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Elena PRICOP/E

„CULTURA
NE SALVEAZĂ"

Pentru in , a easta a fost cea dintâi declaraţie e trem de ·mportantă a preşedintelui
ale al rom · ilo , către popor, importantă
mu t
i m lt decât pare, dacă doar auzim
ex~ esia, nu o şi trecem prin filtrul raţiunii,
al i teligenţei raţionale dar şi emoţionale, cu
care sla ă Cerului, poporul român este bineânta 'I entru a-i înţelege esenţa. Mesajul
este colosal, am început parafrazându-l, pentru că împărtăşesc acest crez, şi în îndeplinirea misiunii acestei instituţii de cultură stă
tocmai acest crez.
Cultura reprezintă refugiul în care omul
are parte de o dezvoltare perfectă şi egală, în care esenţa lucrurilor este dezvăluită,
este locul unde spiritualitatea emană existenţa veşnică a divinităţii din noi, sursa profundă a idealităţii, a tot ceea ce desemnează
imaterialitatea.
Din cultură se naşte educaţia care stă la
baza experienţei umane, care înseamnă dobândirea artei spre utilizarea cunoştinţelor,
educaţia fiind ceea ce defineşte omul şi ceea
ce defineşte umanitatea din el.
Doar printr-o paletă largă de manifestări
culturale ce arată tradiţia fiecărei regiuni, poporul se poate uni şi poate evolua spre lărgi
rea minţii şi a spiritului, doar aşa îşi găseşte
adevăratul sine, eul interior ce se află dincolo
de limitele gândirii, acel loc unde iluminarea
relevă adevărata esenţă umană.

E tradiţie în devenire deja, o succintă trecere în revistă a acestor acţiuni de suflet şi
de educaţie permanentă, în fiecare apariţie a
publicaţiei:

Festivalul-concurs interjudeţean al cântecului popular moldovenesc „SATULE,
MÂNDRĂ GRĂDINĂ", ediţia a XXXV-a, 20
- 21 mai 2014, acţiune culturală organizată
în parteneriat cu Primăria Bucecea, Centrul
Cultural Bucecea. O acţiune culturală de tradiţie care urmăreşte descoperirea, valorificarea şi promovarea creaţiilor folclorice autentice, de certă valoare artistică, valorificarea stilului specific de interpretare din zona
etnofolclorică a Moldovei, stimularea celor
mai talentaţi si autentici interpreţi, creatori
ai cântecului popular moldovenesc, vocali,
instrumentişti, tarafuri, combaterea tendinţelor de alterare a folclorului muzical şi portului popular..Acompaniamentul muzical a
fost asigurat de Orchestra Populară „Rapsozii Botoşanilor" dirijată de maestrul Ciprian
Potoroacă. Au fost concurenţi din judeţele

Bacău , Iaşi,

VasGalaţi, Vrancea, Suceava, Botoşani,
Republica Moldova şi Ucraina.
Concursul
Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „PORNI LUCEAFĂRUL. .. ",
ediţia a XXXIII-a, 14 - 16 iunie 2014, amplă
manifestare culturală ce îşi propune să descopere şi să promoveze noi talente poetice şi
critice, şi se adresează astfel, poeţilor şi criticilor literari care nu au debutat în volum şi
care nu au depăşit vârsta de 40 de ani. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani a organizat această manifestare culturală cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborare cu Editurile Junimea şi „Convorbiri
Literare" din Iaşi, precum şi cu revistele de
cultură „Convorbiri literare", „Poezia", „Dacia Literară", „Feed back", „Viaţa Românească", „Familia", „Vatra", „Euphorion", „Steaua",
„Hyperion", „Conta", „Semne", „Poesis", „Luceafărul de dimineaţă", „Porto-franco", „Ateneu", „Cafeneaua Literară", „Argeş", „Bucovina Literară", „Antares", Filiala Iaşi a Uniunii
Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din R. Moldova şi ARPE.
Festivalul naţional de muz~că folk pentru
copii şi tineret „SERI MELANCOLICE EMINESCIENE" ediţia a V-a, 4 - 6 iulie 2014, organizatori fiind Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu,
Primăria Municipiului Botoşani , Societatea
Cultural Artistică Arlechin, Primăria Oraşului Săveni. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţiona
le a avut calitatea de colaborator în această
acţiune culturală care s-a desfăşurat într-o
arie extinsă, geografic vorbind, a judeţului,
lucru care a făcut posibilă deschiderea spre
un public mai larg a manifestării culturale,
astfel: vineri 4 iulie Săveni - concurs secţi
unea individual; sâmbătă 5 iulie Ipoteşti concurs secţiunea grupuri folk; duminică 6
iulie Botoşani - gala laureaţilor şi recitalul
lui,

Neamţ,

câştigătorilor.

Festivalul Cântecului, Jocului, Portului Popular şi Meşteşugurilor, ediţia a IX-a, 8 - 10 august 2014, Pietonalul Unirii - Botoşani, acţiune
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culturală ce a presupus o mare desfăşurare de forţe, trei zile
în care botoşănenii s-au bucurat de:
FESTIVALUL CÂNTECULUI, JOCULUI şi PORTULUI POPULAR, manifestare culturală amplă la care
au participat:
- formaţii de dansuri de copii - „Hudeşteanca" - Hudeşti, „Muguraşii" - Botoşani, „Zorile" - Havârna, „Muguraşul" - Corni, „Jijia" - Albeşti, „Dorulet" - Durnesti,
„Comorile Luncii" - Lunca, „Plaiuri Negrene" - Negreni,
„Codruletul" - Vorona;
- formaţii de dansuri adulţi - „Lozneanca" - Lozna, „Sireţelul" - Vf. Câmpului, „Cordăreanca" - Cordăreni, „Codruleţul" - Vorona, „Doina Coşteştilor"
- Costeşti, Răchiţi, „Grâuşorul" - Hăneşti, „Polcuţa" Brehuieşti-Vlădeni, „Hora" - Vlăsineşti, Ansamblul Casei de Cultură Hârlău-Iaşi;
- formaţii de dansuri invitate: „Datina Turdeană" Turda, „Plai de Dor" - Constanţa, „Balada" - Botoşani.
FESTIVALUL ETNIILOR CONLOCUITOARE, o
secţiune gustată de public, onorată de participarea ansamblului artistic de ucraineni din Mihăileni - „Primăva
ra" - şi spectacolul de tradiţii ale rromilor din Botoşani;
FESTIVALUL FANFARELOR, care a inclus o paradă
a formaţiilor de fanfare participante, apoi un spectacol
extraordinar al muzicilor de fanfare pe scena amplasată pe Pietonalul Unirii. Partea frumoasă a lucrurilor a
fost că am avut încântarea de a constata că şi muzica de
fanfare este transmisă către generaţiile tinere şi de copii,
formaţia de copii de la Hudeşti fiind un exemplu în acest
sens. Au participat fanfarele de la Vorona, Hârlău-Iaşi,
Hudeşti, Cândeşti, Mileanca, Stamate-Suceava.
TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI, deschis pe Pietonalul Unirii, 8-1 Oaugust, expoziţie cu vânzare a meş
terilor populari din judeţele Botoşani, Suceava, Covasna, Bistriţa.
RAPSODII DE TOAMNĂ, 27-28 septembrie 2014,
o acţiune organizată cu sprijinul Consiliului Judeţean
Botoşani care a oferit botoşănenilor, şi nu numai, o demonstraţie, o aducere în prim-plan pentru publicul larg,
atât a importanţei tradiţiilor culturale şi cercetării în
acest sens, cât şi a tradiţiilor ocupaţionale şi cercetării
în sensul ameliorării raselor de animale şi modernizării
utilajelor agricole prin organizarea în incinta Staţiunii
de Cercetare Popăuţi a TARGULUI EXPOZIŢIONAL
AGRO-ZOO - expoziţii de animale, rase tradiţionale în
zonă, ameliorate în urma cercetării, expoziţie de utilaje
şi agregate agricole.
A fost organizat un târg al meşteşugurilor populare
tradiţionale şi un spectacol coregrafic prezentat de ansamblurile de dansuri din judeţ, apoi un regal folcloric oferit
de Orchestra de Muzică Populară „MUGUREL" din CHIŞINĂU şi Orchestra Populară „RAPSOZII BOTOŞANI
LOR" cu interpreţii: Nicoleta Voica, Sofia Vicoveanca, Laura Ştefanescu, Elena Mândrescu, Cornelia Ciobanu, Dan
Doboş, Petronela Rusu, Constantin Petrescu.
SALONUL NAŢIONAL DE ARTĂ NAIVĂ „GHEORGHE STURZA", ediţia a II-a, 17-31 octombrie 2014, Botoşani - Galeriile de Artă „ŞTEFAN LUCHIAN", o acţiu
ne culturală organizată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani cu
sprijinul Consiliului Judeţean în colaborare cu Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani şi Revista „Galeria Naivă".

CONCURSUL NAŢIONAL DE INTERPRETARE

ŞI

CREAŢIE A PIESEI DE TEATRU ÎNTR-UN ACT „MI-

HAIL SORBUL", ediţia a XXIV-a (interpretare) şi a IX-a
(creaţie), 7 - 9 noiembrie 2014, festival ce poartă numele
dramaturgului şi romancierului interbelic născut la Botoşani. Instituţia a beneficiat de sprijinul Consiliului Judeţean în organizarea acţiunii culturale, iar parteneri au
fost Primăria Săveni şi Teatrul pentru Copii şi Tineret
„VASILACHE" Botoşani. Au fost primite în concurs numeroase piese pentru secţiunea creaţie, premierea a avut
loc la Centrul Cultural Săveni, Primăria Săveni a găzduit
şi finanţat premiile pentru creaţie, La secţiunea interpretare au intrat în concurs trupe de teatru din Alba-Iulia,
Drobeta-Turnu Severin, Iaşi, Botoşani, Drochia-R.
Moldova.
Şi la această ediţie, tinerii din Botoşani au fost la înăl
ţime adjudecând trofeul concursului de interpretare teatrală, fapt ce confirmă ca Botoşaniul este bine şi vizibil
situat pe harta culturală a ţării, sub toate aspectele.
FESTIVALUL COLINDELOR „O ... CE VESTE MINUNATĂ", ediţia a V-a, se va desfăşura în Sala Casei de
Cultură a Sindicatelor Botoşani pe 10 decembrie şi vor
participa formaţii şi grupuri corale din judeţ şi din afara
judeţului.

ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A SCRIITORILOR, 20 decembrie 2014, la sediul Reprezentanţei Uniunii Scriitorilor, moment de bilanţ al scriitorilor botoşăneni, în care
se acordă şi premiul pentru Scriitorul anului, acţiune
coordonată de scriitorul Gellu Dorian.
FESTIVALUL DE DATINI SI OBICEIURI DE IARNĂ „DIN STRĂBUNI, DIN OAMENI BUNI", ediţia a
XXXV-a, se va desfăsura pe 21 decembrie, începând cu
o paradă a formaţiilor de datini şi obiceiuri din judeţ şi
din afara judeţului pe un traseu destul de generos al municipiului pentru a însufleţi oraşul şi a intra într-o atmosferă de sărbătoare.
Cooptarea şi educarea copiilor şi tinerilor în şi spre
aceste activităţi, în sensul de a fi preocupaţi de la cele
mai fragede vârste de citit, scris, muzică, dans, meşteşu
guri, artă în general, insuflarea dorinţei de a dezvolta şi
dărui celor din jur frumosul din ei, sunt. bazele educaţiei
care va căuta de la sine permanentizarea pe tot parcursul
vieţii, educaţia este cea mai de nădejde garanţie că vom
naşte şi dezvolta valori şi oameni care valorizează pe cei
din jur.Cea dintâi treaptă a educaţiei este educarea bunului simţ şi a respectului şi înţelegerii pentru munca
tuturor, indiferent de „înălţimea" la care este situată.
Toate aceste activităţi în care sunt parte importantă,
majoritară, copiii şi tinerii înseamnă misiunea acestei
instituţii, de promovare, valorificare şi transmitere a tradiţiilor autentice, a culturii tradiţionale, sigur îmbogăţite
inevitabil, dar fără a atinge esenţa, în folosul comunităţii
contemporane şi pentru asigurarea identităţii pe viitor.
Omul este fiinţa ce respiră prin cultură, ce trăieşte
prin spiritualitate, fiinţa ce îşi descoperă forul interior,
îşi ridică barierele şi îşi găseşte universul interior ce dăi
nuie dincolo de hotarele conştiinţei, doar prin artă.
Fără iubirea pentru cultură, fără adevărul prin spiritualitate, fără lumina prin educaţie, viaţa este lipsită de
sens şi de roade!
Un gând bun tuturor iubitorilor şi trăitorilor de
frumos!
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Steliana BĂLTUŢĂ

Târgul Meşterilor Populari, ediţia a IX-a,
Botosani 2014

ugu 20 4, ora 12:30 a avut loc în cadţul
lui „c· ecului, Dansului, Portului Popue teşug ilor" deschiderea oficială a Târgului
ilo Po lari - Ediţia a - IX - a. Olari, împletitori n ·e , ţesătoare, cojocari, meşteri care confecţione
ăşti, care pictează icoane pe lemn sau
sticlă, care î condeiază ouă, au fost invitaţi din zonele etnogra ce ale ţării, demult consacrate şi recunoscute de specialişti. Manifestarea a permis şi a facilitat
publicului, achiziţionarea de obiecte realizate manual şi aflate în expoziţia de artă populară amenajată pe
Pietonalul Unirii.
La deschiderea oficială a Târgului Meşterilor Populari au participat directori ai instituţiilor de cultură, dl. Dănuţ Huţu - director al Direcţiei Judeţene
pentru Cultură Botoşani, dl. Traian Apetrei - director al Teatrului „Mihai Eminescu", dl. Florin Aioniţoaie - director al Teatrului pentru Copii şi Tineret
,,Vasilache", dna Lucica Pârvan - manager al Muzeului Judeţean Botoşani.

Din partea oficialităţilor botoşănene au fost predna Cătălina Lupaşcu - viceprimar al Municipiului şi dl. Cristian Achiţei - vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.
Urarea de bun venit adresată meşterilor a venit
din partea dlui manager AUREL MELNICIUC al
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, urmată apoi de intervenţi 
ile scurte şi pline de aprecieri îndreptate către meş 
teri şi rostite de către viceprimarul Cătălina Lupaşcu,
care a remarcat nota dominantă a târgului, „respectiv diversitate în complexitate" şi a punctat: „ . .. oale
de lut, împletituri din nuiele, sfoară şi pănuşi, ţesă
turi, linguri cu motive tradiţionale, căciuli din pielicele de miel, măşti, alături de picturi, icoane pe lemn
şi sticlă, toate confecţionate manual, susţin civilizaţia tradiţională din cadrul acestui târg". Aprecierea a
venit şi din partea vicepreşedintelui Cristian Achiţei care a captaţ prin scurtul discurs simpatia participanţilor, datorită mesajului şi manierei colocviale.
zenţi
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Am apreciat diversitatea ţesăturilor pentru locuTimpul alocat deschiderii s-a încheiat cu un cuinţă
cu vechi motive decorative simbol sau în cadril
vânt al Margaretei Mihalache, referent etnograf al
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promova- din lână, cânepă şi bumbac, a traistelor, a ceramicii
modelate, decorate şi arse în vetre de olari, piese de
rea Culturii Tradiţionale Botoşani.
„Vă mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră port popular (ii, cămăşi, brâie, catrinţe), realizate
aici şi pentru faptul că asiguraţi continuitate acestei după modele vechi, piese de mobilier şi de uz gosmanifestări. În altă ordine de idei, aveţi privilegiul de podăresc (căuşe, linguri, polonice), lucrate din lemn,
a vă bucura de statutul de meşter popular, un statut împletituri din nuiele, ouă încondeiate cu pasiune şi
onorabil, dumneavoastră promovaţi meşteşuguri  artă, piese din piele şi blană (opinci, curele, chimile despre care PETRU CARAMAN afirma că: „sunt re, căciuli, măşti pentru obiceiurile de iarnă), icoane
o împletire a pragmatismului cu arta». Tot aceeaşi pictate dar şi diverse podoabe ca accesorii la portul
mare personalitate pomenea de „enciclopedismul popular.
tehnic al meşteşugarului român, lucru rar şi unic».
Obiectele pe care le-am văzut, dovedesc din plin
Aşadar, obiectele dumneavoastră au viaţă, sunt însufaptul că meşterii lucrează cu pricepere, cu talent, şi
fleţite şi nu pot sta alături de cele realizate în serie."
cu dorinţa de a duce mai departe tradiţia populară
A continuat desfăşurarea târgului 3 zile (vineri, specifică românilor şi care este cu siguranţă un elesâmbătă şi duminică), în fiecare zi, între orele 10-19. ment al identităţii şi spiritualităţii.
Prezentă fiind printre meşteri în toate cele trei zile
Meşterii care au fost invitaţi la acest târg au veale Târgului, am avut posibilitatea să remarc valoa- nit din Maramureş, Mureş, Prahova, Covasna, Harrea artistică şi calitativă a pieselor realizate. S-a vă  ghita, Bistriţa-Năsăud, Iaşi, Bacău, Suceava, Neamţ,
zut selecţia făcută obiectelor create şi expuse, astfel Botoşani, Galaţi, creând diversitate, cum am mai reîncât întreg Pietonalul era ca o expoziţie armonioasă marcat, prin costumele purtate, prin obiectele lucraîn aer liber. Am mai remarcat frumuseţea costume- te, prin decorul folosit, prin culorile alese.
lor populare purtate de meşteri la târg, completând
Organizarea târgului a fost impecabilă. Pe lântabloul de culoare, în zilele frumoase însorite a ulti- gă faptul că fiecare meşter a avut locul lui bine stamei luni din vară.
bilit, e nici un stand n-am văzut
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depărteze

de la tradiţie, fiind un târg de artă popula-

ră autentică.

Din dialogul cu meşterii, am auzit aprecieri la felul cum au fost primiţi, găzduiţi, trataţi, cum s-au
bucurat de preţuire din partea organizatorilor Centrului Judeţean de Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, dar şi de legătura continuă pe care a ţinut-o cu ei, referentul etnograf al
Centrului, Margareta Mihalache, care şi-a făcut din
plin datoria pe segmentul domniei sale, fiind mereu

în mijlocul meşterilor, pe tot parcursul celor 3 zile de
desfaşurare a Târgului.
Ca o concluzie, afirm faptul că cea de-a IX-a Ediţie a Târgului Meşterilor Populari la Botoşani a fost
o reuşită adevărată, organizatorii mulţumindu - le
meşterilor pentru că au răspuns la invitaţie , şi
înmânându-le DIPLOME DE PARTICIPARE. Sunt
acestea dovezi reale de stimulare a meşterilor, care
duc mai departe tradiţia românească, ţinând - o mereu vie, în aşezările de unde provin.
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Margareta MIHALACHE

Salonul Naţional de Artă Naivă „Gheorghe

Sub cu~!'!n~~~:~~~~t!~u~t ~!:.!~e }Z.:a~s~ă ?o~~~iTn~I~~S,~u~e!ştă găz-

etnografic este doar un prag de trecere spre celelalte doua anotimpuri fundamentale:vara si iarna, s-a
tlesfaşurat ediţia a II-a a Salonului Naţional de Artă
Naivă „Gheorghe Sturza". De remarcat este faptul că
acesta - aşa cum s-a reinventat încă din noiembrie
2013 - a purtat pecetea aceluiaşi Gheorghe Sturza
ale cărui demersuri artistice au fost consem nate de
criticii de artă. În acest sens, nu ar fi forţată afirmaţia
că acest artist a contribuit la cristalizarea acestui stil,

duiască primul Salon din Moldova.
Spaţiul cultural internaţional i-a oferit, la rândul
său, recunoaşterea binemeritată, înca din anul 1973,

