilizaţiei materiale populare cu nonşalanţă fără ca noi să ne dăm seama şi le
foloseşte drept suport pentru a căţăra pe acestea, asemenea căţărării „ielelor", ideile sale pure, preceptele şi
parabolele binecunoscute învăţăturilor biblice.
Suculenţa incursiunilor sale stratifică legile universului familiare fizicienilor şi ne îndreaptă cu paşi repezi spre Alfa şi Omega, prezintă principiile absconse
ce stau la baza universului, mecanismele valabile funcţionării microcosmosului şi macrocosmosului, în lucrările „Oul cosmic" (fig. 5) şi „Universul" (fig. 6).
Cu alte cuvinte, mărinimia sufletească a acestui
sculptor nu se cântăreşte şi nu se oferă doar cu porţia. Astfel, opţiunile fiecăruia dintre noi îşi găsesc, în
diversitatea tematicii abordate, o rezolvare mult aştep
tată deoarece abundă elemente de civilizaţie populară,
ajung zugrăvite precepte filosofi.ce şi sunt regăsite învă
ţăturile biblice alături de întrupări mitice sau mistice.
Evadările din cotidian devin acţiuni banale, meditaţiile devin exerciţii pur şi simplu facile. Totul se desfăşoară în sfera ideaticului, obsesiile aparţin aceluiaşi
tărâm al ideaticului: „Aripi înlănţuite" (fig. 7), „Aripa
frântă a îngerului" (fig. 8), „Clepsidra" (fig. 9).
Confesiunile sunt tăgăduitoare deoarece aripile sunt
făcute din lemn de tei, deci oferă cu uşurinţă zborul şi
mai sunt legate în lanţuri de lemn ceea ce ne induce

posibilitatea sf'arâmării acestora. Într-o altă ordine de
idei, mai aflăm că oamenii sunt îngeri cu o singură aripă, de aceea lucrarea Domniei sale include trei componente pentru a invita pe oricine la percepţia Trinităţii
aflate în interiorul fiecăruia dintre noi.
Până şi motivele zoomorfe nu sunt deloc întâmplă
toare: „Melcul" ca simbol al regenerării periodice sau
„Broasca ţestoasă" care induce ideea de veşnicie.
Aceste „animale" mistice cum le spune sculptorul
aduc un elogiu noţiunii de viaţă şi de trăire chiar dacă
de această dată în coordonatele microcosmosului.
Incursiunile din macrocosmos se mută şi în lumea
terestră, radiografia universului în totalitatea sa nu stă
la îndemâna oricui, acest fapt se desprinde din fluxul
creativ care epuizează tărâmurile aflate la dispoziţie. Ermetismul poeziilor lui Ion Barbu construit prin cuvinte
se completează cu structurarea masei lemnoase în funcţie de percepţiile pur spirituale ale lui Mircea Mihăiles
cu. El ştie că „Universul" (fig. 6) s-a rupt din spirala
timpului, apoi au apărut luna şi pământul, fiind fixate în
cuburi de lemn ce semnifică legile atracţiei universale.
Domnia sa se mişcă din lumea cosmică în cea terestră, transbordarea sa are loc cu eleganţă, nu creează
sincope sau rupturi ireparabile, rezolvând cu distincţie rar întâlnită însuşi coborâşul din macrocosmos în
microcosmos. Mesajul său devine vădit: lumea terestră
nu este mai săracă, mai puţin ideatică, mai puţin spiritualizată, ci poate natura umană nu are nici puterea
şi nici predispoziţia necesare de a intra în veşmântul
feeric care aminteşte de „homo ludens". Mircea Mihăi
lescu ne invită la regăsirea paradisului pierdut din vina
noastră. Cu privirea meditativă şi tristă ştie că lumea
de astăzi este „neparadisiacă", dar, în acelaşi timp, ne
sugerează dintr-un pur cavalerism al fiinţei sale că paradisul lăuntric al Domniilor noastre există în Sinele
fiecăruia dintre noi, aşteaptă să fie căutat doar spre a
fi găsit şi spre a fi drept mângâiere fiecăruia dintre noi.
Dintr-un pur cavalerism al fiinţei sale ...
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Ste/iana DĂLTUŢĂ

COMORI DE ARTĂ POPULARĂ
ROMÂNEASCĂ ÎN PATRIMONIUL
MUZEULUI BOTOSANI

Începând de prin anul 1958, la Botoşani au început
contur, colecţiile muzeale, cuprinzând o
serie de piese aparţinând unor diverse domenii de
cercetare ştiinţi fi că (arheologie, istorie, biologie, me moriale, artă plastică, etnografic).
Dacă la începuturile alcătuirii unui patrimoniu,
piese diverse făceau parte dintr-o singură colecţie,
peste ani bogăţia de obiecte obţinute prin donaţie
sau achiziţie, a orientat specialiştii către cercetarea
pe teren şi în arhive, pentru fiecare domeniu în parte, despărţind astfel colecţiile, şi ducând la expoziţii
de bază (permanente), dar şi temporare, de sine stă
tătoare, pe tematici distincte. Selecţia a apărut şi în
cazul depozitării pieselor, dar şi al inventarelor.
În România, preocuparea pentru alcătuirea de
colecţii şi pentru cercetarea muzeală sunt mult mai
vechi, amintind pentru domeniul etnografic de Alexandru Tzigara - Samurcaş, care în volumul „Scrieri
despre arta românească", apărut la Editura Meridiane în 1987, îngrijit de C.D. Zeletin, se referă şi la
arta plastică şi la arhitectură, dar în 1909, participă
la organizarea secţiei româneşti a Expoziţiei internaţionale de artă populară de la Berlin. „Cu acest prilej,
pentru întâia dată, arta românească a trecut graniţe
le, ocupând locul ce i se cuvenea, căci la celelalte expoziţii internaţionale arta ţărănească se pierdea în
mijlocul atâtor alte produse eterogene". „În 1910,
participă la organizarea Expoziţiei de industrie casnică şi vânătoare de la Viena şi tipăreşte, în limba
germană, în broşură , prelegerea ţinută cu acest prilej, intitulată Arta populară românească ". ,,În 1912
la 17 iunie, este pusă piatra fundamentală a noii clă 
diri a Muzeului Naţional, care va fi realizată de arhi tectul N. Ghika - Budeşti pe Şoseaua Kiseleff". Dacă
ne întoarcem mai mult în timp, în anul 1892, profesorul Grigore Tocilescu, director al Muzeului de antichităţi, îl numeşte pe Al. Tzigara Samurcaş, custode - preparator al muzeului.
O altă preocupare veche pentru muzeografia românească, pentru civilizaţia satului tradiţional, este
aceea a Şcolii Sociologice iniţiate de Dimitrie Gusti
şi Henri Stahl, care va duce în anul 1936, la inaugurarea Muzeului Satului la Bucureşti.
La Botoşani, colecţia etnografică începută a fi alcă 
tuită, înregistrează primele piese de prin 1958, când
număra puţine obiecte (circa 20), aflate în expoziţie
comună, completată în timp, la care s-a adăugat în
să prindă

1967, o donaţil de 70 de piese a părintelui Dumitru
de la Orăşeni - Vale.
Cercetările ştiinţifice pe civilizaţia populară, în
podişul Moldovei, au început prin anul 1956, să
fie efectuate de către etnografa de excepţie Emilia
Pavel, care a cuprins şi zona Botoşani, în vederea
deschiderii în 16 februarie 1958, a expoziţiei de
bază a Muzeului Etnografic al Moldovei Iaşi. Măr
turie a cercetării începute în zonă, stau piesele integrate în expoziţia permanentă şi în expoziţii temporare la Iaşi. În calitate de şef - secţie, chiar de la acea
vreme, Emilia Pavel a valorificat şi prin publicare cercetarea realizată la Botoşani, într-o serie de
aşezări ca Pomârla, !băneşti, Văculeşti, Coţuşca,
Dersca, Miorcani, Mândreşti - Vlădeni, Crasna Leuca, Dângeni, Ştefăneşti, Coşula, O neaga, Vorona, Frumuşica. Volumul „Valori etnografice româneşti în imagini", apărut la Princeps Edit, Iaşi în
anul 2007 si
, semnat Emilia Pavel, ca si
, alte volume tipărite anterior, vin să confirme şi să contureze ideea existenţei unui tezaur de artă populară
Grigoraş

botoşăneană.

Din fericire piesele descoperite la Botoşani au
fost valorificate expoziţional chiar dacă în patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei Iaşi, pentru că
astfel ele au fost salvate de la distrugerea prin folosinţă, şi dând un exemplu, poate că astăzi n-am mai
fi admirat scoarţa - tezaur cu pomul vieţii şi păsări,
provenind de la Mândreşti - Vlădeni Botoşani, datată 1861 şi care în prezent se găseşte în Muzeul Viei şi
Vinului din Hârlău, aparţinând Muzeului Etnografic
al Moldovei Iaşi.
După deschiderea Muzeului Etnografic al Moldovei la 16 februarie 1958, preocuparea pentru cercetarea etnografică în zona Botoşani, a revenit învăţăto 
rilor, profesorilor, preoţilor şi persoanelor interesate
de civilizaţia populară şi c:are ne-au lăsat studii şi culegeri de folclor.
În 1968, a venit la Muzeul Botoşani, Angela Paveliuc, având o experienţă muzeografică etnografică şi ca director, căpătată la Muzeul Arta Lemnului
din Câmpulung Moldovenesc. Cercetarea efectuată
în satele zonei Botoşani a dus la îmbogăţirea inventarului etnografic, dar şi la pregătirea lucrării de doctorat, pe care Angela Paveliuc a susţinut-o în 1977,
urmată de publicarea volumelor referitoare la Ceramică, Portul Popular şi la Ţesăturile pentru locuinţă
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(Scoarţe şi Lăicere). Din 1979, după plecarea Angelei Paveliuc - Olariu, doctor în etnografie la Muzeul
Etnografic al Moldovei Iaşi, activitatea de cercetare şi
aducere de piese noi din gospodăriile săteşti botoşă
nene a fost continuată de Maria Bunea, care în scurt
timp, din 1983 a desfăşurat cercetarea muzeografică
în Vrancea pe domeniul istorie.
Demersurile care au urmat pentru organizarea
unui Muzeu Etnografic la Botoşani, au stimulat cercetările pentru completarea patrimoniului. După anul
1983 a urmat perioada când s-au găsit pe teren noi
piese de valoare pentru expoziţia de bază. Cercetările
continuate şi efectuate în satele zonei au îmbogăţit domeniul, pentru fiecare categorie de obiecte: pentru arhitectură, instalaţii şi unelte pentru meşteşuguri, piese
de mobilier pentru interiorul de locuinţă, port popular, ţesături (de cânepă, in, bumbac, borangic, lână),
ceramică, obiecte de cult ortodox, accesorii pentru
obiceiurile de Crăciun, Anul Nou, obiecte simbol
pentru Paşti şi pentru ritualuri ale vieţii de familie.
Toate aceste categorii de piese conturează civilizaţia populară a zonei Botoşani. Pe lângă acestea, în
acest moment, patrimoniul cuprinde şi piese aparţi
nând altor zone etnografice ale României, care sunt
unicat nu numai prin valoarea artistică, dar şi datorită vechimii, purtând inscripţionaţi pe ele, anii
când au fost lucrate: vase de ceramică modelate
şi decorate în vetre de meşteri olari din Transilvania în anii 1839, 1853, 1856, 1889, 1907; o cravaşă

din anul 1885, luna mai şi cu numele proprietarului
Danis Mihal, Robevist Roika, lucrată din lemn, cu
încrustaţii metalice decorative şi cu însemne creş
tine; pomelnice din lemn datate 1907 şi 1910, crestate, perforate şi pictate; ştergar datat 1910, brodat
şi semnat; faţă de pernuţă din 1900, brodată, semnată, provenind din satul Petreşti, comuna Coşeşti,
Judeţul Argeş. Sunt acestea doar câteva exemple de
obiecte aparţinând colecţiei etnografice botoşănene,
valori la care se adaugă şi donaţia „Maria şi Nicolae
Zahacinschi", de peste 1146 piese a cărei -existenţă în Muzeu i se datorează doamnei Maria Bucăta
ru care era directorul Muzeului Judeţean în 1983,
atunci când cei doi recunoscuţi colecţionari au decis ca să facă donaţia în vederea deschiderii unui
Muzeu de colecţie, stabilit a fi la Mihăileni.
Precizez că donaţia făcută Botoşaniului, a fost precedată de multe vizite în casa familiei Zahacinschi la
Bucureşti şi de o bogată corespondenţă cu Familia
Zahacinschi de 60 de scrisori pe care doamna Maria Bucătaru le deţine şi le va da curând publicită
ţii într-un volum de corespondenţă cu mari personalităţi artistice ale perioadei respective, cu titlul
„Mărturii scrise" - volumul 2.
Astăzi patrimoniul etnografic al Muzeului Judeţean Botoşani, numără peste 3700 piese, multe din
ele adevărate comori de artă populară românească, confirmând valorile pe care acest domeniu le
cuprinde.
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Emilia PAVEL

Satul românesc

AcademicLanul Constan~~i!!~tl!2,~~}~? e!!t!~u~a ~~ţl!r'?u1;1.~1 pe gânduri şi să mă uit
că

personalitatea Poetului Naţion al: „Prin intermediul lui la lume I Cu mintea s-umblu drumul poveştilor ce-aud"·1•
Eminescu, imaginaţiei noastre îi vorbesc tablouri în miş În basmul Făt - Frumos din lacrimă, Făt - Frumos pleacare, secvenţe din „raiul Daciei», profilul în cărb ucă la drum îmbrăcat în haine de păstor, cămeşă de
ne a lui Mircea la Rovine, chipul în pastel al
borangic, ţesută în lacrimile mamei sale, mânmuşatinului Ştefan («tinerel»), cărui a i se
dră pălărie cu flori, cu cordele şi cu mărgeînchină Ţara, un Horia gigant, că l are pe
le rupte de la gâturile fetelor de împărat,
un munte. Codrul, izvoarele sunătoaîşi puse-n brâul verde un fluier de doire, florile „înflorate" ale teiului, lane şi altul de hore 5. Cu unul doinea
şi cu altul horea 6 .
eul „cel albastru" sunt tot atâtea
simbolizări ale aşezării noastre,
La Eminescu, unele personaje
într-un spaţiu distinct, adecvat
sunt ţărani din naştere: „Ileana
iubirilor aproape mute, aliate
Cosânzeana, deşi poartă haivisului şi, implicit, într-o dune împărăteşti şi coroană de
rată cu însemne proprii" 1•
pietre scumpe pe cap, toarce în fuse pe prispă la fel ca
Satul copilăriei, Ipoteştii ,
Colinele, pădurea, iazul, răorice fată de ţară, măcar că
chiţile, teii, cump ăna de la
furca este de aur şi caierul de
fântână, buciumul, stânile,
argint" 7.
bordeiele ţărăneşti, şezătorile
În poezia Călin nebunul,
din serile lungi de iarnă, sunt
este descris cu pană de cucâteva imagini receptate în
noscător bordeiul ţărănesc:
copilărie şi care îl vor urmări
„Cu băietu- n bordei intră şi
pe Eminescu tot timpul vieţii
pe capătu unei lăiţi I Lumina
sale, având o deosebită impormucos şi negru într-un hârb,
tanţă în configurarea conştiinţei
un roş opaiţ I Se coceau pe vasale artistice. Menţionăm acea
tra sură două turte în cenuşă I
„vrajă a poveştilor şi doinelor" de
Un papuc e într-o grindă, celălalt
care se lasă cuprins copilul şi care îl
e după uşă I Prin gunoi se plimbă
urmăreşte pe omul matur de mai târ~
iute, legănată o răţuşcă I Şi pe w1 ţol
ziu: „trecut-au anii, ca nori lungi pe şeQ
o,CO orăcăieşte un cucoş închis în cuşcă I Hâsuri I Şi niciodată n-or să vină iar I Căci '/"c;li. ~
c.0•'\ râie-n colţ colbăită noduros râşniţa veche
nu mă-ncântă azi cum mă mişcară I Poveşti Ca: Dragoş păt~o"::i
I În cotlon toarce motanul, pieptănându-şi o
ş i doine, ghicitori, eresuri I ce fruntea-mi de copil
ureche. I Sub icoana afumată-a unui sfânt cu comăo-nseninară"2.
nac I Arde-n candelă-o lumină , cât un sâmbure de mac
Copilul Eminescu hoinărea, lipsind de-acasă zile între- I Pe-a icoanei policioară, busuioc uscat şi mintă I Împlu
gi, se refugia în casele ţăranilor ori pe la stâni şi prisăci, se casa de mireasmă piperată şi prea sfântă I O băşică-n loc
împrietenea cu „moşii b ăt râ ni ", care- i spun eau o mulţime de st icl ă e lipită-n ferăstruic I Printre care trece-o „du n gă"
de poveş ti fantastice, ori m ergea pe la şezător i şi clăci, as- mohorâtă şi gă lbui e I Cofa-i albă cu flori negre şi a brad
cultând cântece, snoave şi ghicitori 3.
miroase apa I Pe cuptorul uns cu humă, Călinaş cel mititel
Amintirea şezătorilor din sat îl urmăreşte mereu în mo- I Zugrăvise cu-n cărbune un clapon şi un purcel I Cu comentele de visare pe poetul aşezat la gura sobei, când afa- <liţa ca un sfredel şi cu fuse-n loc de labă I Cum i se şedea
ră crivăţul „mătura cu aripa-i câmpii întinse". ,,Îmi place
mai bine purceluşului de treabă I Pe un pat cu paie numai,
atuncea-n scaun să stau în drept de vatră I S-aud câinii sub I doarme tânăra nevastă I În mocnitul întuneric I Faţa ei
garduri că scheaună şi latră I Jăratecul să-l potol, să-l sfarm lângă fereastră" 8 •
în !unge cleşte I Să cuget basme mândre, poetice poveşti I
Pe jos să şadă fete pe ţolul aşternut I Să scarmene cu mâna 4 Comentarii la Mihai Eminescu, Opere, Voi. l, Editura Perpcssicius,

l Constantin Ciopraga, Personalitatea literaturii române, Editura
Princeps Edit, Iaşi, 2007, p. 188.
2 r. Rotaru, Eminescu ş i poezia populară, Edi tura pentru literatură, Bu c ureş ti , l 965, p. l O.
3 Cf. Omagiu lui Eminescu, Galaţi, I 909, p. 6.

Bucureşti, l 962, p. 240.
5 Mihai Eminescu, Opere alese 111, Ediţie îngrijită şi prefaţă de Perpessicius, Editura pentru literatură , Bucureşti, I 905, p. 318.
6 Zoe Dum itrescu - Buşulenga, Eminescu, Dacia Literară, an XI, laşi,
2000, p. 6.
7 I. Rotaru, op.cit„ p. 137.
8 Mihai Eminescu, Opere alese /li, Ediţie îngrijită şi prefaţă de Perpessicius, Editura pentru literatură , Bucureşti, l 965, pp. 27-28.
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Într-o poezie postumă, intitulată „Codru şi Salon", îşi
„Mama ştia atâtea poveşti I Pe câte fuse I Torsese în viaţă" 9 .
Călin şi fratele său de cruce erau îmbrăcaţi cu cojoace
şi-ncinşi cu chimir: „Se gătiră ţărăneşte cu iţari şi cu cojoc I
Cu chimirul plin de galbeni, încinşi bine la mijloc" 10 •
În poezia „Călin file din poveste", este descrisă nunta ţă
rănească la care participă festiv insectele, alături de nunta
împărătească: „Furnicile poartă sacii cu făină, albinile aduc
mierea". Alaiul nunţii este precedat de puricii potcoviţi cu
oţel; bondarul „înveşmântat în catifele şi rotund în pântec"
reprezintă elementul clerical, de vreme ce glăsuieşte pe nas
ca popii, „fluturii sunt şăgalnici şi berbanţi cu inime uşoa
re", „vornicelul maestrul de ceremonii e greierul': „ţânţarii
lăutarii". Elementul entomologic se contopeşte cu cel floral:
trandafirul „cel înfocat': „crinii de argint, lăcrămioarele ca
mărgăritarul", „viorelele rnironosiţe" 11 •
În poezia „Miron şi frumoasa fără corp': este evocată
stâna şi viaţa ciobănească: „Ce lwnină-i şi ce vorbe, I Jos
sub grinzile colibei? I Marta mânuie cociorba, I Iar Maria toacă hribii, I Iar ciobanu-şi pune gluga, I Mai îndrugă
câte-ndrugă, I lese-n noaptea cu scântei I Ş-o tuli urât de
fugă, I Parcă-i dracul în călcâi. I Iar la colţul marii vetre I
Stau pe laiţe, lângă spuze, I Un moşneag şi trei cwnetre, I
Povestesc mişcând din buze, I ( ... ) Măi ciobane ortomane,
I Unde-mi mergi aşa pe frig? I De la râşniţă la Dane I Şi la
borş la Pipirig" 12 •
În anii şcolarităţii. Eminescu este un pasionat cititor de
poveşti şi poezii populare. La Cernăuţi, elev la gimnaziu,
citise întreaga bibliotecă a profesorului Aron Pumnul. Profesor de limba română, ca intelectual al generaţiei sale de
la 1848, era un mare iubitor de literatură populară. Vestitul
său Lepturariu, cartea de căpătâi a elevului Eminescu, putea fi un bun îndreptar pentru citirea literaturii populare.
Autorii români, vechi sau contemporani, sunt reprezentaţi
pe larg în această carte. Alecsandri, Barbu Paris Mumuleanu, Costache Negruzzi sunt cunoscuţi elevului Eminovici
prin profesorul Aron Pumnul şi prin Lepturariul acestuia.
In cercul intelectualilor români din Cernăuţi, Alecsandri
este divinizat. Împreună cu Bolintineanu, era ales membru de onoare al „Societăţii pentru Literatură şi Cultură
din Bucovina". „Principii poeziei noastre„. poeţi iubiţi şi
adoraţi de toată naţiunea, ale căror versuri încântătoare vor
pieri numai cu cel din urmă cuvânt din lume" 13 •
Convingerea că adevărata literatură trainică şi originală
trebuie să se sprijine pe „spiritul poporului" rămâne statornică la Eminescu până la sfârşitul vieţii sale 14 •
În călătoria sa pe jos, de la Cernăuţi la Blaj - denumit
de poet „Roma cea mică" -, de unde credea că răsare soarele românismului, ca un simplu peregrin, cu traista-n
băţ, cu căciula dată pe spate, în vara anului 1866, tânărul
aminteşte că

9 Perpessicius, Eminesciana I, Centenar Eminescu, 1889 - 1989, Editura Minerva, Bucureşti, p. 60.
10 I. Rotaru, op.cit„ p. 149.
11 I. Rotaru, op. cit., pp. 161 - 162.
12 Mihai Eminescu, Opere alese III, Ediţie îngrijită şi prefaţă de Perpessicius, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1965, pp. 46-47.
13 I. Rotaru, op.cit., p.12.
14 Ibide111, p. 58.

colaborator al „Familiei" începe să-şi facă primele însemnări. Cei din Blaj şi-l amintesc ca pe un „tânăr sănătos ca
piatra", hoinărind prin împrejurimile târgului, scăldându
se în Târnave şi dormind într-un pod cu fân. Ştia istoria românilor atât de bine, încât „discuta cu mare înfocare şi siguritate" cu elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a, care „rămâ
neau învinşi" de cel care cunoştea încă din casa părintească
de la Ipoteşti, Letopiseţele publicate de Kogălniceanu 15 •
Importantă este şi descrierea călătoriei spre munte, un
adevărat drum de iniţiere, în viaţa originară şi în specificitatea cea neschimbătoare. Eminescu îl vede pe român întrun tip carpatin de mare vigoare şi originalitate. „Acolo-i
vedeai pe români cu faţa arsă dar adâncă, cu ochii căprii
şi vioi, cu plete lungi creţe, negre strălucit, care-ncadrau
frunţi largi şi netede, mustaţa neagră, nasul de vultur, băr
bia cam ieşită ca a războinicilor străbuni. Sumanele cafenii
ce spânzurau pe umere, cămaşa cea albă, ce slobodă dezvelea pieptul cel ars de soare, ce ascundeau inimi libere,
cioarecii cei strâmţi şi albi, opincile cu vârful îndoit şi legate pe picior cu sfoară de lână neagră, brâul cel verde şi
chinga cea roşie cu cuţit, amnar şi cremene, în fine căciula
de oaie naltă şi lăsată asupra ochilor pătrunzători, iată tipul
ce-l vedeai repetându-se în felurite variante, în toţi aceşti
copii ai mw1ţilor" 16 •
în notele personale, scrise după toate probabilităţile în
epoca Vienei şi a Berlinului, Eminescu mărturiseşte: „Iubesc acest popor, bun, blând, omenos, pe spatele căruia diplomaţii croiesc harte şi răzbele, zugrăvesc împăraţii, despre care lui nici prin gând nu-i trece. Iubesc acest popor,
care serveşte de catalici tuturor acelora ce se înalţă la putere, popor nenorocit care geme sub măreţia tuturor palatelor de gheaţă cei le aşezăm pe wneri" 17 •
Cu privire la limbă, Eminescu consideră că „Limba este
marca şi geniul însuşi al naţionalităţii". În „Curierul de Iaşi"
din 1876, scria: „Că spirit şi limbă sunt aproape identice,
iar limba şi naţionalitatea asemenea" 18 • B.P. Haşdeu sublinia: „Limbile s-au născut în cătune şi colibe" 19• „Calea adevărată de intrare în istorie este creaţia spirituală puternic
individualizată ca originalitate căci posibilitatea de a exista în faţa veciniciei e certitudinea de a exista, afirmă Eminescu într-o însemnare din caietele sale" 20 •
A ţine seama de opera înaintaşilor săi şi a se inspira din
poezia populară constituie pentru Eminescu o preocupare
permanentă. La vârsta de 16 ani, el ne apare ca un culegă
tor de folclor, de poezie populară, de proverbe şi zicători;
a cutreierat toate ţinuturile româneşti, nu numai cele din
ţara liberă, ci şi pe cele de sub stăpâniri străine şi a cules de
pretutindeni materiale folclorice.
La 1 aprilie 1869, el a fost ales membru al Cercului literar „Orientul" din Bucureşti, de sub prezidenţia lui Gr.
H. Grandea. Chiar în vara acelui an, poetul a fost numit în
Comisia a VII-a, a cărei misiune era de a aduna literatură
15 ibidem, p. 15.
16 M. Drăgan, Eminesciana, nr. 2, laşi, 1986, p.180.
17 Constantin Noica, Introducere 111. Miracolul Eminescu, Humanitas,
Bucureşti, 1992, p.86.
18 M. Drăgan, op.cit., p.50.
19 Constantin Noica, op.cit., p.85.
20 I. Rotaru, op.cit., p.69.
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populară

din Moldova 21 . Amintita antologie Lepturariu cuprindea extrase de culegeri de folclor din revistele vremii,
precum: „Foaia pentru minte, inimă şi literatură", „Foaia
Societăţii pentru literatură şi cultură în Bucovina", „Familia", revista lui Iosif Vulcan la care Eminescu va debuta în
1866 cu poezia „De-aş avea" 22 . Iosif Vulcan şi-a îngăduit
modificarea numelui din Eminovici în Eminescu. Din acel
moment 1866, tot ceea ce a publicat a fost semnat cu noua
formă a numelui: Mihai Eminescu. Iosif Vulcan este considerat naşul literar al poetului de la lpoteşti 23 •
Eminescu era un iniţiator pe tărâmul culturii în înţele
sul larg al cuvântului. Unele documente arată că ideea serbării de la Putna ar fi pornit de la dânsul 24 . Serbarea de la
Putna din 15/17 august 1871, care consemna 400 de ani
de la ridicarea Mănăstirii Putna avea un caracter popular
de masă. Cu privire la participarea la serbarea de la Putna,
Eminescu apreciază: „Nu uşor las să-mi scape de a participa la o serbare populară .. . În orice serbare populară este,
la drept vorbind, o sărbătoare sufletească, un pelerinaj, un
act de pietate" 25 .
Într-un articol de fond din ziarul „Timpul" din 2 noiembrie 1879, este redată concepţia eminesciană despre necesitatea statului creator de cultură, despre cultură ca expresie a identităţii naţionale şi a posibilităţilor reale existente
în direcţia interferenţelor spirituale între naţiuni. Aşa cum
afirmă scriitorul: „Trebuie să fim un strat de cultură la gurile Dunării. Aici în hotarele strâmte ale Ţării Româneşti trebuie să se adune capitalul de cultură din care are să se împrumute fraţii noştri de prin ţările de prinprejur" 26 • În altă
scriere, Eminescu spune: „Să fim o ţară de cultură cu laşii în frunte" 27 • Academician Zoe Dumitrescu - Buşulenga
susţine: „Perioada ieşeană a însemnat în evoluţia artei poetului naşterea conştiinţei marelui creator, mereu nemulţumit de sine, mereu mai critic, mai doritor de atingerea
perfecţiunii, mai rodnic obiectivă faţă de propria sa operă,
mai ardent căutător al cuvântului ce exprimă adevărul" 28 •
Mărturie despre pasiunea lui Eminescu pentru folclor
stă şi prietenia sa cu Creangă. El este cel care şi-a dat seama
despre darul de neîntrecut povestitor a lui Creangă; el l-a
adus la „Junimea", în pofida celor ce priveau ironic introducerea acestui ţăran în selecta societate de intelectuali. El
l-a îndemnat s tăruitor ş i i-a dat curaj să scrie „ţărăni il e lui".
În Creangă vedea pe creatorul de artă populară de o înaltă
calitate, pe autenticul reprezentant al poporului de la ţară 29 .
„Sac fără fund", plin de snoave ş i zicale, humuleşteanul va
fi reprezentat pentru poet „poporul în mic" 30 .
21 M. Eminescu, Opere alese, VI, Bucureşti, 1965, pp. 647-687.
22 Revista „Familia", nr. 6, 1866, p.68.
23 Lucian Drâmba, Eminescu la „Familia", Comitetul de Cultură şi
Educaţie Socialistă

a judeţului Bihor, Oradea, 1974, pp. 16-17.

24 T.V. Stefanelli, Amintiri despre Eminescu, Bucureşti, 1914, p.111.
25 Mss. 2285, f. 173.
26 M. Drăgan, op.cit„ p.113.
27 Constantin Noica, op.cit„ p. 39.

la o cană de vin de la Bolta Rece, în
de prin împrejurimile vechiului oraş sau vestita bojdeucă, cei doi prieteni erau nedespărţiţi. „ imeni
nu mai văzu pe Eminescu fără Creangă şi pe Creangă fără
Eminescu" 31 , notează Iacob Negruzzi. Când poetul fu dat
afară din funcţia de revizor şcolar, găsi adăpost la bojdeuca
unde ducea aceeaşi viaţă ca şi povestitorul, ba îşi făcu haine de şiac, imitând pe humuleştean. Creangă este cel dintâi
care înaintea tuturor, se zice, a declarat pe Eminescu drept
„cel mai mare poet al românilor" 32 •
Printre scriitorii populari, este citat şi Ion Ionescu de la
Brad, cu: „Unele scrieri mai vechi de agronomie care sunt
scrise cu totul în limba şi chipul de a gândi al poporului".
Ion Ionescu de la Brad este redactorul gazetei ,;făranul român", care publica, printre primii, basme româneşti, culese
de Nicolae Filimon 33 („Roman năzdrăvan", „Omul de piatră", „Omul de flori, cu barba de mătase").
Eminescu a creat limba artistică a poeziei culte româneşti, pe temelii folclorice. „Influenţa folclorului românesc asupra poeziei lui Eminescu este imensă", spune Petru
Caraman 34 •
Scopul urmărit de Eminescu nu era folclorul pentru
folclor, ci materialele pe care le adunase cu atâta aviditate din popor, şi direct, şi prin intermediari, erau destinate să-i slujească lui şi numai lui, spre a se inspira din ele
pentru creaţia sa originală. „Folclorul artistic românesc în
limba lui neaoşă a fost marele dascăl al genialului nostru
poet". Petru Caraman arată că Eminescu, care a cunoscut
aşa de bine „folclorul românesc şi l-a preţuit atât de mult
este unul din cei mai de seamă folclorişti" 3 5 .
Pe

uliţele Iaşului,

plimbările
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31 Ibidem, p.77.
32 Idem.
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30 I. Rotaru, op.cit., pp. 77-78.
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Vasile UNGUREANU
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decum dans, care este prea din sfera limbajului de
specialitate al breslei dansatorilor, cu o însemnătate
ce nu poate fi calculată în viaţa oamenilor din orice
colectivitate a unei aşezări umane, deşi apare în ochii
multor neavizaţi doar o petrecere, a fost o instituţie
sătească. Despre aceasta s-au pronunţat numeroşi
cercetători ai culturii tradiţionale a neamului nostru,
fiecare cu concluziile lui.
Noi vom încerca în acest demers să ne expunem,
departe de prea multe teoretizări, opiniile noastre
despre gioc pe care le argumentăm cu experienţa de
peste patru decenii ca educator şi cu observaţia atentă a lumii satului în care am văzut lumina soarelui
şi în care am vieţuit şapte decenii. Şi acest sat este
o remarcabilă vatră folclorică, este vatra folclorică a