la Lugano, artistul a fost propus pentru un premiu
în contextul manifestării ,,Întâlnirile Internaţionale
ale Artei şi Culturii". Apoi, criticul parizian Anatol
Jakowsky îl menţionează în „Lexiconul artei naive
universale". într-o altă ordine de idei, cu riscul de a
ne repeta, oricum acest lucru se întâmplă din dorinţa de ne centraliza şi de a ne impune personalităţi
le locale acolo unde li s-ar cuveni pe scara de valori
naţionale şi universale, ţinem să amintim că inclusiv
Botoşanii apar pomeniţi în ,,World Encylopedia of
Naive Art", apărută la Londra, în anul 1984, printre
acele localitati din lume care au gazduit arta naivă.
Salonul Naţional de Artă Naivă din Botoşani a
fost organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale în colaborare cu Muzeul Judeţean Botoşani şi cu Revista „Galeria Naivă", al cărei redactor şef este artistul Costel
Iftinchi.Dânsul din „târgul dulce al leşilor" nu este
străin de creaţiile artistice ale iubitorilor de artă naivă recunoscuţi în ţară, urmărind însă, cu interes,
atât apariţia, cât şi evoluţia artiştilor care doresc să-şi
cristalizeze la ora actuală personalitatea artistică în
acest stil. Un rol deloc neînsemnat a avut si pictorul
Gheorghe Boancă care a dorit ca expoziţia să includă şi acei participanţi la saloanele organizate în Botoşani din anii 1975 până în anul 1989. Aşadar, s-au
reunit în cadrul acestei manifestări .abordări diverse, legate de dimensiunea temporală în comunitatea
tradiţională din perioada destinată strângerii recoltelor, dar şi de materializări ale eforturilor depuse în
gospodăriile din mediul rural.
Artiştii participanţi au reuşit să decupeze cu succes aspecte variate din şirul neîntrerupt al muncilor
agricole specifice anotimpului toamna. Nu e de mirare că marele etnograf Ion Ghinoiu remarca faptul
că o societate sedentară şi-a dezvoltat un calendar
propriu al activităţilor agrare, pastorale şi sociale. în
multe din lucrările expuse pe simeze şi în sprijinul
argumentării observaţiei pertinente de mai sus se
confirmă fără nici o îndoială că muncile agricole se
derulau pe parcursul strict al unor zile, săptămâni,
luni şi anotimpuri. Expoziţia propriu-zisă enumeră
câteva activităţi fundamentale: semănatul unor cereale - aşa-zisul semănat de toamnă, culesul unor
plante sau fructe de leac şi înmagazinarea ultimelor
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recolte de pe câmp. Toate acestea fac trimitere spre „Oile" a lui Cristian Hârtie. Cunoscători ai calendacalendarul popular care este binecunoscut că are o rului pastoral noteză data de 14 octombrie, când în
valoare în primul rând lucrativă. De asemenea, se unele zone etnografice are loc „Nunta oilor", urmată
află într-o relaţie de interdependenţă cu bioritmurile de perioada de gestaţie, de fătatul şi înţărcatul miedin universul înconjurător care însumează date cla- ilor. Reproducţia animalelor împărţea anul solar în
re cu privire la reproducerea animalelor sau perioa- două anotimpuri egale: cel fertil - de la Sânmedru,
de ale migraţiei păsărilor sau stagnările şi reînvierile până la Sângeorz şi cel steril de la Sângeorz, până la
regnului vegetal. Acelaşi calendar are diviziunile şi Sânmedru, când se urmărea o hrănire îndestulată a
subdiviziunile proprii, chiar dacă oamenii din satul animalelor tocmai pentru a le asigura supravieţuirea
tradiţional puneau accent pe două anotimpuri care pe parcursul timpului răcoros. Rezultatele eforturidefineau timpul călduros şi timpul friguros. Aşa lor venite din partea oricărui gospodar se cristalizau
dar, se poate vorbi de un calendar pastoral şi de unul mai târziu în opulenţa de natură vegetală şi animalipomiviticol, cel din urmă similar şi componentă a eră, descrisă în lucrarea „Flori şi miei" a Valeriei Tocelui agrar, ambele fiind incluse într-un sistem de fan care evadând din dimensiunea temporalâ impucredinţe ancestral, după cum afirma Ernest Bernea.
să „a priori" a zugrăvit încununarea deplină a acelui
Artiştii care au abordat realităţi strict caracteristice timp lucrativ pastoral.
păstoritului, cu siguranţă cunosc noţiunile de vară
O altă parte a artiştilor surprinde depozitarea repastorală (Sfântul Gheorghe - Sfântul Dumitru) şi coltelor sau roadelor din grădini, vii, livezi sau de pe
inclusiv de iarnă pastorală (Sfântul Dumitru - Sfân- pământuri: „Adunatul merelor" la Voicu Mihuţ este
tul Gheorghe), implicit- acea deplasare periodică a o activitate foarte bine stabilită si prezentată etapizat,
turmelor de oi toamna, de la acele păşuni de munte, chiar dacă se derulează în aceeaşi compoziţie, iar la
la cele de şes, iar primăvara de la cele de şes, la cele Mihai Tirică „culesul" are un ritm destul de lent de
de munte: vărat la munte, tomnat şi iernat la câmp. parcă timpul este dispus să rămână ancorat în aceasCu alte cuvinte, drumurile trashumanţei apar exem- tă îndeletnicire reluată periodic si dintotdeauna în
plificate la Gheorghe Clit, surprinzând şi printr-o o comunitatea sătească. O manieră interesantă de an anume sacralitate în lucrarea sa „Oier coborând oile corare în anotimpul toamna aparţine Ioanei Gheorde pe munte", sugerând o pecete a civilizaţiei noastre ghiu unde acelaşi timp lucrativ e foarte proeminent
pastorale. Pregătirea turmelor pentru iernat sau des- prin mişcarea rapidă a prezenţelor umane care se
chiderea ţarinei pentru păşunatul devălmaş este sur- preocupă c·u dărnicie de adunatul roadelor şi care,
prinsă într-o manieră debordantă datorită amanun- în acelaşi timp, sunt vegheate de undeva, de deasutelor în lucrarea „La adăpat" de către Ioan Alupoaie, pra, de o apariţie umană ocrotitoare, fiind de fapt
iar arendarea păşunilor, stabilizarea pe o anume pe- o personificare a toamnei, în lucrarea , Pleacă vara,
rioadă de timp a turmelor aduc o linişte mult aştep
tată, mult dorită care transpare cu uşurinţă atât din
punct de vedere tematic, cât şi cromatic în lucrarea
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vine toamna!". Frapează „Culesul" în lucrarea Luci- sine, stimulent al veseliei în toiul petrecerilor din lucăi Ciobanu unde jocul şi repartizarea detaliilor se mea satului, nu mai declanşează la Maria Goşoiu ca
constituie în puncte de greutate îndreptate spre ela- în antichitate dezmăţul susţinut de bacante, ci se imborarea compoziţiei, demers susţinut fo arte bine de pune prin forme de manifestare pur româneşti unde
artistă şi prin balansul cromatic; iar „Adusul recol- triumfă muzica, dansul, întâlnirea sătenilor, acele
tei" la Doina Mariţa Hlinka se petrece într- un spaţiu forme nestăvilite care sunt fireşti după încheierea acfoarte bine compartimentat, ceea ce denotă precizia tivităţilor din viticultură, iar nuanţele bucuriei auartistei în împărţirea aproape matematică a acestuia. tentice sunt evidenţiate printr-o atentă elaborare a
Un motiv îmbrăţişat de mulţi artişti invitaţi la fundalului care găzduieşte momentele de exuberanacest Salon şi regăsit într- una din o cup aţiile de bază ţă ale naturii umane. Vinul consumat în exces deale comunităţilor rurale, respectiv viticultura, este clanşează pierderea judecăţii şi alunecarea în orgia
cel al viţei-de-vie . Impor tanţa acestui simbol vegetal dionisiacă de această dată în stil tipic românesc, fapt
şi aproape hiperbolizat este creionată de Gheorghe imortalizat de către Ioan Mărie în lucrarea „Mustă
Ciobanu în lucrarea „Strugurele uriaş". E ca şi cum ria boilor" unde prevalează notele groteşti, inspirat
rodul viţei, strugurele propriu-zis, este rezultatul surprinse. Pe acelaşi făgaş al nestăpânirii de sine şi
unei practici arhaice bine desfă şurate într-o comu- al îmbuibării interminabile se încadrează şi lucrarea
nitate plină de religiozitate deoarece omul, când lu- Dorinei Blănaru, încât devine îndreptăţită măsura
crează în vie, nu are voie să înjure. Artistul are meriluată cândva de Deceneu de a stârpi viţa - de -vie. Idetul deosebit de a puncta aceste coordonate. Mai este ea de orgie se poate aplica şi în cazul altor licori obţi
ştiut că strugurii din ultima tufă de vie nu trebuie nute în gospodăria ţărănească, iar Denisa Mihăilă îşi
culeşi, ci lăsaţi ca ofrandă pentru p ăsările cerului intitulează lucrarea „Facerea ţuicii" unde personajele
fiind cunoscuţi ca „strugurii lui Dumnezeu". Pe ace- tind să atingă dezmăţul prin pierderea de sine după
eaşi linie de îndeletnicire împ ământenită, cu referire ce au prelucrat fructele şi au degustat, realitate cu fă
la prelucrarea viţei-de-vie, care este o componentă a tişe aspecte hilare, evidenţiate meşteşugit de artistă .
civilizaţiei noastre de tip agrar, se în cadrează cu de- Asistăm la un transfer al omului în tărâmul în care
licateţe lucrarea „Toamna în go spodărie" a Marice- aşa cum spunea Traian Herseni „Târâmul în care dialei Istrate, declanşând impresia că î nsăşi toamna este volul se întâlneşte cu Dumnezeu, Iadul cu Raiul, Pă
reprezentată prin prelucrarea acestor roade, iar lumântul cu Cerul, morţii cu vii, răul cu binele, urâtul
crarea „La cules de vie" a Anei Boţa induce în men- cu frumosul, eroarea cu adevărul. ..". Perseverenţa
talul privitorului că Universul î ncremeneşte pentru de a gusta tot felul de băuturi zugrăveşte o imagine
o clipă pentru a imortaliza „neînsemnatul" cules al aparte la artistul Mihai Dascălu în lucrarea „Velniţa
viei, ca şi cum ar pluti în atmo sferă izul unui rit pierdut. În cazul Vioricăi Farcaş acelaşi motiv face trimitere către civilizaţiil e lumii antice unde stăpâneşte
cultul lui Bacchus(Dionysos) a cărui licoare declanşează şi în alte civilizaţii orgiile caracteristice, iar lucrarea este intitulată sugestiv „Bacchus" şi străbate
prin concepţie dimensiunea temporală. Licoarea în
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satului" unde transpare o dârză şi cuminte aşteptare
din partea producătorului, dezarmând orice privitor
prin ingeniozitate.
Ana Boţa într-o ţinută cromatică desăvârşită în
lucrarea „La moară" derulează un desfăşurător al acţiunii sătenilor când iau sacii de la moară, iar aceeaşi instalaţie, care de data aceasta aparţine lui Vasile Clit, ne trimite cu gândul spre acele constructii
excepţionale ale civilizaţiei noastre rurale unde ţă
ranul a uimit prin acel encilopedism tehnic pe care
l-a punctat uimitor de bine Petru Caraman în studiile sale. Alexandru Arhip se opreşte la tăiatul lemnelor într-o variantă aparte,căci repartizarea sarcinilor
în acest proces tehnologic este atât de precisă, încât
vorbeşte de o industrializare clară a acestei activităţi,
în lucrarea „Tăietorii de lemne". în contrast, reuşeşte
să se impună lucrarea „Diviziunea muncii" a Anastasiei Gârneaţă unde împărţirea muncii este, de fapt, o
vorbă în vânt ca în fostele regimuri totalitare,dar şi
ca în zilele noastre.
Modalitatea şugubaţă a fost rezervată în cadrul
Salonului de anul acesta artistului Costel Iftinchi în
lucrarea „Pe lângă drum, pe lângă gard" care naşte
ilaritatea, ba mai mult, dezarmează prin pitoresc,
trasătură pe care artistul o aplică cu dezinvoltură, şi
a fost cu măiestrie prelungită în lucrarea lui Petrică Sîncu „La cules de alţii" care devine „artizan" de
scenete şi a fost excelent încheiată cu farsa din lucrarea lui Emilian Tancău „Pază şi protecţie la strâns de
CA ((
ian .