Tudorei.
Ne vom opri doar asupra funcţiilor acestei
O primă funcţie, considerăm noi, ar fi
funcţia de integrare şi de formare. Prin aceasta
pe cel ieşit la gioc (indiferent de sex) colectivitatea
îl primeşte în ea, îl acceptă şi îl formează pe viitorul
adult după normele şi obiceiurile locului. Ieşitul la
gioc era un moment cheie în evoluţia fiecărui individ
din colectivitatea sătească. Înainte de a ieşi la giocul zilei, în faţa întregii colectivităţi, tinerii exersau
giocul la clăci, la şezători pe la margine, mai la întuneric pentru a nu fi subiect de glume tăioase pentru cei ieşiţi la gioc. Nu puteau ieşi la gioc tinerii cu
disabilităţi şi aceasta nu era privită ca o problemă,
dar neintegrarea în colectivitatea de vârstâ a tinerilor care trebuia să iasă la gioc, era deja un subiect de
discuţie şi de întrebări pentru colectivitate, nu numai pentru familie, nu numai pentru tinerii în grupul din care era individul în cauză, ci pentru colectivitate în general. Funcţie de formare, pentru că nu mai în iureşul giocului, tânărul sau tânăra (flăcăul
sau fata) învăţau toate giocurile, îşi pefecţionau tehnica giocului, încercau timid, la început, mai cu curaj şi chiar impunându-se apoi, noi paşi, noi strigă
turi şi treptat, treptat, se formau ca giucători buni şi
chiar unii remarcaţi de colectivitate. Când ajungeau
să conducă giocul sau să-l organizeze în calitate de
calfă, erau deja formaţi pentru perioada lor de vârstă. Acesta se întâmpla cam între 15-16 ani şi până
pe la 18 ani. Un interval scurt, dar deosebit de important pentru evoluţia săteanului.
Ne oprim apoi la funcţia de preluare, purtare
şi transmitere a culturii tradiţionale, funcţie pe
care o întrevedem în următoare sale componente:
instituţii.

de

confecţionare şi

de purtare a costumului popular

arate
talentul în a-şi face, cu propriile mâini
şi ajutată de mama şi, dacă avea, şi de surori, cămaşa
cu flori, poalele, ştorica şi catrinţa. Până şi ciorapilor
de lână li se acorda o deosebită atenţie. Prin găteală,
fata arăta ce şi cum este şi ea şi familia ei.
Aşa se face că, rar, se întâmpla ca două fete să
aibă acelaşi fel de găteală în port, sau mai cu seamă aceleaşi modele de cusături pe cămaşă sau poale. Moda de a se confecţiona costume populare pentru formaţiile de dansuri, ca uniformă, duce la profesionalizare, depărtându-se de amatorism, chiar de
autentic.
Preluarea giocurilor, executarea lor cum le-au preluat, dar modificând în sensul evolutiv moştenirea
preluată, iată o altă componentă a acestei funcţii.
Altă funcţie ar fi cea de formare a dorinţei de
competiţie, de întrecere. Fiecare dintre tinerii ieşiţi
la gioc vor să se remarce, să fie priviţi, admiraţi şi
apreciaţi pentru giocul lor. De aceea manifestă o grijă deosebită felului în care se îmbracă, cu ce se îmbracă, cu ce accesorii ies în lume şi cum îşi poartă trupul. Toate acestea făceau ca, pentru mersul la
gioc, să se pregătească fiecare actant îndelung şi cu
colectivităţii

multă, multă grijă.
Urmează apoi, izvorând din cele două funcţii
anterioare, o alta, cea de formare şi dezvoltare a
simţului/gustului estetic.
O estetică a pieselor de port, în care orice inovaţie
trebuia să fie pe linia tradiţiei şi cu privire la motivele decorative şi la culorilor folosite. Inovaţiile în
interpretarea giocurilor, de asemenea, trebuie să nu
depăşească tradiţia ci s-o îmbogăţească. Strigăturile,
ca fiind partea literară cea mai puţin stabilă, nu puteau ieşi din sfera vocabularului uzual; nu se accep tau frivolităţile, sau cuvinte care nu se rosteau în public. Totul era de o decenţă şi de un bun gust şi simţ
specifice unui neam cuminte.
Până aici ne-am ocupat de funcţiile giocului din
sat cu referire la tinerii ieş.iţi la gioc. Trebuie să le vedem şi pe cele ce se referă la tineretul sătesc în general. La gioc se arătau public relaţiile dintre indivizii
de sexe diferite, după cum un flăcău o juca mai mult
pe o fată într-o zi se spunea că pe aceea o place mai
mult, că e îndrăgostit de ea. Dacă giuca cu toate fetele pe rând se spunea că încă îşi caută dragostea. Dacă
o fată nu voia să joace cu el însemna că nu-l place,
că are pe altul pe care îl aşteaptă s-o joace. Tot aici se
puneau în evidenţă, se dezvăluiau relaţiile dintre flă
căi şi concurenţa dintre ei.
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O funcţie cu o mare importanţă în existenţa
acestei instituţii era cea etică/morală care urmărea
sancţionarea unor abateri de la cutumele şi normele morale sănătoase ale comunităţii, care constau în
purtau! şi lăsatul în gioc, scosul din gioc sau şi strigă
turile satirice. Prin purtatul în gioc se înţelegea că un
flăcău chema la gioc o fată, care avea o sau mai multe
„bube" şi o plasa imediat altuia (flăcăii erau înţeleşi
între ei), acesta la altul şi tot aşa până o abandona
unul la marginea bătăturii giocului. Era o sancţiune
publică de sancţionare dură, în faţa colectivităţii care
lua cunoştinţă de fata care greşise (nu ştim exact cu
ce). Altă modalitate era lăsatul în gioc înţegând prin
aceasta că după ce juca ceva timp cu o fată, flăcăul
se oprea din joc şi-şi părăsea perechea în mijlocul
tinerilor care gioacă. Era mare ruşine pentru acea
fată . Iar prin scosul din joc se înţelege că după câtva
timp, destul de puţin după începerea giocului unei
perechi, flăcăul o scotea pe fată şi o abandona la marginea ariei giocului. Totul se petrecea repede. Aceas ta era tot o sancţiune dură. În aceste modalităţi de
sancţionare se auzeau şi strigături, de obicei strigate
de alţi flăcăi, nu de cel care giuca cu fata ce urma să
primească sancţiunea publică, strigături satirice cu
aluzie sau uneori direct la abaterile pentru care se
acţiona astfel. Nu numai fetele aveau parte de asemenea_evenimente în timpul unui gioc, nici flăcăii
nu scăpau de „ochiul" ager al colectivităţii: fuduii,
îngâmfaţii, uşuratecii erau de obicei ţinta ironiilor
celorlalţi flăcăi sau se trezeau cu refuzul fetelor de
a veni la chemarea lor la gioc, sancţiune usturătoare
când se repeta.
De la această funcţie se trece urgent la funcţia de
comunicare/socializare. Fetele şi flăcăii vor comenta
cele petrecute între ele/ei, gospodinele tinere îşi vor
expune părerea între ele, iar bătrânele şi gospodarii
prezenţi vor aproba/dezaproba cu argumente cele
petrecute.
Se vor face previziuni cu privire la relaţiile din tre tineri, la viitorul unora, la căsnicii ce se pun la
cale, sumedenie de subiecte de dezbătut, subiecte de
bârfa.
Aşadar, giocul avea şi o funcţie de formare şi afirmare a opiniei publice, opinie care regla relaţiile interumane din colectivitate. Să nu uităm că giocul se
făcea în timpul câşlegilor în fiecare duminică şi în
unele sărbători mai importante, aşadar avea o ritmicitate bine definită pentru a fi simţit ca un mod de
existenţă a satului tradiţional.
La gioc se adunau şi mulţi din factorii decizionali ai localităţii: primarul, fruntaşii satului, preotul
şi învăţătorii, prilej de a se constitui într-un for de
dezbatere a treburilor satului. Şi toate acestea întro atmosferă de bună dispoziţie şi nu de încordare

Hora satului de care se discută cu nostalgie de că
tre etnologi şi folclorişti, fenomen pe care noi refuzăm să-l numin aşa ci cu numele lui din satul nostru - giocul - era o instituţie a satului tradiţional cu
funcţii multiple, care contribuia la armonizarea şi
reglarea vieţii localnicilor indiferent de vârstă. Satul nostru avea mai în toate ocaziile cel puţin două
giocuri: giocul vălenilor, giocul cornăţălenilor sau/şi
giocul ruşănilor numite aşa după numele cătunului
din care erau şi pentru care se organiza giocul. Deci
nu giocul satului, cu atât mai puţin hora satului.
Această instituţie a murit, cum au murit atâtea
în satul tradiţional, ajuns acum aşezare de tip rural cu tendinţa de transformare în alta de tip urban,
iar încercarea unor utopici de a reconstitui această
instituţie nu e decât o încercare zadarnică: mortul nu
învie. Condiţiile sunt altele, satule altul, localnicii nu

mai trăiesc tradiţio11al ci contemporan.
Giocul rămâne o amintire pentru vârstnicii de azi,
o instituţie a satului tradiţional subiect de studiu pentru specialiştii domeniului, dar 1111 poate fi reînviat,
decât ca spectacol folcloric şi nu ca i11stituţie.
Am fi foarte bucuroşi dacă prin aceste opinii,
absolut personale, am declanşa în paginile acestei
publicaţii o dezbatere sau o întrunire la nivelul forurilor judeţene de cultură şi educaţie în jurul acestei
teme.

psihică!!!

https://biblioteca-digitala.ro

Pictură

de Maria Goşoiu -

Constanţa
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Rezultatele Concursului Naţional de Poezie
şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene
„Porni Luceafărul ... ((, ediţia a XXXII-a,
15 iunie 2013, Botosani
Juriul celei de a XXXII-a ediţii a Concursu-

'

,,Viaţa Românească",

„Ramuri': „Convorbiri
lui Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a literare", Poezia': „Feed back': „Ateneu': „DaOperei Eminesciene 11 Porni Luceafărul ... ", for- cia literară" şi Familia" - POETULUI VLAD A.
mat din: Liviu Apetroaie, ed. Junimea laşi, GHEORGHIU;
Cassian Maria Spiridon, Ed. Revistei „Con2. Premiul Editurii Junimea şi premiul
vorbiri literare': Ed. Timpul, revista „Con- revistelor „Convorbiri literare': „Dacia
vorbiri literare': Călin Vlasie, ed. Paralela 45 literară"„Poezia" şi „Hyperion" - POETULUI
Piteşti, Nicolae Tzone, Ed. Vine, Bucureşti, MARIUS GRAMA;
Daniel Corbu, Ed. Princeps Edit, rev. „Feed
3. Premiul Editurii Timpul şi premiul reback" laşi, Liviu Ioan Stoiciu, rev. „Viaţa Ro- vistelor „Convorbiri literare': „Hyperion",
mânească", George Vulturescu, rev.„Poesis",
„Porto franco"„,Poesis" - POETEI NICOLETA
Satu Mare, Lucian Vasiliu, rev. „Dacia literaONOFREI;
ră" laşi, Mariud Chelaru, rev.„Poezia" Adrian
4. Premiul Editurii Vinea şi premiul revisAlui Gheorghe, rev. „Conta': Piatra Neamţ,
telor „Hyperion': „Poesis': „Argeş"„Ateneu':
Paul Aretzu, rev. „Ramuri", Craiova, Vasile
„Ramuri" - POETEI LAVINIA NECHIFOR;
Spiridon, rev. 11 Ateneu", Bacău, Sterian Vicol,
5. Premiul Editurii Princeps Edit şi prerev. „Porto franco': Galaţi, Ioan Moldovan,
rev. „Familia", Arad, Ioan Radu Văcărescu, miul revistelor „Feed back" şi „Poezia" - POrev. „Euphorion", Sibiu, Gavril Ţărmure, ed. ETEI DORINA BALAN
6. Premiul Editurii Charmides şi al reCharmides, Lucian Alecsa, rev. „Hyperion",
Gellu Dorian, rev. „Ţara de Sus': secretariat vistelor „Hyperion" şi „Conta" - POENicolae Corlat, avându-l ca preşedinte pe TULUi GABRIEL NICOLAE MIHĂILĂ.
.
Mircea Bârsilă, în urma lecturării lucrărilor 7. Menţiuni:
M 1. Revistele „Porto franco" şi „Poezia" sosite în concurs, a decis acordarea urmă
menţiune pentru POETA OTILIA IULIANA
toarelor premii:
~·

t•rn ;J:1!:1 a• i ;t1J :1 gl!:l r:t

ONICIUC

M2. Revistele „Ţara de Sus" şi „Poezia"
1. Premiul „Horaţiu Ioan Laşcu" al Filialei
- menţiune pentru POETA IRINA MARIA
laşi a Uniunii Scriitorilor din România POETEI NONA TATIANA CIOFU, pentru cartea STOLERU
Fiara de hârtie, ed. Vinea, 2012;
2. Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Mol- ~WW~:Jm~~:l~:l~f!l3l!mfftt1•J~~G~l~1'1lm~mrna
dova POETULUI BOGDAN FEDEREAC
1. Premiul revistei „Convorbiri literare" pentru cartea Dragoste cu acordul părinţilor, ESEISTEI CRISTINA GABRIELA NEMES
ed. Princeps Edis, 2012.
2. Premiul revistei„Dacia literară" - ESEISTEI IULIANA CLIMA-CARAGHIN
~lllW;f!IM!1WJ.l!ii~i•
3. Premiul revistei „Poesis" şi al revistei
1. Premiul Editurii Paralela 45 şi premiul „Hyperion" - ESEISTEI DANIELA PAULA
revistelor „Argeş" „Poesis", „Euphorion': EPURIANU

.
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Irina Maria STOLERU
PREMIUL REVISTEI

Exercitiu de supravietuire
„ŢARA

DE SUS"

Poveste într-un cui
Agăţată

într-un cui
spune poveşti oricui,
Un roman de mii de cuvinte
Scrise în trei limbi distincte.
Aş

Primul capitol ar zbura
Dincolo de geana ta
Deasupra capului de nor
Prins de un fulg uşor.
Al doilea ar curge lin
Pe-o petală de alb crin
Într-un pocal de lumină
Din care să bei miere divină.
Ultimul te-ar înţepa fără durere
Cerşind o mică clipă de plăcere
Într-un amurg uitat de soare,
Străină şi veche ascunzătoare.

Punctul

Într-o constelaţie am găsit un punct
Diform, obscur şi amărât
L-am tras încet şi ce-am găsit?
În urma lui, a lăsat
O dâră de praf magic scuturat
Şi luminos aprins în univers
Strălucind în cărarea destinului meu.
Mi-a izgonit vise şi realităţi
Şi a clădit întoarsă pe două feţe
O stea imensă încarcerată în rime vesele
Şi uite-l cum scoate controverse
Spunând că acel mic punct neînsemnat
Trebuia să fie candva
spectacolul meu de magie de neuitat.

Nebuloasă afectivă
Mi -ai spulberat cu un singur cutremur
Toată cariera mea de sentimente
Şi te ascunzi acum ca un nebun
În micul spaţiu dintre coaste.
Hai,

exilează-mă şi

tu dincolo de buze
Găseşte-mi o inspiraţie în suflarea mea
Căci nu mai vreau să găsesc scuze
În cărările gândului tău alintat.
Inserează

în oglinda ta de dimineaţă
Fotografia mea angelică;
Agaţă-mă de steaua ta norocoasă
În viata ta martirică,
în ini1~a ta - nebuloasă.

J

J

Am o scrisoare, vreau s-o trimit
Punctului de soare.
Oare dacă suflu în ninsoare
îmi va putea prinde sărutarea
Şi mă va topi?
Nu contează!
Vreau să fiu una cu căldura lui!

anonimă

La vie en rose

În ochii tăi
Sunt o pată albă
Care se contractă

şi

se

dilată

regulat.

Diagonala nebună ce se deschide lumii
În sângeriu amurg
Ne declară îndrăgostiţi ...
Citesc din partituri un viitor colorat
În care tu şi eu nu suntem doar
Artişti de filme mute.

Mă strângi de mână prea tare,
Nu te-ai schimbat!
Dar continuăm să parcurgem acelaşi drum
Pe care l-am urmat şi acum 50 de ani
Când orologiul sunând în noapte
Ne-a surprins primul sărut.

Portrete siderale
Bunica, noaptea, croşetează pe sufletule meu gol
Pulovere de stele calde şi umede
Şi mă scapă de răceală, de gripă şi de speranţe.
Bunicul, ziua, strânge în pleope
Toată lumina dimineţii
Şi mi le serveşte la micul-dejun
Crezând că sunt bomboane.
Bunica, noaptea, mă ia la piept
Şi mă înfăşoară într-o broboadă
În care mirosul dulce de cozonac
Mi-a alinat durerea.
Bunicul, dimineaţa, sărută geamul
Crezând că bunica şi-a uitat privirea
Dincolo de soare
Mângâindu-mă lin pe creştet.
Dar bunica nu ştie că bunicul dispare cu luna
Şi nici bunicul nu ştie că bunica apare odată
Cu rugăciunea de seară.
Se privesc, zâmbind, stând pe o parte şi pe alta a lumii
Bunica, croşetând infinitul
Bunicul, reparând uşa spre necunoscut.
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CĂRŢILE SCRIITORILOR BOTOSĂNENI
)

creştere lentă de la un volum la altul,
Gellu Dorian a atins, cred, maturitatea deplină a talentului său, afirm(;lt
cândva, prin anii '70, stingher, ca la
început, când toate „ţi se par străine
şi pe sfârşite".

Mircea MARTIN

Theodor Da mian

În casa
fulgerului

Manon Piţu - În marginea umbrei,
Editura Samia, la şi.
„Poezia lui Manon, reflexivă ş i,
deopotrivă, confesivă, neinsensibilă modelelor generaţioniste, tematizează afectiv sinele şi lumea, multi plică nivelele de expresivitate simbolică, asigurând unitatea şi profunzi mea viziunii asupra lumii, singurul
criteriu al valorii literare, după cum
argumentează Serge Doubrovski.

.
1n marginea
umbrei

"

manon

p i ţu

Gellu Dorian - Şaizeci de poeme la o masă, Editura Cartea
Românească.

Teodor Damian - În casa fulgerului,

Paharele amare (cam toate-s
amare) băute de Gcllu Dorian sunt,
cu voia ori fără voia lui, o pledoarie:
unul după altul ele demonstrează că
adevărata confesiune esenţială e cea
din poezie. Ce- i drept, poetul le-a
mai legat puţin, le-a mai aranjat în
scenariu, dar adevărul e că ele s-au
aşezat de la sine ca jurnal de existen\ă - şi fiinţă. Nu acolo unde se vede
că poetul mai adaugă o plombă sau
vreun alt element de legătură (e, totuşi, un volum "dirijat" pe o intenţie,
e o construcţie) stă adevărata forţă
a pledoariei, ci acolo unde scenariul
de tramă existenţială s-a constituit spontan. Căci de nu era autentică
această genuitate, nici Gellu n-avea
ce construi.

Ed. TipoMoldova Iaşi, colecţia Opera Omnia/Poezie contemporană.
„O caracteristică semnificativă
a noilor versuri scrise de Theodor
Damian este îndoiala. Ar merita să
fie citită poezia „prin însuşi sufletul
tău''. Nerecunoaşterea lui mesia este
un păcat grav pentru credincios, dar
o sursă valabilă de temeri, umili nţă şi îndoieli pentru poet. ,,În pă
mântul Împărăţiei'; „Iată apele" sau
„Adâncul" intră în aceeaşi categorie
de o admirabilă expresie a îndoielii.
La fel de poetic ... este spiritul ludic.
TI1eodeor Damian îşi dezvăluie în
cartea lui înclinaţii, necultivate înainte, pentru lirica glumeaţă, adesea
nichitastănesciană (din ,,În dulcele
stil clasic"). Theodor Damian e un
poet în toată puterea cuvântului."

Al. CISTELECAN

Nicolae MANOLESCU
Gellu Dorian urzeşte planuri
mari din paharele sale! În poemele
din prezenta carte, obiectelor modeste şi gesturilor mărunte, zilnice, li se dau semnificaţii ce trimit
la istoria mare şi chiar dincolo de
ea. Poezia de notaţie se transformă
într-o meditaţie intensă, hrănită de
o melancolie care acum trece deseori în sarcasm (de)compensator. În

„Theodor Damian scrie o poezie simbiotică, rezultat al unui misticism bine dozat, în coabitare cu
filosofiile lumii de rând, ajungând
astfel la o poezie de o originalitate
frapantă, care dezvăluie clar profilul
unui poet rafinat în spiritul esenţe
lor estetice:'

Gellu DORIAN
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Dacă ar fi să găsesc un concept
care să descrie cât mai fidel complexitatea scriiturii, acesta ar fi,
după expresia lui Sartre, psihanaliza

exisl en ţi ală:'
Şerban

ALEXANDRU

Nina Viciriuc - Fiul meu, scorpion, Editura Axa, Botoşani.
„Locuind în Flămânzi, jurista
Nina Viciriuc, care s-a afirmat mai
întâi ca dramaturg, publicând o carte de teatru până în prezent, iese
acum cu o carte de poezie. Folosindu-se de un limbaj diversificat, de la
cel consacrat la unul la zi, Nina Viciriuc reuşeşte să scoată efecte poetice de reală autenticitate şi să convingă cititorii de talentul ei poetic.
Alăturând expresii calme de expresii
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Mirtea Oprea
împăcarea cu lumea
Jurnalul de

dure, neastâmpărate, poeta îşi depă
şeşte, dacă nu un complex faţă de
ceea ce se scrie azi, un handicap, aşa
cum alegătorii de cursă lungă doresc să-şi dozeze eforturile spre finalul cursei. De cele mai multe ori reuşeşte, chiar dacă startul a venit mai
târziu." (G .D.)

Vasile Popovici - So lstiţiu hiperborean, Editura Pim, Iasi.
Al doispresecelea ~olum de „poezii alese" semnat de Vasile Popovici, profesor pensionar din comuna
Corni, Judeţul Botoşani, conceput
ca un jurnal versificat, pus sub titlul
Solstiţiu hiperborean, vine să justifice o preocupare constantă a acestui
creator care şi-a impus, într-un timp
relativ scurt, din 2007, cînd publică

primul volum - Paradoxuri, Princeps - şi pînă în prezent, să recupereze o pasiune pe care şi-o argumen tează concret cu publicarea unui număr impresionant de cărţi. Şi aici,
ca în majoritatea cărţilor, îşi datează
poeziile. Perioada în această nouă
carte este cuprinsă între 1 august
2011 şi 23 septembrie 2012. (G.D.)

Dorin Baciu - Şcoala speranţei,
Editura Agata, Botoşani.
„Prozatorul Dorin Baciu publică
anul acesta a zecea lui carte, un roman compus din şase nuvele, în care
personajele se întâlnesc şi pun la
cale un excurs epic din care se poate
lesne observa claritatea şi ştiinţa autorului de a construi o carte de proză. Narator de şcoală veche, temeinic în demersurile sale epice, Dorin
Baciu ţese în noua sa carte povestea
unui colonel, în relaţie directă cu
Doamna Evdochia şi un învăţător,
care se conturează a fi personajele
cărţii sale, care deschid porţile unei
lumi, care nu poate duce decât la o
pedeapsă şi la o victorie fără aripi.
Creator de suspansuri, cu analize filigranate şi detalii demne de romanul naturalist, Dorin Baciu ţine cititorul în pagini sale, oferindu-i la final satisfacţia unei împliniri estetice
remarcabile." (G.D.)
Mircea Oprea - Împăcarea cu lumea, Editura Zona publishers, Iaşi.
„Mircea Oprea, unul din scriitorii care recuperează de la an la an,
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Curtcşti

în ultima vreme, din ce în ce mai
mulţi paşi pierduţi într-o gazetărie
uneori datoare, alteori de înnobilare a adevărului, ne oferă câteva din
notele sale jurnaliere. Cărţile sale de
aforisme au stârnit vii comentarii şi
au atras atenţia asupra unei specii literare - aforismul, dar nu unul pur
apoftegmatic ci unul în care ideile
culese din lecturile lui bogate sunt
puse în evidenţă într-o manieră personală - care a făcut casă bună cu
marile personalităţi ale culturii uni versale. La noi, acum, doar Gheorghe Grigurcu mai practică un astfel
de gen, transferându-I altei specii,
jurnalul. Asta face şi Mircea Oprea
acum în noua lui carte - Împăca 
rea cu !urnea - , carte în c.are jurnalul se derulează în fragmente ce se
apropie de proza adevărată, în care,
de altfel autorul s-a manifestat întra carte, anul trecut, Să dai mâna

cu preşedintele. Subintitulată Jurna lul de Curteşti, culegerea de frag mente jurnaliere publicată de Mircea Oprea ne trimite cu gândul la
Jurnalul de la Păltiniş al lui Gabriel
Liiceanu. Lumea lui Mircea Oprea,
cu care el vrea să se împace, de cele
mai multe ori certîndu-se cu ea, este
una, atât la propriu cât şi la figurat,
demnă de atitudini reflexive. Dar
această caracteristică este atenuată
cu eleganţă şi fineţe de observatorul
care, de la masa sa, din grădina de
la Curteşti, priveşte lumea cu scepticism, uneori cu cinism, dar, ceea ce

e'lea.tie liteună
~

Nicolae
Căruntu

este foarte important, cu mare sinceritate. „Cele douăsprezece capitole
ale cărţii construiesc conceptul său
de lume, despre raportarea la aceasta prin libertate, prin visare, prin uimire': remarcă Paul Gorban, editorul cărţii, pe coperta a patra. Acest
jurnal completează remarcabil portretul unui scriitor şi om de carte
autentic." (G.D.)

Nicolae Căruntu - Căderea cortinei, Editura Zona publishers, Iaşi.
„Nicolae Căruntu este interesat
de inovaţii stilistice deosebite: scrie,
acum asa cum sfria încă de la început -· si~plu, fără artificii. Nicolae
Căru ntu a fost şi rămâne consecvent
doar cu el însuşi; un poet în toată
puterea cuvântului. Ajunge să-i citeşti poemele inegalabile spre a înţe
lege că a identificat, cum puţini poeţi au reuşit, calea directă spre adevăr; spre adevărul poetic. Cu inima
devenită cetate a dragostei, împăcat,
demult, cu toţi şi cu toate, înţelegând
„că ne vom duce, rând pe rând/ nu
se stie unde/ nu se ştie când/ poate I~ chiar doi metri sub pământ", că
ne trecem aidoma vântului spre a ne
întoarce în eterna ţărână, Nicolae
Căruntu, cu acest volum aniversar,
Căderea cortinei, îşi revendică locul de drept printre poeţii de frunte ai culturii române de astăzi': spune Gică Manole pe coperta a patra a
antologiei de autor, pe care Nicolae
Căruntu şi-o face cadou la împlinirea vârstei de şaizec i de ani. (G.D.)

Gheorghe Ţuculeanu - Te caut,
Doamne. Poezii religioase, Editura
Axa, Botoşani.
„Cu migala unui profesor de ţară,
atent la cele din jur, la cele ale sufletului, la lumea sa dar şi la ce se
petrece în viaţa culturală a judeţu
lui, profesorul Gheorghe Ţuculeanu
publică anul acesta o carte de poezie
religioasă, curată, sinceră, cu ~arul
necesar unui astfel de demers. Intra prozodie bine stăpânită, poetul,
pentru a-şi comunica credinţa sa
tradiţională, versifică în vers clasic,
reuşind să transmită sentimente curate celor din jur. Poeziile sunt şi rodul adunat în urma unor pelerinaje pe la locurile sfinte din ţară, pe la
marile ctitorii, care l-au impresionat
nu o singură dată. Acurateţea poeziilor sale, în acest registru religios, îl
recomandă ca un creator ce merită
atenţia cititorilor." (G.D.)
Vasile Iftime - Poeme din sărbă
toarea Nebunului, Editura Pim, Iaşi
„Graţie unei lăuntrice propensiuni spre puritate şi unei componente eterate a sufletului, Vasile Iftime
îşi exprimă în volumul Poeme din
sărbă toarea Nebunului poziţia faţă
de (uni)vers cu o gravitate ce nu este
chiar propri(c)e generaţiei mai tinere de poeţi . Cuvinte-cheie precum
„înger", „ lumină", „sânge", „clopot",
„os': „piatră", „rădăcină" vădesc la el
un imbold venit din adâncuri, în afara oricărui program generaţionist,
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ce pune la cale dificila metamorfoză
a datelor realului în discurs poetic.",
afirmă criticul literar în postfaţa celei mai recente apariţii editoriale a
poetului botoşănean Vasile Iftime.
Noua sa apariţie se înscrie în linia
cărţilor autorului, care, cel puţin în
ultimele două cărţi, şi-a schimbat
registrul, îmbogăţindu-şi atât limbajul poetic cât şi discursul, tematicile si chiar tehnicile. Cartea de faţă
este ~n pas spre maturitatea poetică
a acestui prolific poet. (G.D.)

Gheorghe Ţuculeanu - Expresii
populare, proverbe, zicători din comuna Conceşti, judeţul Botoşani,
Editura Axa, Botoşani.
Profesorul Gheorghe Ţuculeanu
din comuna Conceşti, judeţul Botoşani, poet şi culegător de folclor, pasionat si .devotat creator, a conceput
o selecţie de expresii populare, proverbe şi zicători din arealul în care
locuieşte. Iniţiativa Domniei Sale
este una remarcabilă, nu doar prin
faptul că le adună între două coperte ci pentru că punerea lor în valoare dovedeşte existenţa unui real ză
cământ tradiţional în acest domeniu
al viului grai ce merită valorificat.
(G.D.)

Culegătorul, un autentic iubitor
al locurilor, el însuşi autor al mai
multor cărţi de poezie, a selectat din
caietele sale, dar şi din monografiile
deja existente, secvenţe din diverse
sfere de creativitate folclorică, de la
poezie populară la selecţie de nume,
proverbe, ghicitori, jocuri de copii,
structurându-le pe etape ale cursului vieţii, de la naştere până la moarte, de la obiceiurile de iarnă la cele
de peste an, creând o imagine de ansamblu a sub-zonei sondate de reală
autenticitate. (G.D.)

Vasile Popovici - Vatră străbună,
Editura Axa, Botoşani.
Culegerea de faţă, care are în vedere o schiţă monografică a sub-zonei etno-folclorice Corni, una de
reală semnificaţie şi valoare tradiţională în ceea ce priveşte arealul
Văii Siretului, la confluenţa imediată a Ţării de Sus cu zona Fălticenilor
ce deschide alt areal folcloric, cel al
Bucovinei, se constituie, în viziunea
profesorului Vasile Popovici, trăitor
în comuna Corni, judeţul Botoşani,
într-o mini-monografie folclorică,
sub un titlu generos, Vatră străbună.

f

Octavian Liviu Şovan - Repertoriul
arheologic al judeţului Botoşani
După câteva lupte duse cu instituţii 
le locale, îndrituite să editeze o astfel
de lucrare ce radiografiază exhaustiv
arealul arheologic al judeţului Botoşani, Octavian Liviu Şovan, doctor
în arheologie, care, alături de regretatul Paul Şadurschi, a cercetat cu
atenţie acest domeniu, reuşeşte, cu
sprijinul AFCN-ului, să editeze anul
acesta cartea la care a lucrat o viaţă
- Repertoriul arheologic al judeţu
lui Botoşani. Cartea, în format A4,
însumează cinci sute de pagini în
care sunt prezentate în fişe de specialitate, complete, peste două mii de
obiective arheologice existente, în
diverse stadii de descoperire şi conservare, în judeţul Botoşani. Pentru
argumentarea acestor fişe, cartea
include şi un CD cu hărţile acestor
obiective. Astfel, în ansamblul ei, o
adevărată enciclopedie în domeniul
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cercetării

arheologice, cartea este
un adevărat ghid de specialitate, ea
putând fi astfel accesată şi în format
electronic, în diverse site-uri şi hărţi
interactive ArcGIS Explorer, pe suport mobil. Introducerea autorului este mai mult decât explicativă
şi justifică pe deplin acest repertoriul, cum de altfel şi scurta istorie a
acestui proiect, semnată la începutul cărţii de Bogdan Şandric, analist-arheolog şi specialist GIS la CIMEC - Institutul de Memorie Culturală. Dar iată că şi Vasile Chirica,
doctor în istorie, remarcă în Cuvântul înainte efortul depus de arheologul botoşănean:"Scopul, mărturisit,
al impresionantei munci de teren,
al valorificării ştiinţifice integrale a
„Tezaurului" arheologic al judeţului
Botoşani, este consemnat de însuşi
autorul lucrării:"Conştient de o serie de realităţi negative în funcţiona
rea sistemului de protecţie a patrimoniului arheologic din România,
am încercat, în baza experienţei de
aproape patru decenii în aplicarea
politicilor statului în acest domeniu, să contribuim, în măsura posibilităţilor, la ameliorarea situaţiei
neconforme cu politicile generoase,
enunţate doar, în legislaţia în vigoare, dar fără rezultatele aşteptate de
cei de bună credinţă din sistem de
a crea o bază de date de tip repertoriu şi sisteme noi informatice pentru
evidenţe cartografice digitale, pentru a pune la dispoziţie o evidenţă
exactă a monumentelor ~rheologi
ce cunoscute, în vederea protejării
şi conservării lor în conformitate cu
atribuţiile conferite de Ord. Guv. Nr.
43/2000 (Cap. IV), autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul protejării patrimoniului arheologic şi nu în ultimul rând de a le
oferi cercetătorilor, profesorilor de
istorie, studenţilor. elevilor şi tuturor celor interesaţi de realităţile arheologice de pe teritoriul judeţului
Botoşani". Iată, deci, lucrarea monumentală a unui botoşănean autentic,
pusă la dispoziţie celor interesaţi,
cu eforturi, din păcate ne-apreciate
la adevărata lor măsură de cei care
sunt puşi să administreze tocmai
astfel de activităţi şt i inţifice, care, cu
siguranţă, vor rămâne peste timp.

ManonPIŢU

Eu

Aproape beznă

singură

am

rămas rău mirată.

Fireşte, sunt un poet minunat
întâlnit cu bucurie şi drag
de către ceilalţi poeţi minunaţi.

Zdrenţe

de gânduri,
cioburi de ochi,
dâre de soare ucis,
Îndoiala singura lumină
pentru drumul
celor intorşi pe dos,

Unde intru,
se face tăcere.
Duc o existenţă neverosimilă,
însăşi liniştea mi se-ncurcă
printre picioare.
Răspund serios oricărei întrebări.
Dar doar până la jumătatea zâmbetelor:
extravaganta mea natură contradictorie.
Nimic mai mult
care să lase la vedere
impecabilul alb al condamnaţilor.

expulzaţi

din orice rost,
orbecăind către alţii,

poate de-ai lor.
Trunchiuri negre,
aprinse ud,
spală

de pe fundul ochiului
toate nuanţele de gri.