Despre întâlnirile festiviste promovate cândva de
regimurile totalitariste cu ocazia strângerii recoltelor şi a declarării supraproducţiilor ne lămureşte cu
minuţiozitate frapantă Gheorghe Boancă în lucrarea
„Festival". Coborând în mediul ru ral, Costică Onuţă
desfaşoară o excelentă trecere în revi stă a distracţii
lor inerente din cadrul unui bâlci, care e destul de ingenios racordat, de altminteri, şi la macrocosmos, în
lucrarea „La bâlci". Ca o completare a manierei, Ionelia Stoica plasează hora satului într-una din zilele
importante ale calendarului popular. Hora, ca atare,
nu e desprinsă din realitatea unui an otimp care cuprinde propriile sărbători, în lucrarea „Hora satului".
Constantina Voica încearcă s ă totalizeze îndeletnicirile cotidiene din plină toamn ă în lucrarea „Gospodarii", iar Valentina Alexandra Po rţan suprinde
întoarcerea ţăranilor de la cele din urm ă m unci agricole de toamnă în lucrarea ,,Vecinii", iar retragerea
de afară, dinspre robotirea de la câmp, spre gospodă
rie odată cu venirea serii figurează cu note aparte si
aproape feerice în lucrarea „Toamna" a Anei Grunzu.
Una dintre caracteristicile de netăgăd u it ale calendarului popular este aceea că este într-o strânsă
legătură cu bioritmurile din întreaga n atură şi o dovedeşte Elena Harja în lucrarea „Berzele" - mărturi 
sind cu nostalgie şi în acelaşi timp cu luminozitate
coloristică retragerea inerentă a păsărilor că lătoare,
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sugerând discret reversibilitatea ciclurilor naturale,
iar Gustav Hlinka spintecă acele călătorii din anotimpul mai călduros şi ne obligă să ne oprim şi să
coborâm din „Trenul de vacanţă" într-o gară ce parcă
mai menţine vegetativul nesugrumat de ger.
Toamna intuită ca fiind plină de nostalgii sau de
cele din urmă nostalgii, deoarece mai permite activităţile din anotimpul călduros, este tema îmbrăţişată
de către Catinca Popescu în lucrarea „La peisaj", dar
şi de către Doina Moldoveanu în lucrarea „Toamna
în parc" şi, în final, de Gheorghe Indrecan care ne
propune cea din urmă şedere a oamenilor pe malul
unei ape în lucrarea cu acelaşi titlu.
Suavitatea anotimpului este sesizată cu o delicateţe imperceptibilă de către Aftinia Vasile care are
capacitatea de a materializa ceaţa în lucrarea „Ceaţa
peste recoltă"şi de a surprinde vântul în lucrarea cu
acelaşi titlu care declanşează furtuna, răpind cele din
urmă frunze ale copacului deja golaş, şi de a intui
starea de zgribulire a păsărilor, care au întârziat să
plece în depărtatele ţări calde şi care mai caută soarele în lucrarea cu titlul „La soare".
Solemnitatea anotimpului este intuită de Vasile Mocanu în lucrările „Lumină de toamnă" şi „Raiul pierdut". Artistul doreşte să ni se confeseze din
cauza pierderii acestui timp ce notează cu scrupulozitate aspectele din toamna care tocmai se retrage

asemenea unui ceremonial epuizant, şi totodată intuieşte lumina crepusculară ce mai înmănunchează
cele din urmă bucurii şi care anunţă spasmele regnului vegetal, conştient de semnele apropiatei morţi. Toamna raportată la macrocosmos sfârşeşte prin
desfrunzire şi prin înlăturarea temporară a sevei, iar
natura umană resimte secundele acestea ca sintetizări ale timpilor trăitori sau regretabili, declanşaţi de
consumarea fireasca a maturizării şi a evaluării eforturilor de ordin spiritual sau pragmatic.
În schimb, artistul Calistrat Robu consemnează
metafizica anotimpului şi promovează un cult al recoltelor care invită lumea pământeană la acel festin
culinar care, de undeva, din înălţime, este vegheat
totuşi de forţa binelui şi a răului. Dezmăţul, necugetarea morală şi spirituală, setea de înavuţire stau
sub semnul zădărniciei şi al apropiatei degringolade
„Deşertăciunea deşertăciunilor este deşertăciune!",
toate apar cristalizate în lucrarea „Bogăţia insulei".
De asemenea, artistul ne invită în lucrarea „Satul în
U.E." să cugetăm asupra destinului :fiecărui dintre
noi, comunitatea rurală este plasată pe un dovleac,
suntem întâmplător consumatori de cucurbitacee,
ai acelei specii care e destinată consumului, dar, în
acelaşi timp şi dintr-o altă perspectivă, o altă specie
poate fi cultivată şi la noi ca în societăţile arhaice,
în care dovleacul era un simbol al abundenţei, regenerării şi al imortalităţii oricărei forme de civilizaţie
asemenea unei entităţi de sine-stătătoare şi de nedistrus. Aşadar, poate fi decodificată nu numai metafizica toamnei, ci şi a acelui dovleac gol, cunoscut sub
denumirea de „tigvă" în care se păstra apa sau vinul,
elemente esenţiale existenţei umane, şi unde am mai
avea şansa de a depozita valorile autentice din comunitatea noastră care ne-ar asigura longevitatea şi
acea identitate de netăgăduit. În sprijinul acestei idei,
se încadrează perfect şi lucrarea Mihaelei Damian
,,Întoarcere la izvoare", adică o invitaţie spre plonjarea în sine, acel sine moştenit şi preţios.
Căutarea şi regăsirea sunt paşi ce ar prevala reînnodarea noastră la elementele unice ale culturii
tradiţionale, la ierarhia de altădată care ne-ar reintegra „Paradisului pierdut". Sub aceste imbolduri ar
sta şi ediţia din acest an a Salonului care invită la recunoaşterea personalităţilor din comunitatea botoşăneană prin intermediul lui Gheorghe Sturza. Riscând să fim acuzaţi de patetism, mărturisim că am
dori să se ofere oricare dintre artiştii participanţi, fie
botoşăneni, fie din alte localităţi, să exemplifice reînvierea acestei manifestări sub patronajul acestui
artist amintit mai sus si să o concretizeze într-o lucrare similară cu a Valeriei Tofan „O sută de ani de
la moartea lui Henri Rousseau" pe care să o intituleze sugestiv „30 de ani de la moartea lui Gheorghe
Sturza".
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Steliana BĂLTUŢĂ

Medalion comemorativ Emilia Pavel - etnolog

Pe 16 octombrie 2014, lumea etnografică a pierdut
un etnolog de cepţie, EMILIA PAVEL, un profesionist desăvârşit, care s-a identificat peste 60 de ani
cu cerdetarea tiinţifică, a civilizaţiei populare.
Acum, când conturez acest medalion,
încă nu s-au împlinit 40 de zile, de la
MAREA TRECERE fizică spre un
alt tărâm.
Aşa cum precizam şi în
Omagiul pe care i l-am
adus şi care se află în ultima carte a domniei sale,

„Memoriile unui muzeograf', apărută în 2013,
EMILIA PAVEL, personalitate marcantă
a etnografiei româneşti, pasionat cercetător al vieţii satradiţional,
tului
primul şi principaIul muzeograf şi şef
secţie (alături de reputatul etnograf Ion
Chelcea), din 1951
a contribuit substanţial la alcătuirea unui
valoros patrimoniu, şi
la deschiderea în 16 februarie 1958 a Muzeului Etnografic al Moldovei