Urma sângelui meu
Acvarii fumegă luminos.
Pâlpâie clar
puf întors,
electrizat
printre degete,
nechemat,
necerut,
strecur.at printre pori,
răsucind sârme incandescente prin vene.

Undeva,
în josul mâinii cu care întorc cheia in contact,
cea mai mică dintre noi,
cu ochi de piatră sleită
si resemnarea
gâlgâind din inimă ca dintr-un cuib de rândunele,
încă plăteşte
căldarea
şerpilor

de sânge
din iarbă.

Preajma unghiilor - primul prag.
dincolo - bezne verzi
freamătă

spre-un clocot
mai hulpav ca lava gleznelor.
Fluture bezmetic pe-un inel de nuntă,
nu emoţii crestând în carne vie,
ci eu,
întreagă,

captivă

într-o piele intactă,
scurgându-mă cu viaţă cu tot.
De mana ta,
risipă.

Femeia perfectă
De la o vreme,
Sunt iubită de toată lumea.
De

bună-seamă,

toată

lumea a devenit îndeosebi

bună.

Pictură
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PAISIE OLARU - UN DUHOVNIC CU HAR
Rădăcini
Ieromonahul Paisie Olaru s-a născut la 20 iunie
1897, în satul Stroieşti, comuna Lunca, Judeţul Botoşani. Părinţii, Ioan şi Ecaterina, care au avut zece
copii, dar le-au trăit doar cinci. Petru era cel mai
mic. Tatăl său era pădurar, iar mama sa, casnică. Neştiutori de carte, părinţii „erau credincioşi şi
buni cu toată lumea". Au învăţat rugăciunile pe de rost, „din auzite, nu
ca din carte''. Exemplul personal
era modul de educaţie. Mama,
duhul rânduielilor, îl învăţa
frumos." Dragule mamei,
măi Petrică/ Să nu dăm
cinstea pe ruşine:'.
Pe vremea aceea, la
şcoala din Stroieşti
(care astăzi îi poartă numele în semn
de veneraţie) se
învăţau doar trei
clase primare. A
iubit cartea, fiind
premiantul clasei.
În convorbirea cu
părintele
Ioanichie Bălan spune:"
La sfârşitul anului
îmi cântau băieţii:'
Ai ascultat, ai învăţat tot, coroană ai
luat!"''. La premii se
dădeau cărţi cu vieţile
sfinţilor. Lectura lor l-a
modelat şi l-a îndreptat
spre iubirea de Dumnezeu.
Atunci, stroieştenii puneau
mare preţ pe frică, pe cinste şi
ruşine. Fire retrasă, s-a gândit încă
din copilărie să ia drumul mănăstirii,
fiindcă văzuse „părinţi, slujbe mari şi copii
care învăţau cântece bisericeşti".
Face trei ani de armată, din 1918 până în 1921.

Alegere
Viaţa

monahilor de la Schitul Cozancea era cunosîn împrejurimi. Smerenia, dormitul pe rogojină, cărămida de sub cap, postul - toate constituiau marele canon. Ştiind acestea, mama lui încerca
să-i taie curajul de a merge la mănăstire. În toamna
cută

anului 1921 a intrat la mănăstire la Schitul Coznacea, luând la călugărie numele Paisie.
În anul 1943 a fost hirotonit diacon, îar în anul
1947, preot. A fost pentru puţin timp egumen la
schitul de metanie. În locul lui a fost ales „un fost
bun ucenic şi consătean, Ioanichie Robu''. Însă cel
mai sporit ucenic a fost Gheorghe Ilie, fratele pă
rintelui Cleopa.
În toamna anului 1948, se retrage la mănăstirea Sihăstria, unde
părintele Cleopa, stareţul mă
năstirii, îl însărcinează cu
spovedania călugărilor şi
mirenilor.

Duhovnic
al inimii
Se spune că oricine
venea la spovedanie pleca cu moralul ridicat. Duhovnicul nu mustra
cu asprime, nu ridica tonul, nu judeca, „ci folosea
cuvintele ca pe un
medicament pus
pe o rană deschisă''. Orice dialog cu
el era harismatic. Pe
mărturisitori îi copleşea cu iubirea sa şi încrederea în iertarea pă
catelor. Atrăgea sufletele
cu frumuseţea Raiului. De
aceea, salutul său obişnuit
constituia şi un îndemn."Să ne
întâlnim la poarta Raiului!''.
A fost întrebat:"De ce vreţi să ne
întâlnim la poarta Raiului? Noi am vrea
să ne întâlnim cu toţii în Rai:'. Părintele Paisie
răspundea cu blândeţe." Până aici este greu, dragii
mei; dacă am ajuns la poarta Raiului, strigăm la maica Domnului, cerem ajutorul sfinţilor, plângem la
uşa milostivirii Mântuitorului şi nu ne lasă El afară:'.
În plus, în rugăciunea lui pentru cei care primeau
binecuvântarea sa, folosea următoarele cuvinte „Dă
le, Doamne, un colţişor de Rai!''. Mereu se apleca
plin de iubire şi umilinţă spre inimile tuturor.
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Între anii 1972-1985, s-a nevoit ca sihastru la
Schitul Sihla.
În ultimii şase ani a suferit mult: picior fracturat,
surd şi aproape orb. S-a stins în 18 octombrie 1990 la
Mănăstirea Sihăstria.

Cimitirul Mănăstirii Sihăstria a devenit loc de pelerinaj şi rugăciune. Lumina candelei veşnic aprinse aminteşte de lumina ce-a împrăştiat-o în timpul
vieţii.

Naraţiune ~i poezie
În ciuda faptului că Părintele Paisie nu a fost un om
al cuvântului scris, după el au rămas ziceri, relatări,
versuri, scrisori.
O galerie de portrete spirituale ale unor monahi
o găsim în lucrarea intitulată Dă-le, Doamne, un colţişor

de Rai, subintitulată Chipuri de monahi care au
trecut la Domnul. Toate evocările scot în evidenţă lu-

mina, smerenia şi credinţa. Interesant mi s-a părut
portretul creionat fratelui Dumitru Tocu:" Era foarte
sărac şi puţintel la minte, dar tare în credinţă şi mulţumit în sufletul lui. De multe ori mergeam la el, căci
era simpatic, sfetnic şi după puterea lui răscolea locurile vieţii sfinţilor. Avea multe icoane pe pereţi şi
prin cărţi, şi când prindea a le arăta, era atât de vesel
de parcă ar fi avut o comoară de aur. Cârpea ciubote, papuci, bătea cuie, încă singur făcea cuie de bătut
pingele şi cuie de lemn de carpen. Nu lua mult pentru cârpit, ci cât i se dădea, atât lua; avea nevoie numai de hrana zilnică"( op. cit.,p.33).
Alteori, durerea unei mame pe care o cunoscuse
încă de când era în lume este prezentată într-un pseudo-dialog. Cea "izvorâtoare de lacrimi" este monahia Agafia, mama părintelui Cleopa.
Părintele Paisie este în ipostaza celui care ascultă
plânsul şi aduce iertarea din partea lui Dumnezeu.
„Când stau pe loc şi mă gândesc,/ Maică Agafie, mult
te compătimesc/ Şi le văd cum pentru toţi alergi/ Şi
câte pc unul înmorrnântai./"Părintc Paisă, mi-amurit Profira" I "Părinte Paisă, a murit Maria" I "Părin
te Paisă, a murit Ecaterina"/ „Părinte Paisă, şi Mihai
din viaţă a încetat" /Părinte Paisă, şi Alexandru m-a
lăsat" I "Părinte Paisă, Gheorghe Gherasim a murit" I
„Părinte Paisă, şi de Vasile am auzit" I "Părinte Paisă,
nu ştii ceva de Cleopa meu?"/ Părinte Paisă, iartă
mă, pentru Dumnezeu,,,'. (Op. cit. p. 156).
Viaţa părintelui este prezentată în carte în proză şi în versuri. Se remarcă uşurinţa de a versifica.
Vocea mamei este prezentă în forma discursului direct, dar şi structurată în polifonia planului narativ
- prin prozodia folclorică:" Măi, băiete, fii cuminte,/ Ia seama la a mele cuvinte,/ Să te păzeşti de blestemăţii,/ De bătăi şi de hoţii/ Că deunezi ai văzut/
Cum pe cei ce s-au bătut/ I-au prins jandarmii pe

toţi/ Şi i-au legat ca pe hoţi./ Dragul mamei, să fii
cinstit/ Că noi cu munca ne-am trezit." (op. cit„ p.
169). Alteori, domină impresia subiectivă asupra fiinţei evocate. Locutorul marchează o distanţă cognitivă faţă de propriile acţiuni şi stări:' Parcă o văd cu
ochii minţii,/ Când în braţe mă ţinea/ Şi-mi spunea
de-ale credinţei,/ Draga mea mămuca mea .. ./Ar trebui s-o iubesc mai mult/ Şi să o pomenesc mereu,/ Şi
pentru sufletul ei scump/ Să mă rog lui Dumnezeu./
Căci nu-i mai scump pe-acest pământ/ Decât numele de mamă:'. În discurs predomină verbe la imperfect, care au menirea de a aduce în prim plan fapte
istorisite. Se trece cu uşurinţă de la percepţia vizuală
a mamei, la universul satului şi la valorile păstrate şi
transmise fiului.
În alte versuri, surprinde simplitatea automatizată de selecţie a personajului, apoi a evenimentului.
Realizează un fel de „naraţiune de eveniment''. „Nu
ştiu ce avea cu mine/ Un căprar cam şugubăţ,/ Că nu
lăsa de azi pe mâine/ Să nu uite el de băţ./ La inspecţie, la culcare,/ Luam câte o chelfăneală:' (ln armată,
p. 178).
Trăind în afara lumii, dar în acelaşi timp în lume,
părintele era foarte întristat că necredinţa bântuie sufletele. Sperând pentru îndreptarea aproapelui,
scrie o "scrisoare" (Pentru Neculai) în care dojana şi
sfatul frăţesc merg mână-n mână.
Pe un ton jăgalnic compune o Felicitare morţii:".. .
mare savantă eşti/ Mulţi filosofi s-or fi silit/ Şi-au învăţat până la infinit,/ Şi nu s-a găsit nici unul/ Ca
să-ţi fure meşteşugul./ Tu stăpâneşti toată omenirea/
Tu curmi toată fericirea/ Împăratului îi iei puterea/
Bolnavului îi iei durerea/ Pe bogaţi bagi în mormânt/
Şi saturi pe cel flămând''. (op. cit„ p. 225). Este valorificat motivul deşertăciunii şi al fatalităţi umane.
Moartea este în viziunea lui „împărăteasa" şi pregă
teşte acelaşi cxtius pentru orice muritor. Însă în alte
ocazii ne povă\uicşte că „aducerea aminte de moarte
este în mare folos, că smereşte pe om şi ne dă râvna
pentru rugăciune şi uneori şi lacrimi.".
După părintele Paisie „conştiinţa este îngerul lui
Dumnezeu care păzeşte pe om. Când ea te mustră,
înseamnă că Dumnezeu te ceartă şi trebuie să te bucuri că nu te lasă uitării:: O definiţie interesantă a
mândriei este "soră dreaptă cu nebunia,/ Căci cam
pe aceeaşi cale păşesc''. (op. cit., p. 183).
Ivit în lume "într-un mic sat/ Nu prea însemnat': părintele Paisie şi-a purtat cu smerenie trupul prin lume, modelând oameni şi apropiindu-ide
Dumnezeu.

Bibliografie:
Ieromonah Paisie Olaru, Dă-le, Doamne, un
de rai!, Editura Trinitas, 2005
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colţişor

Dumitru LAVRIC

_

Iarna magică (2)

In ceremonialul sărbătoresc hibernal, colindă torii
sunt agenţi ai obiceiului, materiali zează competenţă
c eremonială pe care o împărtăşesc/sugerează şi celor
colindaţi. Indiferent de forma concretă de asociere,
colindătorul reataşează actului performării sugestia
unei convingeri arhetipale că este un blagovestnic
menit să aducă evanghelion al primenirii timpului,
lumii şi omului; se înscrie într-o zonă de mister, comunicând ermetic şi dezvăluind prin ocultare.
Pe porţile larg deschise, colindătorii intră în curte
(topos cosmizat), urcă pe prisp ă (spaţiu de tranziţie)
şi desfaşoară urarea la fereastră - alt spaţiu marcat
de magie - al comunicării, al accesului în interiorul domestic, al metamorfozelor (copilul vândut pe
fereastră); fereastra este protejată de elemente apotropaice (perdele) care nu închid comunicarea ci 0
fac mai misterioasă, poate deveni un canal al invaziei maleficului - împotriva căruia e protejată magic (usturoiul), are dublă deschidere (spre interior/
exterior), permite comunicarea protejând comunicatorul. Colinda/urătura este ascultată lângă/după
perdele, deşi actanţii au capacitatea de a accesa vizual interiorul luminat, de a descrie masa încărcată, de a sesiza poziţiile celor din interior. Destinatarii
actului performat sunt gospodarul, jupânul, gazda
(„Pentru astă gazdă- a noastră I Trageţi roată înc-o
brazdă,"), gospodina, stăpâna („Gospodină de casă I
Ia poftim pân -la fereastră . "), pubera aflată în situaţie

premaritală. · ··

Atitudinea receptorului este indicată de urătorul
- narator care, prin insistenţă, aplică procedeul stereotipului care devine convingere; gospodarul este asi milat plu garului ş i ipo sta ziat în vârful ierarhiei familial c; gazdele sunt surprin se în momentel e supcrl ati vc ale bog ăţiei , frumu s eţii ş i feri cirii. Colindă torii nu
sunt „de ici-col ea", ceea cc s u gerea ză aparten e nţa la
postura supraumană sau intermediană între sacru şi
profan, indicând un spaţiu aspaţial şi un timp aternporal, un alt tărâm, sugestie a unei geografii mitizate.
Situarea spaţio-temporală clarifică misterul unei
misiuni din care nu lipsesc riscurile, efortul pentru renovaţio impunând o răsplată care îi asigură
eficienţa magică; de aici, magia darului, indicat în
text prin colaci, bani, băutură. In cel mai răspândit
text al urăturii, bădica Traian poate fi receptat ca un
erou civilizator şi regenerator de cultură, dar nu trebuie uitat că rostirea scenariului are funcţie apotropaică, că oraţia este un epos cu valenţe auspiciale, că
desfaşoară un adevărat decalog de instrucţiuni orale
şi rituri cu scopul de a produce modificări radicale la

111velul destinatarului pe traseul ce trece de la natură
la cultură.
Folosind vorbirea memorizată şi ritualizată prin
acei topoi care sunt formule -cheie în toate practicile
magice, rostitorul performează conform principiului că semnul creează lucrul şi cuvântul evenimentul, prezintă efectul dorit ca îndeplinit (tehnica descântecului) căci trecutul reglează viitorul şi memoria generează profeţia; din semne preinterpretate se
edifică un discurs incitativ şi o axiologie modelatoare. Aşa cum sublinia Al. Popescu (Tradiţii de muncă
româneşti), textul „include diferite acte simbolice cu
specific agrar,concretizate mai ales în tragerea unei
brazde în curtea sau la poarta gospodarului căruia
i se urează. Avem de a face cu un străvechi obicei
agrar, avându - şi originea într-un rit de fertilitate, devenit un obicei de urare, original, ce contribuie la accentuarea caracterului sărbătoresc al momentului de
trecere la noul an".
Simbolismul brazdei este preponderent apotropaic: marchează cercul protector şi consacră hotarul;
brazda magică în jurul aşezării are funcţie profilactică; brazda figurează în legendele întemeierii, elementul de ocrotire şi cosmizare a unui topos; întrun complex mitico-simbolic mai larg, aratul şi semă
natul sunt asociate actului sexual şi fecundităţii. ..
Conţinutul propriu-zis al urăturii este iniţiatic,
cu accent pe actele magice ce trebuie să însoţească
travaliul sporitor: lustraţia, aflarea locului curat, aratul şi semănatul, adjuvanţii, uneltele, măcinatul, cernerea fainii, coacerea colacului - moment în care
timpul naraţiunii coincide cu timpul spunerii. Finaiul oraţiei are rol fundamental apotropa_ic: prin
comparaţii cu acei co n s tituenţi specifici s paţiului
tra diţion a l (pietre din Cî nt ~mă, pene pc coco ş, căr
buni în cupt or, paic pc ca să) se fac urări ge neri ce sau individuale pentru sănătate, belş ug, urmaşi
numeroşi, împlinire maritală, viaţă îndelungată, to tul sub semnul armoniei.
în textul colindei, marile teme sunt reduse ca
număr şi se referă la componente primordiale ale
existenţei, alcătuind toposuri culturale universale
prin care amprenta culturii tradiţionale modelează
individul; denumirea valorifică magia cercului ocrotitor, care se regăseşte şi în noţiuni precum inel, cercel, colac, ocol, brâu, horă, roată; funcţionalitatea co lindei (integrare,solidarizare, divertisment) e bazată
pe o anumită structură a textului (formule iniţiale,
mediane, finale, refren, apendice melodic sau doar
verbal) şi pe tehnica execuţiei. Urarea prin colindă e percepută ca echivalent al predestinării iar în
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contextul sărbătorii confirmă un statut şi alină traume sufleteşti anterioare.
Relaţia agent - destinatar desfăşoară un sărbăto
resc protocol al cordialităţii prin gestualitatea ceremonială, colindatul în ordinea prestigiului social/
moral/familial, referiri individualizante pentru fie care membru al familiei prin includerea emoţională
a receptorului în discurs şi realizarea unei suprapuneri între postura eroului evocat şi cea a adresantului, „Colinda - remarca Monica Brătulescu - prezintă ca înfăptuindu - se sub ochii noştri un ideal de
viaţă sau comportament, ideal presupus a se realiza prin puterea coercitivă atribuită formulei urării".
Incipitul axat chiar pe actul performării, localizarea
acţiunii, evocarea prezenţelor animaliere, specifice miraculosului popular, diminutivele, metafora şi
hiperbola, paralelismul şi, mai ales, formulele fixe şi
refrenul au o mare forţă de persuasiune; actanţii sunt
proiectaţi în situaţii mitice care realizează comuniunea cu sacrul, flăcăul este consacrat prin identificarea cu vânătorul mitic iar simbolurile fundamentale sunt orientate marital. Având simultan caracter
prescriptiv şi conotaţii pedagogice, colinda realizează un efect de beatificare caracteristică începuturilor
absolute propice schimbărilor de nivel ontologice.
Bestiarul arhaic şi popular românesc e prezent în
credinţe, datini şi obiceiuri conservate în legende şi
naraţiuni fantastice ca reziduuri ale zoolatriei şi zo ototemismului, când animalelor mitice li se atribuia
o gândire ante-şi supraumană, precum şi posibilitatea de a comunica cu Zeul, când nu erau chiar ele
zeificate. Fantasticul folcloric e vieţuit de cerbi mirifici şi căprioare vrăjite, urşii şi mistreţii pot fi oameni blestemaţi de părinţi, oraţia de nuntă este centrată pe metafora fetei travestite în căprioară. Originea acestor proiecţii mitice se află în totemismul
care c e rtifi că filiaţia animal - om , înainta ş ii primordiali fiind ima g inaţi ca animale, pă să ri, in secte, plan te sau chiar obiecte, ceea ce a unificat viziunea asu pra lumii;i a asigurat unitatea clanuril or,ex trapolând
rela\iile con sang vine în totemul care devine ş i tabu;
în acest fel, arhetipul se înscria ca model ordonator
si se articula în scenariul mitic, echivalent al unui
început de raţionalizare, chiar dacă animalul - totem devine un simbol ce dezvoltă o polifonie de
sensuri cu rol mediator şi explorează şi dincolo de
raţional. Animalul totem fiind şi tabu, uciderea acestuia e permisă doar o dată pe an, în cadrul unor ritualuri ce presupun recitări şi invocaţii pentru revenirea arteică la modelul regenerator al originilor. Practicarea denominaţiei (Lupu, Ursu), unele embleme şi simboluri pot constitui căi prin care totemul
supravieţuieşte; un astfel de relict se recunoaşte şi în
măştile alaiurilor animaliere de sărbătoare: „Măştile
acestea, folosind nu numai un mod de expresie, ci

şi de gândire, aflat în colinde, nu sunt ceea ce sunt,
ci ... ceea ce imaginaţia şi credinţa fac din ele. Deci
aceeaşi mască poate fi considerată, după complexul
etnografic în care se încadrează, fie ca Zeu, ca demon, ca sfânt, ca erou, fie ca o simplă mască teatrală,
complet desacralizată, laicizată, menită doar sa distreze spectatorii" (Traian Hcrseni - Forme străvechi
de cultură poporană românească); funcţionând ca
simbol, masca se încadrează deci într-o constelaţie
de sensuri şi devine cifrul unui mister ce nu poate
fi spus în alt mod, întreţinând un raport tensionat
între semn şi subiect; de aici - emoţia întâlnirii cu
masca, ce poate semnifica descinderea în manifestare a principiului divin, hierogamie, apariţia în lume
a unui avatar. „ Societăţile arhaice aveau cu totul altă
părere despre animalul căruia i se atribuiau calităţi
pe care omul nu le are sau nu le mai are: intuiţia,clar
viziunea,cunoaşterea resorturilor tainice ale firii. În
mai multe privinţe, fiara era mai aproape de zei decât
oamenii, care încercau s-o înţeleagă, să-i desluşească
semnalele şi să le urmeze". Se poate adăuga aprecierilor lui Lucian Boia din intre înger şi fiară presupunerea întemeiată a unei confuzii antologice om
- animal, o identificare a celui care poartă numele/
masca animalului cu spiritul strămoşului totemic.
„Simbolurile, semnificaţiile, imaginile care au ţâşnit
şi s-au constituit în acele timpuri fabuloase în care
animalul reprezenta în acelaşi timp misterul lumii şi
cifrul care făcea lumea inteligibilă şi-au pierdut de
mult timp funcţia lor în conştiinţă, căci au devenit
inutile la nivelul experienţei pragmatice diurne. Dar
ele mai supravieţuiesc încă în universuri imaginare:
visuri, fantezii, creaţii literare şi artistice etc şi sunt
inestimabile pentru cunoaşterea omului". (Mircea
Eliade - De la Zalmoxis la Genghis-han).
Un avatar al Zeului este considerat Ursul, medved al ţării melifagilor, alter-ego şi geamăn zoomorf
al omului; legendele îi imaginează origine umană şi
oralitatea sătească îi divulgă relaţia cu femeia -urs;
la daci se înregistrează un cult ancestral al ursului
totemic, evocat în riturile infernale ale morţii şi în
cele primaverale ale reînvierii naturii, membrii confreriilor iniţiatice de tineri războinici îi purtau masca iar despre Zalmoxis se credea că descinde dintrun trib care folosea acest totem. Numele îi este proiect în două constelaţii, la Anul Nou i se interpretează urmele ( ursomania) iar la Stratenie se deduce
din comportamentul său dezihibernarea; calendarul
popular îi rezervă sărbătoarea Martinii şi Sâmbăta
ursului din postul prepascal; dresat, primeşte numele de Vasilică şi îşi exercită însuşirile apotropaice
sub supravegherea ursarilor, singurii ce pot stăpâni
puterea sa stihială, care uneori poate deveni demonică. În cadrul alaiurilor de Anul Nou, masca-costum e confecţionată din blană de urs, lup, capră,
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de stuf şi atunci când e bine reaprintre privitori o adevărată teroare ludică. Ursarii pun peste îmbrăcămintea neagră
tunici albe, au coifuri înalte şi bogat împodobite cu
mărgele şi panglici; nu lipseşte cureaua lată ferecată
cu rozete şi nasturi de metal, diagonalele pe piept,
epoleţii pe umeri, opincile de porc îmbodobite cu
zurgalăi şi motocei. Se adaugă toba (ciur) din piele
de câine întinsă pe o veşcă de mesteacăn. Jocul debutează cu chemarea Ursului, salutul adresat gazdelor,
invitaţia de a trece pragul; urmează povestea fabuloasă a animalului, stimulat prin comenzi, promisiuni sau ameninţări, până când intervine un moment
de criză - subliniat şi de melodia fluierului -, explicat
prin epuizare şi depăşit prin descântec, după care,
jocul reîncepe într-un ritm aproape delirant, cu evidente intenţii ascensionale: „Urcă-te pe hadarag I Ca
fasolea pe toiag.".
Prin ambriori de ordin emotiv, sunt implicaţi
şi privitorii: „Foaie verde trei scaieţi I Ia fă roată la
băieţi! I Foaie verde foi de tei I Ia fă roată la femei!"
Prestaţia este răsplătită cu bani, colaci, nuci, mere finalul fiind al unei urări propriu-zise care imaginează şi o subtilă hierogamie.
Strămoş mitic la multe popoare nordice, cerbul
este pentru carpato-danubieni animal totemic, mesager divin, animal psyhopomp, simbol al purităţii,
călăuză pentru eroi; la traci simboliza soarele iar la
romani era cunsacrat Dianei. Considerat a poseda un
surplus de sacralitate, vânarea sa era probă de iniţiere
şi consacrare, asigurând prestigiu şi dreptul la căsă
torie.Este imaginat ca hălăduind prin locuri fabuloase în care omul nu poate pătrunde decât prin ritualitate. Ovidiu Bîrlea observa pe bună dreptate că unele colinde păstrează ecouri ale sacrificiului cerbului
pentru asigurarea dăinuirii construcţiilor iar în altele este chiar personajul excepţional, metamorfozat în
urma unui blestem. Ca formă a divinităţii ce pogoară
în lume pentru revigorarea creaţiei, reprezintă concomitent şi imaginea arhaică a ciclurilor vieţii, prin
coarnele sale care se reînnoiesc, motiv pentru care
este reprezentat şi în ornamentica populară. Unele
colinde îi arată pe vânători metamorfozaţi în cerbi,
în altele figurează mirele sau purtând în herbul înalt
şi ramificat un brad sau un leagăn în care stă viitoarea mireasă. E receptat ca acolit solar, mesager divin,
indicator al destinului.
Colindatul cu masca de cerb revivalizează scenariul mitic al morţii şi învierii: „Jocul cerbului, un
joc spectaculos, complicat şi expresiv, este integrat
într-un complex ceremonial mai amplu, care include şi o dramă cu ecouri mitice;ea cuprinde ieşirea
în câmp, împuşcarea şi jelirea cerbului"(M. Cornan
- Mitologia populară românească). Este o prezenţă
extrem de atrăgătoare în alaiurile de Anul Nou prin
bursuc sau

pană

lizată stârneşte

blana împodobită cu oglinzi.Capul
cu o deosebită măiestrie, e din
lemn vopsit; maxilarul de jos e mobil, coarnele sunt
împodobite cu canafi; deasupra capului - o coroană
de flori. Scenariul este cel cunoscut (aducerea animalului din pădure, deochiul, îmbolnăvirea, descântecul, resuscitarea), trama fiind sugerată prin strigă
turi. Scenariul iniţiatic al Cerbului înfăţişează prin
simboluri literare, plastice, coregrafice renaşterea ciclică, fiind prezentă şi sugestia că suferinţa e de naherbul

măştii şi

măştii, confecţionat

tură erotică.

Comentând semnificaţia măştilor populare, Romulus Vulcănescu afirmă despre cele care înfăţişează
ţapul şi paredra sa: „ În concepţia mitologică a popoarelor din sud-estul Europei, capra şi dubletul ei
masculin ţapul au fost concepute ca personificări
demonice ale prolificităţii zoologice şi fertilităţii telurice. De aceea, la popoarele din sud-estul Europei
întâlnim în ornamentică, în proză şi poezia populară, simbolurile şi alegoriile caprei şi ţapului".Din
perspectivă mitologică, în calitate de ţap ispăşitor şi
victimă expiatoare, animalul devine, prin consacrare, mediator în comunicarea profan -sacru, reactualizând ideea de comuniune; de la transfer ispăşitor
şi proiecţie a sentimentului de culpabilitate (exorcizare), simbolul a migrat spre energia genezică, exacerbată de lubricitate; simbolul caprei, iniţial al
mamei primordiale, a degenerat însă până la cel al
capriciului şi desfrânării; ca purtătoare a magnetismului lasciv şi poftelor libidinoase, oaia dracului a
ajuns să ilustreze un deficit de sacralitate şi prestigiu,
devenind, prin remodelare demonologică, inamicul
divinităţii canonice dar păstrând mărcile demonului
simpatic.
Alături de Căluţ, Capra şi dubletul ei masculin,
Ţapul, e omiprezentă în alaiul sărbătorilor de Anul
Nou; dezvoltarea încă din antichitate, a unui cult lo cal al caprei a fost dimensionată de rolul important
jucat de aceasta în economia comunei primitive, şi
nu numai, din moment cc mai este încă apreciată ca
vaca săracului şi sunt recunoscute proprietăţile vindecătoare ale laptelui. Concepută ca o personificare
a prolificităţii sau ca animal ce prevesteşte vremea„.
remodelată" de mitologia creştină care a văzut în ea
un animal diavolesc, capra este prezentă de foarte mult timp în jocurile de petrecere ţărăneşti; dacă
ţinem seama ca sub chipul Ţapului, grecii se mascau
la serbările Zeului Dionysos şi că de atunci animalul
a fost prezent permanent în datini şi obiceiuri, vom
înţelege de ce această mască e atât de cunoscută şi
iubită, chiar dacă reprezintă o formă elementară de
teatru popular. Construcţia măştii depinde de locul
ocupat de aceasta în alai - ea putând fi subordonată altei măşti sau independentă, când e subordonată căiuţilor, poziţia e cea de biped (om zoomorfizat),
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costumul fiind realizat dintr-o ţesătură uşoară; când
evoluează independent de alte măşti - chiar dacă le
însoţeşte - capra e personajul principal şi are poziţia
de patruped; în acest caz, corpul măştii e realizat din blană de oaie,spic de stuf, cordele. Şi într-un
caz şi-n altul, punctul de atracţie îl constituie capul
confecţionat din lemn vopsit şi sprijinit într-un suport; de maxilarul de jos, mobil, atârnă un barbişon
şi un clopoţel; la urechi are canafi. Coarnele pot fi
dublate de o coroană în formă de trapez iar capul
e împodobit cu numeroase cordele. Colindatul prin
prezentarea jocului caprei adaugă sărbătorescului
augural încă un element: fecunditatea dorită oamenilor, pământului, animalelor.
Polarizând valori uraniene, solare, chtoniene, calul arhetipal reprezintă un simbol extrem de complex ce ipostaziază faptura cabalină în postura de
confident, martor, pedagog, adjuvant, donator, simbol cu o impresionantă carieră în magie, mitologie,
proza fantastică, lirica erotică, baladescul eroic, datini, obiceiuri,credinţe .. ..
Puternic mitologizat, calul este vehicul al zeilor
şi eroilor în dubla ipostază solară şi htoniană, prezent în riturile agrare şi de trecere, călăuză şi sfetnic al protagonistului basmelor, cu rol psyhopomp
în bocete şi apotropaic în ornamentică, stimulator al
fertilităţii şi fecundităţii sunt jocul căiuţilor, aceştia
din urmă reflectând natura duală a fiinţei umane în
postura de bărbaţi -centaur cu un apetit sexual exacerbat, în cazul hibridului om -cal, monstruosul fiind
şi semn al sacrului cratofanic. La traci, calul era animal solar cursier
într-unculturanianşianimalfunerar(psyhopomp)

într-un cult chtonian, la proto-daci se consemnează sceptrul de piatră împodobit cu un cap de cal, pe
monumentele funerare dacice figurează calul psyhopomp; se înregistrează ca zei aborigeni călăreţul trac
şi călăreţii· danubieni, eroizarea ecvestră devenind
un topos obişnuit al spiritualită\iii româneşti. În le gendele et iologice, soarele apare tra s de doisprezece cai albi, capetele de cai de pe acoperişul caselor
funcţionează ca apotropeu, caii lui Sântoader pedep seau femeile care nu le respectă sărbătoarea, capul
calului mort se punea într-un par ca să nu atace lupii
oile şi vitele, ca să se mărite, fata mare ţinea în foc o
potcoavă de cal, la Bobotează şi Sântoader se organiza încurarea cailor. Mitologia îi încredinţează inclusiv funcţii oraculare şi îl imaginează în posturi antagonice (piric, celest sau infernal) ce au ca fundament
o ambiguitate ancestrală a receptării după criterii taxonomice foarte diferite: cadrul economic îi apreciază cu rezerve eficienţa şi randamentul, cadrul mitologic îl situează între benefic şi malefic iar cel magic
ca entitate protectoare dar potenţial agresivă, epica