Dobârceni, Truşeşti, Albeşti, Suliţa, Coşula, Şup1tca,
Verona, Tudora, Flămânzi, Frumuşica, Todireni.
În ce mă priveşte personal, pe Emilia Pavel am
cunoscut-o între anii 1996 - 1997. De atunci, până
în 2014, am comunicat, am pus întrebări
cu greutate ştiinţifică pentru clarificarea unor probleme etnografice,
pentru rezolvarea lor cu profesionalism. Colaborarea cu
Emilia Pavel, n-a fost numai a mea ca muzeograf
şi şef secţie Etnografie,
pe teme de specialitate,
ci şi a Muzeului Judeţean Botoşani, pentru
că domnia sa şi-a pus
ştampila de expert pe
117 dosare cuprinzând piese etnografi.ce, pentru clasare, din patrimoniul
etnografic botoşănean, finalizându-se
această

operaţiune,

prin clasarea multora din ele, în categoria TEZAUR, dar şi în
categoria FOND.
Regretul meu a fost
t9
~
(şi a ştiut acest lucru), că
"1~
~
n -am cunoscut-o personal
Iaşi.
~~A
~~
din 1986, când eram încă la
~li
~~
început de drum etnografic,
Cercetarea de teren şi valorificarea expoziţională, valorifi'9<5 „ 16 oc-tO
şi când am lucrat rară prea multă experienţă, la tematica Muzeului
carea prin scris şi prin comunicări, a
cuprins o arie foarte largă a multor aşede la Mihăileni, cuprinzând piese din
zări săteşti din Moldova, conturând foarte clar
Donaţia Maria şi Nicolae Zahacinschi. Atunci
şi individualizând fiecare zonă etnografică. O hartă
aş fi dorit sfaturi, aş fi acceptat observaţii critice şi
apărută în volumul „PORTUL POPULAR MOLDOcorecturi.
VENESC' în 1976 de sub tiparul Editurii Junimea
Profesionistul Emilia Pavel a contribuit la forma Iaşi, precizează în legendă anii când a Îacut cercetări
rea persoanelor pasionate de domeniul etnografic.
şi achiziţii etnografice în diferite localităţi ale zone- în CAPITOLUL V al Memoriilor Emiliei Pavel, relor Moldovei. Zona Botoşani, după simbolurile de gretata artistă, în tapiserie cu un renume în Franţa,
pe hartă, apare cercetată între anii 1956 - 1975 (deci Gabriela Moga Lazăr, scria: „ ... am fost profesoară la
într-o perioadă de 19 ani, cu 2 ani înainte de inau- Liceul Pedagogic „Vasile Lupu" din Iaşi. Pentru forgurarea Muzeului de Etnografie al Moldovei şi con- marea viitorilor învăţători, acest lucru prevedea în
tinuând cercetarea şi achiziţiile de piese încă 17 ani programa analitică şi activităţi practice, activitate de
după deschidere).
care mă ocupam şi eu şi printre care am considerat că
Localităţile înregistrate pe hartă sunt următoaeste de o mare importanţă cunoaşterea de către elevi
rele: Hudeşti, !băneşti, Pomârla, Hilişeu - Horia, a adevăratei arte tradiţionale a strămoşilor noştri. În
Dersca, Broscăuţi, Corlăteni, Ripiceni, Mihălăşeni, acest scop m-am îndreptat spre Muzeul Etnografic
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al Moldovei şi am avut marea şansă de a o cunoaşte
pe etnografa Emilia PAVEL, care a ştiut să mă îndrume spre o cunoaştere ştiinţifică şi documentară a
artei noastre populare. Am descoperit în domnia sa
nu numai un specialist ci un OM adevărat, care şi-a
dedicat întreaga sa viaţă valorilor strămoşeşti".
Astăzi Gabriela Moga - Lazăr şi Emilia Pavel s-au
reîntâlnit, dar în sferele înalte ale neantului.
în acelaşi context al recunoaşterii personalităţii
sale şi a contribuţiei la formarea celor tineri ca etnografi, se înscrie referent etnograf din Botoşani, Margareta Mihalache, care apreciază: „ Aşadar posibilitatea de a o cunoaşte pe marea etnologă Emilia Pavel
s-a transformat pentru mine personal, într-o şansă
dar nu în orice şansă, deoarece domnia sa a avut mă
rinimia de a încuraja chiar de la început, demersurile mele etnografice".
Muzeograf şef - secţie Etnografie Bacău, Feodosia Rotaru, scria în 20.IX.2012: „Emilia Pavel este cu
siguranţă una din acele persoane care se nasc şi tră
iesc mai puţin pentru ele şi mai mult pentru a da şi
a lăsa semenilor. înainte de a cunoaşte omul Emilia Pavel, am cunoscut prin scrierile sale, etnograful.
Încă de la începuturile mele ca etnograf la Muzeul

din Bacău, am citit câteva din lucrările sale, fără de
care nu puteam porni la drum în noua profesie".
Uriaşa cercetare din etnografia românească, ră 
mâne şi prin volumele pe care le-a publicat: „PORTUL POPULAR DIN ZONA IAŞULU!' - 1969;
„JOCURI CU MAŞTf' - 1971; „MĂŞTI POPULARE MOLDOVENEŞTI" - 1972; „PORTUL POPULAR DIN ZONA !AŞI" (completat cu noi cercetări)
- 1975; „PORTUL POPULAR MOLDOVENESC'
- 1976; „SCOARŢE ŞI ŢESATURI POPULARE" 1989; „STUDII DE ETNOLOGIE ROMÂNEASCA"
(227 pagini şi imagini alb - negru) - 1990; „]EUX
A MASQUES EN MOLDAVIE" - 1998; „STUDII DE
ETNOLOGIE ROMÂNEASCA" (498 pagini, text şi
imagini) - 2007; „MASCA UNIVERS ANTROPOLOGIC' - 2011; „MEMORIILE UNUI MUZEOGRAF" - 2013.
Astfel rămâne EMILIA PAVEL în memoria noastră, în documente de arhivă, prin scrierile sale, prin
patrimoniul etnografic alcătuit, prin acest medalion comemorativ, UN OM ADEVĂRAT, O MARE
PERSONALITATE, UN PROFESIONIST DESĂ
VÂRŞIT, UN ETNOLOG DE MARE VALOARE AL
ROMÂNIEI.

...

__

~

STUDII

DE ETNOLOGIE
ROMANEAscA
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Iordan DATCU

EMILIA PAVEL, „MEMORIILE UNUI
MUZEOGRAF((*
E ilia Pav:el, etnolog cu îndelungată activitate, autoare a luilor Po
opular din zona Iaşului (1969), Jocuri cu
m • ti (l 971 ), Măşti populare moldoveneşti (1972), Portul
po ular din na Iaşi ( 1975), Portul popular moldovenesc
(19 6), coa(ţe şi ţesături populare (1989), Studii de etno ogie românească (I, 1990, II, 2006), Jeux a masques en
M davie (1998 Valori etnografice româneşti în imagini
(2 7), Masca
nivers antropologic. Mask - anthropoloeal univeF e. asque - univers anthropologic (2001), nu face parte dintre aceia care-şi scriu memoriile când memoriale-a slăbit. La cei 89 de ani ai săi de viaţă (s-a născut
la 9 aprilie 1925 în Popeşti, judeţul Iaşi), îşi aminteşte, spre
exemplu, că la absolvirea Şcolii Normale nr. 2 din Iaşi, una
dintre întrebări, la examenul de limba şi literatura română a
fost: „ce s-a găsit în candelabrul de la Mănăstirea Suceviţa";
de asemenea, că un examen la Facultatea de Istorie a Universităţii din Iaşi, a fost programat în 1950, în ziua de Sf. Ilie,
la orele 12 şi că a durat 20 de minute.
Timp de şase decenii a fost unul dintre cercetătorii de
bază ai Muzeului Etnografic al Moldovei, unde a fost încadrată, după absolvirea, în 1951, a Facultăţii de Istorie şi Geografie a Universităţii din Iaşi, Actul de înfiinţare al Muzeului a fost aprobat în 1943, însă această importantă instituţia
culturală a funcţionat efectiv din 1951, primul director al
ei fiind Ion Chelcea. în capitole foarte documentate Emilia Pavel reface istoria muzeului şi prezintă contribuţia sa la
îmbogăţirea patrimoniului acestuia. Au fost ani când a adunat, nu de puţine ori în condiţii eroice, numeroase colecţii
din varii zone ale Moldovei. Alături de imensele greutăţi în
cercetarea, fară bani de deplasare, în depistarea obiectelor
şi în transportarea lor - cu căruţa, pe drumuri de ţară -, în
depozitarea, inventarierea şi conservarea lor, iniţial într-o
clădire în proces de consolidare, Casa „Cuza", Emiliei Pavel
i-a fost dat să audă părerile troglodite ale unui activist, şef
de secţie la judeţeana de partid, pe care-l nu-l numeşte, dar
noi ştim că este vorba de Vasile Adăscăliţei, profesor de folclor la Universitatea ieşeană, care a acuzat-o de „misticism,
superstiţii şi de lucruri care nu sunt de viitor".
A văzut, încă din tinereţe, mari personalităţi. Una dintre ele a fost Nicolae Iorga, care i-a înmânat, la serbarea de
sfârşit de an, din 1938, elevei premiante Emilia Pavel un pachet de cărţi şi a întrebat-o glwnind dacă nu este rudă cu ...
Apostolul Pavel. Marele istoric a ţinut-o minte şi i-a trimis,
d upă aceea, o ... căruţa de cărţi, tipărite în tipografia sa de la
Vălenii de Munte.
Autoarea îşi prezintă sobru activitatea, lăsându-i pe alţii
să i-o aprecieze, o întreagă secţiune a cărţii conţine aceste
aprecieri, semnate de personalităţi precwn Petru Caraman,
Zoe Dumitrescu Buşulenga, Romulus Vulcănescu, Petru
Ursache, Marius Dan Drăgoi, Daniel Corbu, Ioan Godea,
Valeriu D. Cotea, Dan Hatmanu, Doina Işfanoni, C. Parascan, Grigore Ilisei, Marcela Focşa, Radu Vulpe, Vasile Filip,
Marcel Lutic, Lucian Vasiliu, Cassian Maria Spiridon, Horia
Zilieru ş.a. Alte personalităţi au fost alături de ea cu diferite ocazii, ca lansări ale cărţilor sale, ca vernisarea unor expoziţii de artă populară, între cei prezenţi fiind de amintit
l.P.S.S. Daniel, Mitropolit al Moldovei, Al. Husar, Nicolae
Dabija, Grigore Vieru, Constantin Ciopraga, Gh. Platon,
Val. Condurache, Victor Spinei, Răzvan Theodorescu.
cră

Dintre cei care au formulat opinii asupra operei sale,
Petru Ursache este cel care i-a urmărit sistematic opera şi
a definit-o în ceea ce are ea personal: „Cine parcurge lista
de lucrări publicate (şi sunt foarte multe la număr) constată
că majoritatea au ca obiect motivele şi formele plastice. In
anumite domenii, autoarea s-a impus cu contribuţii esenţi 
ale, bucurându-se de aprecieri unanime din partea specialiştilor, în măsură să-şi spună cuvântul. Ca să vorbeşti despre portul popular de pe întreg cuprinsul Moldovei, despre
măşti sau despre podoabele din interioarele locuinţelor rurale, trebuie să apelezi la scrierile sale (şi la colecţiile muzeale achiziţionate pe răspundere proprie), ca la surse de informaţie sigure, verificate vreme îndelungată şi la faţa focului.
Lor li s-a acordat, într- adevăr, munca de o viaţă, de febrilă
căutare, de întrebări şi răspunsuri."
în zecile de pagini de referinţe critice reproduse se fac
aprecieri nu doar despre muzeograful de elită, omul unei
singure pasiuni: valorificarea artei populare moldoveneşti
într-un celebru muzeu, nu doar despre concepţia şi viziunea estetică, despre metodologia pe care a aplicat-o în îndelungul său demers ştiinţific, ci şi despre omul Emilia Pavel,
persoana modestă, discretă, generoasă, politicoasă, sfioasă,
delicată, cu vorba ei „caldă, uşor înmiresmată de vorbire
moldovenească".