folclorică

îl distribuie în rol de adjuvant sau sfatuitor
cu energie ignică.
Figurând în mai multe contexte simbolice, devine
figura mitologică polimorfa şi polifuncţională, dominantă fiind specializarea de a purta trupul stăpâ
nului - în rai şi în iad, în război sau la mândre, în
trezie şi în beţie; are o naştere miraculoasă şi consumă alimente miraculoase care îi asigură un set de
atribute mitologice în baza cărora presimte maleficul
şi inclusiv moartea stăpânului, căruia îi va săpa groapa; devine alter-ego al celui care îl stăpâneşte, sfatuitor, mesager, salvator, marcă a vârstei şi semn de
vitejie şi prestigiu. Uneori devine atribut al bărbăţiei
faloase iar în unele colinde este glorificat în avantajul
stăpânului; străbate drumul dorului, e mijlocitor între cer şi pământ, masculin şi feminin, fiind operator
al trecerii între nivelurile ontologice(preexistenţă,
existenţă, postexistenţă); este receptat şi ca zeu
vegetaţional simbolizând spiritul acesteia sau al celor dispăruţi, divinităţile echinocţiale fiind călăreţi
iar încurarea cailor ajutând soarele în momentul crizei cosmice, saltul permiţând transferul energetic şi
fiind inclusiv fertilizator, prin omologia între impulsivitatea cabalină şi cea erotică, jocul calului devine
proba maritală şi semn complex al culturii populare
a eroismului şi virilităţii.
Animal specific spaţiului carpato-dunărean, calul a fost privit ca un geniu al fertilităţii, ca o fiinţă
purtătoare de puteri magice, ceea ce explică prezenţa
timpurie a măştii în riturile practicate de populaţia
băştinaşă. În jocurile de Anul Nou, masca are o
funcţie spectaculară deosebită, dovadă că s-a multiplicat într-un număr impresionant, accentul punându-se pe coregrafia de virtuozitate. Oameni pricepuţi
confecţionează mascoida, care se păstrează cu grijă
de la an la an, în sarcina purtătorului rămânând îmbodobirea acesteia. Se confecţionează din lemn uşor
(plop, răchită, brad, tei), pentru a se obţine forma
dorită, lemnul fiind uneori învelit în paie sau lână,
peste care se îmbracă pânză de culoare albă, roşie sau
neagră, ornată cu mărgele, hurmuz, flori de hârtie,
canafi de lână. Când nu se foloseşte pânză, lemnul
e vopsit, de obicei, alb, se pictează în culori închise
conturul ochilor şi gurii şi chiar căpăstrul, care de
cele mai multe ori e din piele. Urechile sunt de miel
sau de iepure,coama din păr de cal sau lână de oaie.
Ca podoabă se folosesc panglici numeroase, uneori
deasupra capului poartă coroană care simbolizează prin dispunerea florilor şi oglinzilor - aşezarea planetelor. De cele mai multe ori masca e fixată la brâul
purtătorului, dar poate fi purtată şi în mână; corpul
e redat de două veşci de sită fixate la brâu; în cazul
unei mascoide de proporţii mai mari, se foloseşte o
covată spartă sau un cleşte de lemn.
(Va urma)
hrănit
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Profesorul Constantin Lupu
- Cuvinte de despărţire
Cu mare surprindere si durere am
aflat că prietenul meu, PROFESORUL
CONSTANTIN LUPU ne-a părăsit pentru totdeauna, luînd-o„pe-acel drum
mare, ce-napoi cărare n-are ..:'. Muzician dotat de la natură, având o aleasă pregătire profesională, pasionat
de folclor- el însuşi fiind un violonist
cu o deosebită velocitate şi expresivitate în interpretarea violonistică,
CONSTANTIN LUPU a străbătut neobosit plaiurile Moldovei de nord, culegând un material muzical-folcloric
de o inestimabilă valoare, notîndu-1
cu fidelitate, punîndu-1 în lumina tiparului şi prezentîndu-1 publicului
iubitor de folclor prin prestaţiile memorabile, strict autentice, ale „FORMAŢIEI DATINA'; alcătuită şi condusă
de el cu pricepere şi însufleţire. Spirit
întreprinzător şi cutezător, remarcabil cercetător şi descoperitor de perle muzical-folclorice, CONSTANTIN
LUPU le-a adunat cu sîrg şi pasiune,
le-a notat cu pricepere şi grija celui
care nu doreşte să se piardă nimic din
farmecul lor genuin, ci să tindă către
păstrarea esenţei originale, autentice a melodiilor. Prin editarea Colecţi
ilor de Folclor muzical ale neuitatului
meu prieten COSTICA LUPU-fruct al
unei munci asidui, CENTRUL JUDEŢEAN BOTOŞANI al CREAŢIEI POPULARE, a înfăptuit un veritabil act de
cultură, răspunzând astfel cerinţelor
de valorificare ale neasemuitului tezaur folcloric botoşănean, parte int 00rantă a trc:idiţii l o r spirituc:i le ale
poporului nostru. Acum, la despăr
ţirea de PROFESORUL CONSTANTIN
LUPU, sufl et cald şi generos, modest şi prietenos, mă alătur şi eu,
cu toată fiinţa mea, la mîhnirea şi
regretele colegilor săi din CENTRUL
DE CREAŢIE BOTOŞANI, înpărtăşind
totodat ă profunda durere a familiei
sale, căreia îi prezint condoleanţele
mele cele mai sincere.
DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCA!
Constantin ARVINTE,
compozitor, dirijor şi folclorist
O mare pierdere pentru
folclorul autentic românesc
Constantin Lupu, atât de frămân
tat în viaţă de dramele care i-au distrus sănătatea, se odihneşte. Pot să

ghicesc doar una din aceste drame:
muzica cu adevărat tradiţională din
ţinutul său, cea pe care a cules-o şi
a cântat-o cu râvnă şi dăruire vreme de decenii, piere. Pe de o parte pentru că societatea se preface
şi nu mai are nevoie de ea; pe de
altă parte pentru că este sufocată
de presiunea brutală a muzicilor
folclorice. Strădaniile de a o salva
sunt, pe termen lung, sortite eşe
cului. Constantin Lupu simţea, cred,
că odată cu stingerea muzicii tradiţionale dispare şi rostul lui în viaţă.
Muzeul naţional al ţăranului îi
datorează lui Constantin Lupu contribuţia substanţială la câteva din
proiectele sale preţioase:
Sherban Lupu şi virtuozii populari din România, un proiect care
s-a materializat într-un disc inedit şi
valoros şi care i-a prilejuit cooperarea cu unul din marii violonişti academici ai României. (Sherban Lupu
este nespus de mâhnit de moartea
lui Constantin Lupu, pe care îl soco tea un violonist talentat şi un om
delicat şi generos.)
Muzica de petrecere a evreilor din
Botoşani. Un proiect materializat
printr-un disc şi prin amplul studiu
cu acelaşi titlu publicat în ţară şi în
străinătate. Proiectul s-a întemeiat
pe cercetări de teren intensive pe
care Constantin Lupu le-a orientat,
punând în joc excelenta sa cunoaş
tere a regiunii, a muzicienilor populari şi a repertoriilor lor. Discul s-a
bucurat de aprecierea celor mai re putaţi specialişt i în muzică klezmer
din USA: Walter .... şi Marc Slobin,
Philip Bohlman .
Muzică veche din Moldova de Sus.
Discul face parte din grupul prime lor zece din colecţia „Ethnophonie"
distinse, în 2005, cu premiul „Coups
de coeur" al Academiei franceze
Charles Cross. (Doar cunoscătorii
pot să realizeze importanţa acestui
premiu european.)
Muzeul Ţăranului îi datorează
lui Constantin Lupu participarea, ca
solist, la câteva concerte de la sediul său, dar şi din Franţa şi Luxembourg. Memorabil a fost concertul
din .2005 de la Cite de la musique,
Paris, când violonistul a cântat cu
strălucire alături de Constantin
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Negel (Moş Negel, Dumnezeu să-l
Anton Ştefan Mitică.
Prin moartea lui Constantin
Lupu, Moldova pierde unul din cei
mai tenace apărători ai culturii muzicale tradiţionale şi unul din cei
mai rafinaţi violonişti populari pe
care i-a avut vreodată. De acum încolo botoşănenii vor trebui să se
mulţumească cu surogatele artistice produse de ansamblurile fol clorice pe care statul înţelege să le
odihnească) şi

susţină.

Speranţa RĂDULESCU

Profesionistul
în 1975, când l-am întâlnit pentru
prima dată pe Constantin Lupu, auzisem de câteva zile de sosirea la
Botoşani a unui talent deosebit în
ale muzicii. A venit la Centrul Creaţiei Populare Botoşani, Casa Creaţiei, cum îi spuneam cei care cola boram deja cu această instituţie, direct din aula Conservatorului„George Enescu" din laşi. Când l-a m auzit
prima oară cântând la vioară, m-am
convins de marele lui talent. Pe lângă această calitate ce-i fixase în faţa
tuturor carisma incontestabilă şi-a
dovedit-o imediat pe cea de foarte bun prieten. Ştia că prietenia se
cultivă mai greu decât pământul
şi astfel şi-a împrăştiat-o peste tot
pe unde a simţit că e loc ca ea să
crească. Pe alocuri a crescut frumos,
în altele, înţelenit, n-a dat rod bun
ci rău, rău care 1-a dus pe un drum
pe care n-ar fi vrut, în alte condiţii,
să-l străbată. Dar astea sunt chestiuni ce ţin de soartă. Însă cele ce au
ţinut de destinul lui, cel hărăzit de
Dumnezeu, de mare artist, au ţinut
de marea lui delicateţe sufletească,
de fineţea lui de om adevărat.
Până să-i devin coleg, în aprilie
1990, l-am văzut la lucru, cum se
spune,. cu Taraful „Datina'; cu care
dobândise nenumărate succese în
ţară şi peste hotare. Scosese două
LP-uri, avea deja peste o sută de
piese folclorice înregistrate în fonoteca Radio-difuziunii române,
concerte, dar şi o zestre inestimabilă de folclor muzical cules din toate cătunele judeţului Botoşani, pe
unde a ştiut să-i descopere şi să-i
pună în valoare pe cei mai talentaţi
rapsozi, dintre care pe Constantin

Constantin Negel, toţi foşti membri
ai Tarafului „Datina': creat şi condus
la glorie de profesionistul Constantin Lupu .
Gellu DORIAN
Culegător, păstrător şi

Preotul Theodor Damian împreună cu grupul„Datina" Botoşani, 24decembrie1999, New York

Negel din Şupitca Coşul ii, cobzar de
geniu, l-a integrat de la început în
Taraful „Datina". Dar cine ar fi aflat
de Berucai din Albeştii Botoşani
lor, un violonist cu har, cum numai
printre marii lăutari interbelicii puteai găsi, dacă nu l-ar fi pus în valoare profesionistul Constantin Lupu?
S-ar fi pierdut printre cerşetorii de
pe stră zile târgului nostru, dintre
care 1-a smuls acelaşi profesionist
numit Constantin Lupu. Sau despre Ion Roman - Perişani, violonist
amator din Săveni ... Dar alţii şi alţii,
care îi datorează păstrarea numelui
lor, prin înregistrările făcute şi prin
transcrierea pieselor culese de la
ei, aceluiaşi profesionist, Constantin Lupu . L-am văzut apoi zi de zi la
biroul lui, transcriind cu acribie de
mare cunoscător în domeniu ceea
ce culegea din teren. Uneori l-am
găsit în birou, lucrând ca totul să
iasă perfect, şi - n zilele libere, sâmbăta, duminica, de cele mai multe
ori până seara târziu . De multe ori
îşi sacrifica timpul său pentru şle
fuirea unor talente, care, lăsate în
voia lor, ar fi rămas în anonimat.
Multe dintre acestea l-au uitat sau
n-au ştiut cum să-i mulţumească .
Dar de mulţumit n-au ştiut să o facă
nici cei care au avut toate la dispoziţia lor, ba chiar şi decizia asupra
destinului artistului care, prin muncă, efort, dăruire şi talent, prin examene şi probitate profesională şi -a
obţinut, pe lângă profesia dobândită în urma unor studii temeinice, si
calitatea de dirijor, la care acesta 'a
ţinut enorm . Dar atunci când unui

artist de felul lui îi iei bagheta din
mână, când nu -i înţelegi impasurile
şi - l împingi, prin umilire consecven tă, spre cea mai de jos treaptă a vieţii, a societăţii, înseamnă că i-ai luat
totul şi l-ai condamnat la dispariţie.
În alt ă parte, unui profesionist ca
el i s-ar fi pus totul la dispoziţie. De
acest „tot" avea nevoie Constantin
Lupu pentru a-şi desăvârşi aşa cum
trebuie destinul lui de mare artist,
de profesionist autentic. În urma lui
au rămas nestemate care, nepuse în
valoare, ar fi rămas în uitare, dar şi
un mare gol pe care nu-l va putea
umple nimeni.
Regretele vin acum din toa te părţile, de la mari personalităţi
cu care a colaborat până la cei mai
simplii iubitori de folclor care au
simţit prin plecarea lui Constantin
Lupu o mare durere în sufletul lor
îmbogăţit de muzica oferită cu atâta har de profesionistul căruia, sper,
îi vor purta un respect deosebit.
Numele lui se adaugă acum la lista
celor plecaţi, care au slujit instituţia
pe care şi el a slujit-o timp de treizeci şi şapte de ani fără întrerupere,
cu o fidelitate rar întâlnită în zilele
noastre. Aceştia sunt: Lucian Valea,
Teodor Brădescu , Corneliu Fotea,
Emil Iordache, Nicolae Cornea, Vasile Andriescu. Acolo sus, cine ştie,
poate acum pun de o şezătoare,
cum au făcut aici pe pământ de atâtea ori „ .Lor li se adaugă, negreşit,
fluieraşul Spânu, Aurel Amarandei,
tot fluieraş nepereche, acordeonistul Cântec, bracistul Mircea Antoneac, contrabasistul Bădean, cobzarul
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continuator al datinilor
strămoşeşti, dansurilor,
muzicii şi tradiţiilor populare
Refuz să cred că nu mai eşti printre
noi, colegii tăi; că nu mai mergem
împreună la acele repetiţii de sea ră prin comunele judeţului, unde
să veghem la păstrarea folclorului
autentic cu migală şi răbdare şi să
formăm acele ansambluri ce aveau
să devină etalon . Dacă nu ştim să ne
închinăm valorilor atunci când sunt
printre noi, măcar să ne gândim cu
respect şi pioşenie (sfinţenie) acum,
când ne privesc de sus de printre
stele. Costică a bătătorit judeţul,
umblând pe teren să culeagă melodii, a luptat pentru păstrarea autenticului, a desfăşurat un vast proces
instructiv şi educativ, a promovat
creaţia populară, a îmbogăţit a tradiţiile folclorice, a valorificat continuu cântecul, strigăturile şi portul
- în rândul adulţilor, continuând
acest proces şi cu cei tineri.
Costică a fost o menire, o vre re, o dorinţă, un destin, o comunicare permanentă, un suflet-conşti
inţă atât pentru el dar mai cu sea mă pentru ceilalţi. Costică se bucură de un frumos renume în rândul
specialiştilor, apreciat fiind .pentru
sârguinţa, devoţiunea şi iniţiative

le sale lăudabile. Cu anii petrecuţi
în această lume şi-a pus numele pe
blazonul de onoare a judeţului Botoşani, fiind recunoscut ca, culegă
tor, păstrător şi continuator al datinilor strămoşeşti, dansurilor, muzicii şi tradiţiilor populare.
Un creator popular spunea:
„Ca lumina ochilor
Sa păstrăm toţi, fraţilor,
Dragostea pentru folclor.
Eu o las în viitor,
Moştenire tuturor,
Fiilor şi la nepoţi
Să mă pomenească toţi."
Costică,

nu te vom putea uita!
Coregraf,
Mihai FED/UC

Un coleg şi un om de excepţie
Un coleg şi un om de excepţie! A ş a
l-am cunoscut pe domnul CON STANTIN LUPU. Când am venit la
Centru, a fost primul care mi-a netezit calea armonizării cu oame nii şi locul : „ Poftiţi doamnă , citiţi
această carte, acomodaţi -vă, totul
va fi bine! ". Un om de o rară fineţe,
un bun simţ molipsitor, intelectual
rafinat. Cuvintele nu pot exprima
mâhnirea şi regretul plecării lui atât
de timpurii! Profesorul Constantin
Lupu, nu era doar profesor de muzică, putea da cu uşurinţă lecţii de
maniere, bun simţ, respect, smere nie, şi din nefericire, în ultima vreme, a dat o lecţie de putere de a su porta umilinţa. Plecăciune , în memoria acestei valori umane!
Elena PRICOPIE
Omul care a cultivat cu respect
noţiunea de colegialitate
În conştiinţa mea rămâne ca omul
care a cultivat cu respect noţiunea
de colegialitate, fără să o trimită în
derizoriu sau în perceptii egocentriste meschine si mediocre. Dincolo de
momentele de rătăcire caracteristice
temperamentelor artistice, Domnia
sa te ajuta să abordezi cu mult umor
situaţiile critice inerente, ajutându -te
chiar să percepi latura hilară a conjuncturilor apărute. Rămâne pentru
mine un luptător şi un supravieţui 
tor chiar dacă a pierdut cea din urmă
luptă cu MOARTEA, oricum Domnia
sa a câştigat lupta cu TEZAURIZAREA folclorului muzical autohton din
zona etnografică Botoşani . Membrii
comunităţii botoşănene ar trebui să-i
poarte un binemeritat respect.
Margareta MIHALACHE

Scurta perioadă te timp în care l-am
avut coleg pe domnul Costică Lupu
nu mi-a fost îndeajuns să descopăr
ceea ce au avut plăcerea să descopere ceilalţi colegi ai mei, însă printre picăturile de care am avut parte după
ieşirea la pensie a dumnealui am reuşit să cunosc un om prietenos, de o
deosebită fineţe şi bun simţ, ce nu s-a
pierdut de-a lungul timpului, aşa cum
se întâmplă de obicei, dar care din pă 
cate s-a„sfârşit" mult prea repede.
Buche MIHAELA
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Ţiganii

în datinile şi obiceiurile
de Anul Nou din tinutul Botosanilor
CULEGERE ŞI TRANSCRIERE cokEGRAFICĂ: MIHAI CHELĂRESCU
TRANSCRIERE MUZICALĂ: CONSTANTIN LUPU

După

cum

arată

cei care au studiat mai mult Datinile şi Creaţiile folclorice de Anul Nou în ţinutul
Moldovei dintre Siret şi Prut, acestea cuprind o
mare varietate şi bogăţie de manifestări. Obiceiurile tradiţionale de Anul Nou, transmise din generaţie în generaţie, printr-o continuă şlefuire şi înnoire,
au ajuns în prezent ca nişte spectacole grandioase
la care participă întreaga colectivitate.
Anul Nou este un prilej de bucurie pentru toţi
locuitorii din această zonă a Botoşanilor. Comunitatea, într-o stare aparte, creată de prezenţa alaiurilor şi jocurilor de căiuţi, capre, urşi, mascaţi. Jocurile cu măşti sunt foarte vechi. Omul, prin mascare
iese din starea lui normală şi intră într-o nouă stare ce -i dă o personalitate cu noi trăsături. Cu acest
prilej, ne oprim aici pentru a arăta prezenţa influenţelor ţigăneşti în acest context.
Viorel Achim, în lucrarea"Ţiganii în Istoria României" (Buc.1998), arată clar că ţiganii sunt nomazii
de origine indiană, veniţi în ţările române pe ruta
balcanică după ce petrecuseră un timp relativ îndelungat în Imperiul Bizantin unde au dobândit şi
numele de "ŢIGANI''. în secolele XIV-XV ţiganii au
ajuns mai peste tot în Europa. Astăzi nu există ţară
europeană în care să nu trăiască ţigani.
La începutul sec. Al XVIII-iea, Dimitrie Cantemir
afirmă că în Moldova ţiganii erau 11 răspândiţi în toa-

Fierarii - Ocupaţie: Confecţionarea de unelte şi obiecte din fier.
Gaborii - Ocupaţie: Comerţ, tinichigerie, profesii
moderne.
Argintarii - Ocupaţie: Confecţionarea de podoabe.
Căldărarii - Ocupaţie: Confecţionarea de căldări, cazane, ceaune, tigăi, oale, alambicuri etc.
Istoric: de la început au trăit în corturi, călătorind
în căruţe colorate. Mulţi ş i - au păstrat stilul tradiţional
de viaţă p â n ă foarte recent. Nu aveau aşezări stabile şi
colindau ţara în căutarea unei surse de existenţă mai
bună.

Specific: la căldărari se păstrează poziţia de bulibapractica judecării (Kris) de către bătrâni ai

şă (şef) şi

comunităţii.

Ursarii - Ocupaţie: Dresau urşi
Istoric: strămoşii lor au fost magicieni dresori, saltimbaci etc. Colindau satele şi oraşele cu ursul câşti
gându-şi traiul. După ce meşteşugul a dispărut la începutul secolului trecut, ursarii au învăţat din meseriile
altor neamuri.
„Până prin 1950, scrie MICHEL PRANEUF, „călcă
tura ursului" se folosea ca metodă de a vindeca artrita, reumatismul, malaria sau febra". De fapt, ursul are
faima de a lua asupra sa bolile. Să priveşti un urs aduce noroc. Vasile Ungureanu subliniază faptul că Mitul
ursului ca animal sacru, este prezent la civilizaţii îndepărtate ce au locuit pe aceste teritorii. Capul de urs - ca
mască - era folosii în riturile şi ceremoniile ce ţineau la
tă ţara".
daci de cultul străvechi al ursului carpatin.
Documentele interne ale Ţării Româneşti şi Mol Jocuri de urşi reprezentative pentru judeţul Botodovei, atescă că situaţia lor ocupaţională şi modul
şa ni sunt:
de viaţă al diferitelor categorii de ţigani, sunt dacă
• JOCUL URSULUI DE LA TUDORA
nu unicul, principalul criteriu de clasificare.
•JOCUL URŞILOR DIN VORONA ce a fost scria în
articolul „Jocuri cu m ăş ti din Vorona" în nr. 3-4-2010
al revistei „ŢARA DE SUS" ş i în lucra rea „Folclor coNEAMURI ŢIGANEŞTI
regrafic din Vorona, Botoşani'', autor Mihai C helăres cu
Geanbaşii - Ocupaţie: Comerţul cu cai
• JOCUL URŞILOR DIN COŞULA
Vătraşii - Ocupaţie: Agricultura
Lăutarii - Ocupaţie: Muzica
• JOCUL URŞILOR CU STUF din Sarafineşti şi
Rudarii sau Aurarii - Ocupaţie: Căutarea şi prelucra- Corni, material aflat în manuscris cu posibilă publicarea aurului,a lemnului moale şi culesul fructelor de pă re în numerele următoare ale revistei.
Personajele din jocul ursului de la Tudora sunt: ţi
dure. Sunt cunoscuţi şi sub denumirile de lingurari,
ganul la urs numit ş i ursar, ursul, ţiganca numită şi căl
blidari.
Cocalarii - Ocupaţie: Fabricare obiecte din oase de dără riţă . Costumaţia lor este descrisă foarte amanunţit
animale (piepteni, mânere, ornamente etc.). Tot aici de Vasile Ungureanu în TUDORA - File rupte dintr-o
monografie, Editura SATVA, 1999.
intră şi Lăieşii care o parte din ei trăiau din furturi.
În jocul urşilor de la Coşula personaj ele sunt: ursa Spătarii - Ocupaţie: Spoirea, (cositori rea) de vase;
rul ş i mai mulţi urş i, mari ş i mici, a căror costumaţie şi
cerşitul.
Florarii - Ocupaţie: Comerţul cu flori.
m ăş ti sunt confecţionate din piei de căprioară.
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JOCUL URSULUI
de la TUDORA

jocul uRsuLui d;„ rono11.~

CHEMAREA URSULUI
Ţiganul

la urs câ ntă :
Mai întâi şi la-nceput,
Să vă spun de unde sunt,

Sunt ursar din Tudora
Cu ăst urs alăturea!
La tulpina bradului,
A fătat ursoaica pui
Şi m-am dus în cetişor,
Şi - am furat un puişor!
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Vină, Valerică, vină!
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la urs s trigă:
1. Hai Martine nu mai sta,
Pune laba pe dârja,
Şi începe a juca!
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Când l-am adus era mic,
crescut mare, voinic!
L-am adus de mititel,
Când era cât un căţel.
A crescut mare de tot,
Şi i-am pus verigă-n bot!

JOCUL
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De trei săptămâni trecute,
Vin cu ursul de la munte,
De trei săptămâni de post,
Eu cu ursul n-am mai fost.
Şi - am venit cu el în sat,
Să-ş i câştige de m âncat.
D e mâncat ş i - o c âş tiga,
D a că oamenii i-or da!
L-am adus în faţa voatră,
Tot cu mu z ică frumoa să !
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Vino ursule la mine,
Să - ţi dau miere de albine.
Vino la ursar în braţă,
Să - ţi dau pâine şi dulceaţă
Şi rachiu de tescovină,
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Sunt primul ursar din ţară,
Şi m-o dus mintea măi frate,
Să joc ursul pe la sate!
4. Când jucam noi mai vârtos,
mi -a căzut haramul jos.
Vai de mine ce-am p ă ţit,
Ursul s - o - nbolnăvit!
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Şi

cu banii câştigaţi,
Ne-om face şi noi bogaţi!
8. Noi vă

urăm:

La mulţi ani,
Sănătate şi mulţi bani!
Material cules de la: Doru Potera ş , Mihai Cucu, Anton Bunduc

Ţ iganul

2. Ursul meu tărcat pe frunte,
Joac-a dracului de iute.
Fetele de la liceu,
Umblă după ursul meu.
Ursul meu tărcat pe bot,
Umblă după fete mort!
3.

Frunzuliţă

de

nagară,

5. Haide saltă cât mai sus,
Că Anul Vechi s-a dus.
Saltă-te-n două picioare,
Să arăţi cât eşti de mare!
6. Joacă, joacă mărunţel,
Ca frunza de pătrunjel!
Joacă, joacă mai maşcat,
Ca frunza de păr uscat!
7. Nu te uita că îi frig,
C-amu-i vremea de câştig,
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JOCUL URSILOR
'
DE LACOSULA
'
(Strigăturile ursarului)
(Urşii intră dansând în genunchi)
- Şi iar verde de sulfine,
Vin cu urşii după mine.
Frunză verde trei culori,
Întru mulţi ani spectatori.
- Verde frunză floare aleasă ,
Să primiţi urarea noastră .
Frunză verde trei castani,

Noi suntem din Botoşani.
- Verde frunză coji de ou,
Am venit de Anul Nou.
Frunză verde coji de tei,
Dup-un frumos obicei.
- Frunză verde matostat,
Vă spun drept şi-adevărat.
Şi iar verde trei gogoşi,
Obicei din moşi-strămpşi.
- Joacă, joacă-ncetinel,
Ca oiţa după miel,
Când în sus şi când în jos,
Să facem un j oe frumos.
- Si iar verde trei castani.

noi vă

urăm:

La mulţi ani!
verde iarbă deasă,
Toată 1urnea să trăiască .
- De trei săptămâni trecute,
Vin cu urşii de la munte.
De la muntele cel mare,
Şi pe drum şi pe cărare.
- Şi-am trecut şi Dunărea,
Cu doi urşi alăturea.
Foaie verde foi de soc,
Şi-ne-o leac-am să vă joc.
Frunză

(Urşii

se aşază
cu faţa în jos.)

întinşi

pe pământ

- Verde foaie matostat.

Urşii mei s-au deocheat.
- Şi iar verde trei hârtii,
- Am să-ncerc ca să-i învii.
Frunză verde şi-un curechi,
Să iau sânge din urechi.
(Ţiganul

se face cu un cuţit că ia
sânge din urechile urşilor care de
durere mormăie.)

verde şi-un dudău,
lui Dumnezeu.
Şi iar verde flori de tei,
C-au înviat urşii mei.
- Când n-aveau în casă sare,
Luam doba la spinare.
Şi cu urşii după noi,
Aduceam şi popuşoi.
- Frunză verde de rărunchi,
Ş-acum tată pe genunchi.

-

Frunză

Mulţumesc

(Urşii se ridică
genunchi.)

şi dansează

pe

Şi

iar verde brad umbros,
un joc frumos.
- Verde frunză trei migdale,
Acum saltă-te-n picioare.
Să făcem

t

j OCIJl n\ _c,n-._ U\

(Urşii

se
picioare.)

ridică şi dansează

în

Şi iar verde şi-o lalea,
Martine nu mă lăsa.
- Frunză verde de măcriş,
Să nu mă faceţi de râs.
Şi iar verde lin pelin,
Foarte mult vă mulţumim.
- Frunză verde trei castani,
Noi vă spunem: La mulţi ani!
Verde frunză trei hârtii,
S-aveţi multe bucurii.
- Frunză verde foi de nuc,
Înc-o vorbă şi-un salut.

(Urşii

se
respect.)

înclină

î11

semn de

Frunză

verde si-un tăciune,
Înc-odată o pi'ecăciune.
- Şi iar verde lin pelin,
Oameni buni vă mulţumim.
Foaie verde trei zămoşi,
Noi vă lăsăm sănătoşi.
Material cules de la Pogur Vasile

JOCUL CĂLDĂRARILOR
din JOLDESTI - VORONA
,

_

V

INTRAREA CALDARARILOR
- Hai deschideţi poarta mare,
Ca să intre căldărari
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Cu ceaune, căzănele,
Să facem rachiu în ele.
- Pe ceaun îţi cer parale,
Pe cazan o fată mare.
Hai deschide şi portiţa,
Să intre căl<lărăriţa.
- Coconaşule Mitică,
Hai să-ţi sau o căzănică,
Căzănică de alamă,
Să curgă rachiu pe ţeavă.

URĂTURĂ
Hooo, heee, hăăă!
Frunză verde ca negara,
Ca-n toţi anii - Bună seara!
Şi noroc la căldărari.
Mâine avem SF. Vasile,
Cu el Anul Nou ne vine,
Anul Nou cu noutăţi
Ne-a strâns căldărarii toţi,
Din comună şi judeţ,
Cu ţigăncile-npreună,
Să facem o urătură.
La copilaşi, puradei,
Geale bulebaşule.
Hăăă, heee!
În gaşca-n care sântem,
Cu noi cinci ţigănci avem,
Una cârâie şi cască,
Că de-aseară vrea să nască.
Şi umblăm farmând omătu,
Să ne prindem un cumătru .
Am auzit noi din lume,
Că sânteţi din neamuri bune,
Şi-am venit să vă urăm
Cumătri să ne prindem.
Că niciodată nu-i târziu
Traista să ţi-o bată vântu,
Baira să-ţi roadă gâtu.
Buzele de bogdaprosti
Şi mâna de clanţa porţii.
(Nici trai moca buleba,
Cocardea-ţi-aş geabulea,)
La copilaşi puradei,
Geale bulebaşule .
Hăăă,heee!

Când eram mai mic la cort,
Mă punea tata să joc.
Iar când am crescut mai mare ,
Mă trimetea cu măgari.
Din Joldeşti la Piatra Neamţ
Nu facem un sfert de ceas.
Înapoi când am venit,

Să

vezi Doamne ce-am păţit,
Când urcam la Gulea dealu,
Mi s-a-năduşit măgaru.
Dar nici noi nu ne-am lăsat,
Alt măgar am cumpărat.
Când răgea el câte-o dată,
Ne dădea ora exactă.
Când răgea a doua oară,
Ne scotea din cort afară,
Pe mine şi toţi ai mei,
Geale bulebaşule.
Heee, heee!
Cortul şi căruţa noastră,
Sus la Tudora pe coastă,
Le-am strâns toate la un loc,
Cu chibritu le-am dat foc.
Dintr-un crac de pantalon,
Ne-am făcut un avion,
Iară dintr-o traistă ruptă,
Ne-am făcut o paraşută.
Şi-am aterizat forţat,
La Vorona pe asfalt.
Iar aici când am sosit,
Să vezi Doamne ce-am păţit
Primarul mi-o pus sechestru,
Pe măgar şi pe căpăstru,
Şi mi-o tuns barba de frică,
Să nu-i fac o TANANICĂ,
Înaintea primăriei
Ca la uşa focăriei.
Cortul meu legat cu aţă,
Nu mi-l dau pe-ntreaga viaţă,
Cortul meu legat cu sfoară,
Nu mi-l dau pe-ntreaga ţară .
(Nici trai moca buleba,
Ciocardea-ţi-aş geabulea,)
La copilaşi, puradei,
Geale bulebaşule.
Hăăă, heee!
Staţi bine şi vă gândiţi,
În casă să ne poftiţi,
Să ciocnim cu toţi paharul,
Şi să ne uităm amarul.
Să aveţi parale multe,
O basculantă cu sute.
Iar la mândra lichidare,
Un metru cub de parale.
Şi din toate astea frate,
Să-mi daţi mie a treia parte,
Mie şi la toţi ai mei,
Geale bulebaşule.
Hăăă, heee!
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SÂRBA
CĂLDĂRARILOR
- Frunză verde trei castane,
Hai la sârbă măi ţigane,
Că de foame şi de fum,
Am ajuns să dorm în drum,
Că de foame şi de frig,
Am ajuns să dorm covrig.
- Frunză verde de alior,
Trei bătute la picior,
- Ia te uită la madama,
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saltă

catarama,
Săi părinte şi priveşte
de argint,
Cum prinde cu mâna peşte.
De când era copil mic.
I ha, ha, ha, ha!
- Un ţigan de la Dolhasca,
I ha, ha, ha, ha!
M-a chemat să-i repar casa,
Cu piciorul face val
Eu pe casă nu mă sui,
Să sară peştii pe mal.
Nici în ruptul capului,
I ha, ha, ha, ha!
- Frunză verde şi-o lalea,
I ha, ha, ha, ha!
Şi - o bătaie tot aşa.
- Ori ţi-o fac ori nu ţi-o fac
- Fetelor de la Roşcani
Ori îs popă ori îs drac,
Nu daţi gura la băitani,
Ori îs popa satului,
Daţi-le la căldărari, că vă dă aur Ori îs omul dracului.
şi bani.
- Aista picior mă doare,
Şi cu aista bat mai tare,
TANANICA
Aista picior mi-i rupt,
- Frunză verde de urzic ă,
Şi cu aista. bat mai mult
Tananica să mi-o zică,
I ha, ha, ha, ha!
Tananica pe urzici,
I ha, ha, ha, ha!
Noi o s-o juc ăm aici.
- Tot pe loc, pe loc, pe loc,
PLECAREA
Ca ţigani - n iarmaroc,
CALDARARILOR
Bag ă mâna-n buzunare,
- Frunză verde a macului,
Fură la oameni parale.
Ia mai las-o dracului,
- Frunză verde şi-o lalea,
Hai deschideţi poarta mare,
O bătaie la podea.
Ca să plece căldărarii.
O bătaie şi-o bătută
Şi-un ţigan cu mâna ruptă ,
La culegerea materialuO bătaie românească,
lui au mai contribuit:
Şi-o bătută ţigănească.
Covrig Ioan - Tudora
- Pe Valea Siretului
Dascălu Sergiu - Vorona
Fata protopopului
I ha,ha, ha, ha!
Mironică Radu - Coşula
I ha, ha, ha, ha!
Prof. Dumitriu Ioan - Botoşani
Cataramă

),,
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