Desprindem din memoriile sale un moment insolit, o pa-

gină care aduce o pată de culoare. în 1945, când Şcoala Normală nr 2, din Iaşi, s-a refugiat în comuna Creţeni -Izvoru,
din judeţul Argeş, Emilia Pavel l-a cunoscut pe tânărul scriitor Eugen Barbu, elev în anul întâi la o şcoala de jandarmi
din Bucureşti, atunci refugiată la Drăgăşani. Tânărul jandarm i-a mărturisit interlocutoarei sale că a acceptat să fie
elev al acelei şcoli la insistenţele tatălui său, tâmplarul Nicolae Barbu. La sfârşitul anului şcolar, în timpul căruia Emilia
Pavel predase vreo două luni la şcoala din sat, a avut Joc un
bal, cu care prilej s-au întâlnit cei doi.
Tânărul jandarm i s-a mărturisit că scrie un jurnal. Cum
acesta nu ştia să danseze, cei doi au conversat toată noaptea,
o noapte de mai cu lună. în Jurnal (E.P.L., 1966, p.), Eugen
Barbu a evocat întâlnirea cu tânăra învăţătoare: „Convorbire cu învăţătoarea satului. Trăieşte foarte retrasă şi nu are
decât o dorinţă: să citească Nyusu, despre care a auzit că e „o
carte foarte frumoasă». îmi evocă laşul de care îi e dor, sâmbetele seara când „asculta orchestra Toma Suru», care cânta
J'attendrai. Mi-e puţin milă de ea." Cartea amintită, de D.I.
Atanasiu, scriitor născut la Burdujeni - Suceava în 1888, a
apărut în 1937. Trimiţându-i peste ani, una dintre cărţile
sale, Portul popular moldovenesc (1976), Eugen Barbu şi -a
amintit de tânăra pe care a cunoscut-o, a publicat cu pseudonimul Mihai Vlasie, în Săptămâna (4 iulie 1986) schiţa
Sub lumina lunii.
Consemnez cu regret că o serie de etnologi, ca Ovidiu
Bârlea (prizonier la ruşi, luat de pe stradă, după Al Doilea
Război Mondial, după semnarea armistiţiului, timp de patru ani), Adrian Fochi, Valeriu Butură, Gheorghe Pavelescu
au părăsit lumea aceasta fară să - şi fi scris memoriile. Avem
un motiv în plus să salutăm apariţia memoriilor Emiliei
Pavel.
* Cu o prefaţă de Daniel Corbu, Editura Princeps Multimedia, laşi, 2013 , 264 p. + 102 p. foto.

https://biblioteca-digitala.ro

Dumitru LAVRIC

Iarna magică (4)
n decorul caleidoscopic al sărbătorii, în această
·şcare turbionară de coborâre în malestrom, în
ace stă îmbodobire efemeră, masca ar putea reprezeni a festivizare prin dedublare; din moment ce, în
ant chitate, pielea animalului sacrificat era folosită
în acte rituale, s-ar putea deduce că jocurile în care
~tanţii sunt travestiţi sau poartă măşti animaliere ar putea fi simboluri ale unor sacrificii virtuale,
însă omul sărbătoresc este chiar el mască (persana)
ce permite sacrului şi profanului să comunice, travestirea semnificând inconştientul ce se adresează conştientului, căci masca demască chiar entitatea ocultată şi dezvăluie prin învăluire. Dacă masca
e „ minciuna ce rosteşte adevărul"(P. Drogeanu), se
poate deduce că această deghizare prin fizionomie
grotescă sau hieratică e simulacru al unei alte fiinţe
ce ar putea opri chiar curgerea timpului prin raportarea dublă la regresiune şi/ sau aspiraţie şi prin calitatea de martor al popasului festiv. Dacă Democrit
are dreptate („0 viaţă fără sărbători este un drum
lung fără popasuri.") înseamnă că se poate discuta
despre paradoxalitatea sărbătorii ca neobişnuit care
se obişnuieşte şi obicei periodic al minunii, ca degradare creatoare de ordine şi exces care premerge dreapta cumpănire. Tradiţia sugerează două căi
pentru obţinerea acestor efecte miraculoase: împodobirea care atrage Kairoticul şi urâţirea (haina pe
dos), concordantă cu inversarea ordinii cotidiene;
dacă decorativul şi ornamentul au semnificaţii iniţi 
atice şi potenţează virtuţile personale, travestirea generează la rându-i energie în cadrul unui comportament festiv stimulator. Amintitoare de gerontocraţie
şi gerontolatrie, măştile de moşi facilitează aluziile
indecente şi simulacre ale posesiei sexuale, ca simboluri ale vechilor ceremonii destinate înmulţirii totemului, când oficianţii apăreau sub chipul strămo
şului mitic - concomitent om şi animal; cosmosul
fiind doar o enclavă în care, de sărbători, inrupe haosul, această simbioză între regnuri devine posibilă.
Despre mască, cu cât înţelegem mai puţine, putem
presupune mai multe, inclusiv că se raportează la
babă - strămoş mitic pe linie feminină, relict matriarhal şi simbol al supremaţiei principiului feminin
sacralizat sau demonizat. Ca materializare a duhului
strămoşului, masca antropomorfa poate trezi groază sau veneraţie, dar impune în acelaşi timp voinţa
purtătorului, considerat eliberat de rânduiala obiş
nuită, liber să-şi refuleze stări s ufleteşti anterioare,
apărat şi de muţenia rituală specifică actelor de divi naţie sau meselor de pomenire, cel care practică tă 
cerea semnalând apartenenţa la lumea spiritelor, cu

strămoşii

mitici comunicarea făcându-se prin costumaţie, dans ritual, muzică, gestică, pantomimă,
elemente fonice subverbale, jocul fiind în acest context ritual sacru, cale spre mântuire şi catalizator al
ordinii. În proximitatea aceleaşi simbolistici se cantonează şi pilozitatea excesivă a măştii, ca marcă a
puterii (intensificator energetic), barba bogată semnificând dubla integritate fizică şi psihică, apanaj al
fiinţelor aflate în relaţii strânse cu divinitatea, patriarhalitaea t virilă. Negrul - dominant în cromatica
doliului absolut ci al fiinţelor ascunse până la invizibil, venite din Noaptea care este frica acestor măşti
- nu mai este semnul Haosului, simboluri ale gestaţiei, fecundităţii şi germinării, dar şi epifanie a maleficului. Anume diformităţi fizice arată că infirmitgatea simbolizează absenţa unui element de simetrie
care favorizează misterul şi poate fi însoţită de o forţă erogenă devastatoare. În paralel, alte măşti figu rând fierari, potcovari, căldărari, coşari sunt considerate purtătoare de noroc. Mimând haosul, jocurile cu măşti acceptă licenţa gastronomică, potatorică,
comportamentală, lingvistică dar carnavalescul este
depăşit prin impunerea măştii ca realitate deschisă
concomitent spre planuri separate, complementare
sau antagonice, semiotica vestimentară devine indicator, gestul e limbaj codificat al emoţiei, mitologia
diferenţei e abolită iar actanţii transformă turbulen ţa în ritual sacru. In acest mod, lumea este resemnificată, sărbătoarea devine o dezordine controlată
căci totala libertate aparţine doar fiinţei reprezentate
de mască, nu şi purtătorului; aceasta însă accesează prin travestire dimensiunea onirică a existenţei,
sărbătoarea devenind un vis colectiv, securizant şi
compensator, vitalizat de magia darului.
Impunând o relaţie asimetrică şi constrângătoare
între donator şi donatar, acţiunea de a dărui se cere
imediat răsplătită, ca şi orice act ritual; colindăto
rii dăruiesc gazdei o urare din perspectiva unui plus
de putere, prestaţie ceremonială care îşi pierde eficienţa dacă relaţia de asimetrie nu este corectată prin
darul oferit de donatarul devenit donator. În societăţile tradiţionale, practica darului poate înlocui,
măcar parţial, sistemul vânzării/cumpărării, în mă 
sura în care aplică principiile reciprocităţii şi obligativităţii şi este integrată în prescripţii şi reguli ale
sociabilităţii, care ilustrează sau impun ierarhia necesară sistemului; se adaugă convingerea că generozitatea umană ar putea stimula pe cea a zeilor - perspectivă din care darul devine ofrandă şi jertfa. M.
Mauss (Eseu despre dar) a demonstrat convingător
că darurile şi ofrandele se structurează după un cod
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condiţiile

în care statutul social depinde
Impregnat de sentimentul sărbătorescului, omul
hotărâtor de tripla obligaţie de a dărui, a primi şi a festiv aşează pe masa rotundă - altar de jertfa şi simînapoia dăruind, acţiuni care au răsfrângeri morale, bol al cerului - alimente deţinătoare de sacralitate,
religioase, juridice, economice. Psihanalitic, darul conform principiului că hrana reprezintă Zeul şi deilustrează esenţa propriei fiinţe iar refuzul darului vine , prin absorbţie, împărtăşanie, chiar transforsemnifică de fapt refuzul relaţiei; schimb deghizat marea culinară asigurând un cumul de simboluri.
sau mijloc de conciliere, darul funcţionează ca auto- Astfel, lungul drum al pâinii către casă presupune
gratificaţie sau mijloc de contact cu transcendentul, prescripţii şi interdicţii, gesturi şi formule rituale
solemnizează cotidianul şi integrează în comunita- pentru atragerea forţelor benefice; pâinea rituală se
te, căci principiul reciprocităţii reglează comporta- pregăteşte de dimineaţă, elementele de descântec şi
mentul, indiferent dacă darul e în muncă, alimen- formulele magice asigurând alchimia creşterii. Grâtar, pecuniar, conceput ca obligaţie socială sau plată ul e cristofosic iar faina e hrană materială dar şi stianticipată. în ambianţa riturilor de trecere, darul şi mulent al creşterii, pâinea e nutritivă, terapeutică,
ofranda sunt orientate către divinitate sau către stră apotropaică şi diviniatorie, mai ales când forma în
moşi, pentru câştigarea bunăvoinţei sau atenuarea care este prelucrată îi augumentează semnificaţiile
sentimentului de culpabilitate - unui dar spiritual extraalimentare preluate prin reproducerea actelor
(colinda) răspunzându-i-se cu un bun material, de primordiale şi modelele mitice. La sărbători, ceea ce
regulă alimentar, transfigurat la rândul său spiritual. s-a dobândit împreună se consumă împreună, o spă
În arealul etnic românesc, darul e mai puţin legătura ţul fiind concomitent pentru zei, pentru vii şi pentru
care obligă şi mai mult credinţă că în postexistenţă morţi. Colacul modelat şi ornamentat arhetipal se
se regăseşte multiplicat; ca tehnică de festivizare, da- oferă ca dar şi se consumă pentru funcţia sa mediarul urmăreşte producerea bucuriei printr-o cultură toare în pragurile de separare/integrare; prin formă,
a stimulentelor, anularea .alterităţii, acceptarea stră sugerează veşnicia, analogia cu şarpele îl impune ca
distribuitor de fecunditate, rotundul slujeşte magiei
inului ca oaspete, sărbătoarea românească fiind nu
apotropaice, îmbodobirea prin împletire, răsucire,
atât redistributivă cât ritualică: masa este pentru oaincizie îl transformă în obiect ritual. Roată a vieţii,
meni, zei şi spirite, alimentul sacral are virtuţi magidisc solar şi semn astral, colacul mai poate semnifica
ce, terapeutice, apotropaice sau divinatorii, comenbiruinţă asupra morţii sau ofrandă funerară; arhetip
sualitatea asigură bunăstarea familiei prin bunăvo
al totalităţii şi imagine a centrului creator, simboinţa zeilor, străinul este sol al altei lumi, mediator
lizează mişcarea circulară infinită, circumferinţa pe
între sacru şi profan, pâinea şi colacul sunt simulacare orice punct poate fi al începutului,similitudinea
cre ale totemului, se distribuie ierarhic şi asigură cocu inelul şi coroana fiind marcă a împlin irii superlaeziunea colectivă, comensualitate tinzând să devină tive. Grâul fiind hrană ce asigură imortalitatea, simconsensualitate. Chiar dacă străinule conotat nega- bol al reînvierii, sămânţă regeneratoare şi panspertiv, prin opoziţie cu autohtonul în postura de oaspe- mie, paradigmă a devenirii, colacul este şi simbol al
te poate fi mesager al zeului sau al strămoşului, ceea fecundităţii şi fertilităţii. O simbolistică şi mai proce transformă ospeţia în schimb simbolic şi sacral, fundă îşi descoperă colacul prin corelare cu oul fo din moment ce oaspeţii/ colindătorii se prezintă în losit în practicile divinatorii din noaptea dintre ani
locul zeilor. Până la a fi un modus vivendi sărbăto ca arhetip şi rezumat al cosmogoniei; ca şi oul, colaresc, masa rituală e mai întâi un dialog, un schimb cul îşi are începutul şi sfârşitul în sine, conţine proalternativ de enunţuri ce respectă gestualităţi care babilităţile oricărei dezvoltări, pe care le incifrează,
ava ntajează relaţia de agregare printr-un protocol de transformând pâinea - aliment cu atributele regaîntâmpinare ce include operatori de contact şi am- lităţii - în semnificant al sănătăţii şi bunăstării; în
breiori de tipul: strângerea mâinilor, zâmbetul, în- asociere cu sarea, pâinea e receptată şi ca simbol
clinarea capului, îmbrăţişarea. Ca şi eroii homerici, universal al ospeţiei. Adjuvant energizant şi eufori carpato-danubienii festivi ridică pocalul pentru zeii zant sarea însoţea, la romani, sacrificiile şi simboliuranieni şi varsă o picătură pentru strămoşii telu- za armonia; perspectiva biblică îi adaugă capacitatea
rici, respectă normele tradiţiei privind timpul, spa- de a conserva nealterat mesajul divin; continuă să fie
ţi ul, conţinutul şi codul darului, argumentat gestual folosită în ritualuri de ospitalitate şi înfrăţire iar pe
şi verbal. În contextul comentat, comunicarea socia- masa de sărbători rămâne mereu prezentă, pentru
lă se face prin schimburi şi echivalări de valori, prin bucuria spiritelor.
darurile care anticipează împlinirea destinului, care
Mărul dăruit colindătorilor e un simbol erotic, ca
nu sunt ce par a fi, valoarea lor fiind simbolică şi arbore e simbol edenic al cunoaşterii şi înţelepciu 
nii iar fructul metaforizează ispita, e metonimie a
protejată de un cod subtil şi semnificativ.
precis, în
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fetei de măritat şi icon al sânului; în basme, e adjuvant în alegerea mirelui iar consumul poate produce minunea numită graviditate. Sintagma florile dalbe, flori de măr ca refren al colindelor este
o incantaţie magică, la fel ca şi comparaţia ca merii, ca perii din obiceiul semănatului. Similar, para
a devenit metaforă a trupului feminin şi simbol al
senzualităţii, pentru calităţile gustative şi olfactive.
Alimentele consumate ritualic sau dăruite nu şi-ar
putea realiza potenţialităţile în lipsa acelui intensificator ideal, nelipsit din panoplia sărbătorii: vinul
de viaţă lungă al românilor, similar altor băuturi sacre. Consumul ritual al băuturii e considerat cale a
cunoaşterii entuziaste şi eliberare din ordinea cauzală şi rigoarea temporală, mijloc material de încântare şi descântare, de pătrundere a sacrului în fiinţa
umană - aşa cum credeau şi discipolii de la ospeţe
le iniţiatice ale nemuririi prezidate de Zamolxe. La
marile sărbători şi rituri de trecere, vinul nu e numai
ofrandă rituală prin simbolismul primei picături, ci
şi simbol al tinereţii fară bătrâneţe, reintegrând fiinţa într-o altă ordine, prin abolirea condiţiei profane. Tradiţia a impus convingerea că în perioadele
de tranziţie beţia rituală stimulează depăşirea crizei
solstiţiale, rezolvă antagonismul cer-pământ, stimulează planul divin al vieţii prin beatitudine, exaltare
şi vizionarism. Coborâtă din mitologie, sărbătoare
e şi un primum movens erotic, depozit de semnificaţii programat să semnifice multiplu şi să repete
entuziast modelul originar ca operă de univesală şi
eternă pedagogie. Fără o tensiune dramatică deosebită, jocurile cu măşti zoomorfe semnifică năzuin
ţa de unitate şi înmulţire, repetând exerciţiul metamorfozei pentru ca înmulţirea animalului - totem
să o influenţeze benefic şi pe a oamenilor, chiar jocul
fiind un incitant la dragoste; pornind de la constatarea că aceste măşti sunt îmbodobite cu găteli femeieşti, Traian Herseni le proiectează originea în perioada matriarhatului şi asimilează săriturile măştii
cu cele ale femelelor în perioada rutului.
În esenţă, întregul mecanism al colindatului are
şi finalitate erotică, fapt consemnat atât de Mihai
Coman („obiceiurile de Anul Nou nu erau numai
urări de belşug şi bunăstare, ci şi urări pentru viitoarele căsătorii, care în satul tradiţional se încheiau în
câşlegi, adică în răstimpul ce urmează imediat după
cele 12 zile în care se sărbătoreşte Anul Nou."), cât şi
de Petru Caraman: „Motivele erotice sunt cu drept
cuvânt baza colindelor de fată,ele formează atmosfera lor şi poate că nu există colinde din această specie,
în care alături de alte subiecte să nu se fixeze şi un
motiv erotic sau măcar în parte să-i dea colindatului
un sens de aşa natură. Această categorie ia din adevăr proporţii hipertrofice în colindele de fată mare".

Dacă în comunităţile tradiţionale, interesul pentru individ este relativ scăzut şi aceasta contează
doar în măsura în care se supune sau nu categoriei
care îl aspiră sau îl refuză, se deduce şi o poziţiona
re diferită a categoriilor de vârstă şi sex faţă de fenomenul sărbătorii. De regulă, copiii produc o imitaţie care devine credibilă doar datorită farmecului
primei vârste, se asociază aleatoriu şi pentru foarte
puţin timp, preferă un repertoriu facil, colindă neselectiv, fascinaţi de darurile primite şi de gratificaţii
le orale care le măresc bucuria. Bătrânii sunt uneori
deranjaţi de excesul festiv şi carnavalesc, şi neîncrezători în efemerul împodobit şi risipa provocatoare, acceptă sărbătoarea dar nu îi împărtăşesc entuziasmul. Maturii se simt datori să gestioneze o risipă
planificată, temperând excesul care ar pune în pericol subzistenţa din perioada post-festivă; gospodă
ria trebuie sa funcţioneze sub toate aspectele, imitând modelul aproape utopic al unei economii închise dar prospere. Segmentul cel mai implicat şi cel
mai interesat de oferta sărbătorescului rămâne tineretul de ambele sexe, aflat în stadiul premarital.
Sărbătoarea se potriveşte cel mai bine tinereţii,
mai întâi ca generator de bună dispoziţie; copilul
poate fi vesel fară motiv, bătrânul trebuie să-i tempereze voioşia pentru a evita grotescul. Pentru vârsta tinereţii, sărbătoarea realizează o alianţă mirifică
cu efect cathartic între glumă, râs şi destindere, fiind
şi un generator de emoţie, stare paradoxală care produce mai multă energie decât consumă, sentiment
care aduce mai aproape viitorul dezirabil. Dacă riturile de pubertate presupun şi revelarea secretelor
sexualităţii, sărbătoarea este şi o iniţiere care metamorfozează puberii într-o nouă promoţie de bărbaţi
şi femei, probă iniţiatică şi gest de integrare. Cu prilejul sărbătorii, tinereţea îşi celebi;ează fericirea dobândită şi o consolidează pe cea viitoare căci, dacă
dragoste nu e, sărbătoare nu e; prin chiar principiul
ei întemeietor, sărbătoarea e erotogenă, reînfiinţând
fiinţa într-un timp al plăcerii la care au acces doar
eflorescenţele vitale superlative.
Prin toate valenţele subliniate, fenomenologia şi
morfologia sărbătorilor comentate stau sub semnul dodecadei, care indică un caracter ciclic, universal şi magic, perfecţiune şi echilibru, plenitudine şi repetiţie a cosmogoniei, relaţie strânsă şi influenţă între planurile macro şi microcosmos, un
ciclu temporal încheiat şi o deschidere spre un altul. Acest aproape miracol e posibil prin extraordinara putere de modelare pe care o are ceremonialul festiv: prin metafore şi simboluri cu efect perlocuţionar I ilocuţionar, ritul desfaşoară o gnoză de
tip special, subtextuală şi subliminală, instaurează o
stare de a fi, căci cuvintele devin acţiuni eliberatoare
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din condiţionarile spaţio-temporale, constrângerile
cauzal-deterministe şi limitele fatale ale existenţei;
devenită cunoaştere prin participare, această activizare permite permutări ale poziţiilor agent - pacient, căci frecventarea tradiţiilor are dimensiune anteică şi capacitatea de a origina existenţa.
Devenit simultan eleat şi heraclitean, despre
omul sărbătorii se poate afirma ceea ce Noica spunea despre Fiinţă: în a fost sa fie (fiinţa împlinită)
sărbătoarea aduce pe n-a fost să fie (neîmplinită),
era să fie (suspendată), va fi fiind (eventuală), ar fi
să fie (posibilă), adică realizează identitatea infinitului mare şi a celui mic. Chiar dacă modernitatea
determină o dezinserţie a omului din lume şi vechile ritualuri devin spectacole populare, sărbătoarea

rămâne

în esenţa sa aşa cum o definea Socrate: rodul
timpului liber al omului liber; simfonie capabilă să
reunească clase, sexe şi vârste prin polivalenţa mesajelor sale care vizează sincronia, sinergia, sinestezia,
sintalitatea - sărbătoarea va însoţi mereu omul şi va
rămâne mereu în memorie cu îndemnul: Bucură - te
de această clipă care este viaţa ta!
Iarna magică aparţine unui prezent etern:
„Strălucitoare capre cu lâna colorată
Şi toboşari din basme săltând într-un picior,
Apoi, alai de jocuri, cu urşi ce veseli saltă,
Cu sclipitoare capre şi cu - mpăraţi bărboşi
Vin în vârtej şi-n sunet de tobă, laolaltă
Cu datinile noastre rămase din strămoşi. "

Liviu ŞOPTELEA

PASI
, PRIN GALERII
.încheiam episodul anterior cu participări
le personale la începutul anului 2014 la expoziţiile
„Eminesciana" - Iaşi, „Roşia Montană" - Bucureşti
şi Festivalul Internaţional A.R.T.E. Iaşi.
Aşadar, continuăm periplul prin galeriile botoş ănene şi nu numai, continuăm să vă povestim
despre artele vizuale şi participările membrilor Societăţii Culturale „EXPO-ART"Botoşani, în mod
special.
Luna martie a fost o lună foarte bogată pentru
pictorii botoşăneni. George Şpaiuc a participat la
expoziţia „Pictori români la Sozopol", organizată la Palatul Şuţu din Bucureşti, iar subsemnatul a
fost prezent pe simezele Muzeului Militar Naţional
„Regele Ferdinand I" din Bucureşti, la expoziţia internaţională ,,Valul Grecesc". De asemenea, membrii societăţii noastre au participat la „Târgul Măr
ţişorului" organizat de C.J.C.P.C.T. Botoşani .
La Universitatea „Ştefan cel Mare"din Suceava,
în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele Univers ităţii, a fost vernisată expoziţia „Poezia Semnelor"p icto-instalaţie, autor Liviu Şaptelea. O altă participare personală a fost la Salonul Naţional de Artă
Plastică „Atitudini Contemporane", care a cuprins
expoziţii la Bucureşti, Ploieşti, Călăraşi şi Slobozia.
„

Pe 11 martie, de Ziua Internaţională a Poeziei,
s-a deschis la Ipoteşti, în sala „Horia Bernea" expoziţia de grup „Poezia Semnelor Vizuale", semnată de Silviu Babii, Florin Grosu şi Liviu Şoptelea,
artiştii care, alături de botoşănenii Constantin Surugiu, Doiniţa Andronic şi Constantin Ungureanu
şi împreună cu alţi artişti din ţară, au participat la
expoziţia „Dumnezeul Răbdării şi al Mângâierii" ediţia a IV-a la sala „City Gallery" din Suceava.
În cadrul festivităţilor prilejuit~. de Zilele Oraşului, pe 23 aprilie, s-a deschis în zona Centrului Vechi al Botoşaniului „Salonul de Primăvară",
unde au expus: Marcel Alexa, Aurelian Antal, Aurel Azamfirei, Silviu Babii, Victor Foca, Ionuţ Gafiţeanu, Florin Grosu, Gheorghe Huivan, Florin Prodan, Liviu Şaptelea şi George Şpaiuc.
O parte din membrii Societăţii Culturale
„EXPO-ART" Botoşani au participat şi la Târgul
Meşterilor Populari, ediţia a VIII-a, organizat de
C.J.C.P.C.T. Botoşani, pe Pietonalul Unirii.
În luna mai, alături de subsemnatul, au participat la Tabăra Naţională de la Târgu Mureş pictorii Silviu Babii şi Florin Grosu. În aceeaşi perioadă,
pictorul George Şpaiuc a expus la Casa de Licitaţii
„Grimberg" Bucureşti.
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Pe 1 iulie pictorul Corneliu Dumitriu şi-a serbat
împlinirea celor 60 de ani prin organizarea unei expoziţii personale la Galeriile de Artă „Ştefan Luchian" Botoşani, pentru ca apoi să participe împreună
cu Victor Foca la expoziţia „Omagiu lui Ştefan Luchian" în Italia.
în perioada iulie - septembrie 2014 a avut loc
expoziţia „Saloanele Moldovei" la Bacău şi Chişi
nău unde am participat cu lucrarea „Dialog", lucrare nominalizată la secţiunea pictură.
Florin Grosu a participat în luna iulie la taberele organizate la Seini - Maramureş, Păltinoasa
- Suceava (unde am fost şi eu prezent) şi Sovata
- Mureş.
In luna august 2014, am organizat un eveniment insolit, o expoziţie de o zi la Casa Sofian clădire aflată în reconstrucţie - unde am expus
picto-instalaţie sub titlul „Intervenţie plastică în
şantier de restaurare". Tot în luna august am participat, alături de Corneliu Dumitriu şi Victor Foca,
la expoziţia „Omagiu lui Ştefan Luchian" deschisă
la Piatra Neamţ.
Silviu Babii a fost prezent cu lucrări la expoziţia naţională „Salonul de Toamnă" deschisă în Sala
„Constantin Brâncuşi"de la Palatul Parlamentului.
Expoziţia „Poezia Semnelor Vizuale" a poposit
în luna septembrie la Târgu Jiu, unde am participat
şi la Tabăra internaţională de artă plastică de la Baia
de Fier, ambele evenimente fiind organizate în cadrul Festivalului „Gorjfest".
În luna octombrie, George Şpaiuc a participat la
tabăra Sălciua - Alba, iar subsemnatul a participat
cu două lucrări la Bienala „Ion Andreescu" de la

La Salonul ARTIS, organizat de U.A.P. Iaşi, organizat în octombrie - noiembrie, au participat:
Corneliu Dumitriu, Liviu Şoptelea şi Theodor
Valenciuc.
Pe 1 noiembrie Ana Florescu a vernisat, la Galeriile de Artă „Ştefan Luchian" Botoşani, expoziţia
Salonului Naţional de Arte Vizuale „Interferenţe" ediţia a III-a, unde au participat peste 40 de artişti
din Botoşani, Bacău, Iaşi, Suceava, Bistriţa, Târgu
Mureş, Timiş, Galaţi, Constanţa şi Bucureşti.

Pe 26 noiembrie a fost vernisată expoziţia „Metafore vizuale" Liviu Şoptelea - pictură şi Cosmin
Iaţeşen - sculptură, la Galeriile „Pallady" din Iaşi.
Tot în luna noiembrie a fost deschis la Galeriile
de Artă „Ştefan Luchian" din Botoşani „Salonul de
toamnă", curatoriat de Florin Prodan, unde - ală
turi de pictori botoşăneni - expun şi invitaţi din
ţară.

În luna decembrie, membrii Societăţii Culturale „EXPO-ART" Botoşani expun lucrări de pictură şi iconografie la Galeriile „Botoşani Shopping
Center".
Aşadar, a fost un an bogat, cu numeroase participări expoziţionale, cu lucrări de calitate, prin care
artiştii s-au făcut auziţi, atât în Botoşani cât şi în
ţară.

Buzău.

Corneliu Dumitriu şi George Şpaiuc au fost prezenţi în luna noiembrie şi la Tabăra naţională de la
Arieşeni - Alba.
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CĂRŢILE SCRIITORILOR BOTOŞĂNENI
Paşii Poetului, ediţia
Această ediţie,

a V-a

a cincea, a

căr

ţii Paşii Poetului, după ultimele
două apariţii, cu alte titluri, la alte
două editurii ieşene (Eminescu

- pelerin prin

vămile

timpului,
Eminescu

Princeps Edit, 2009 şi
- după 125 de ani, Tipo Moldova, 2014), readuce în atenţie titlul
iniţial al cărţii, cel pe care coautorii, subsemnatul şi regretatul
Emil Iordache, s-au decis să i-l
dea în 1989, la Centenarul morţii
poetului Mihai Eminescu, după
o documentare efectuată în două
etape, în ţară şi în locurile din
afara ţării - Cernăuţi şi Odesa
-, permise la acea vreme de autorităţi. Cele două documentări
în teren în mod special dar şi în
bibliotecile de care am depins au
avut ca scop „constatarea păstră
rii memoriei poetului în locurile
prin care paşii acestuia l-au purtat în timpul vieţii" şi mai puţin
corijări la deja consacratele biografii ş i cercetări biobibliografice
ale operei şi vieţii poetului. Intenţia noastră şi-a atins doar în parte scopul. în primul rînd nu am
putut fi cu întreaga documentare în carte asa cum ne-am dorit,
din cauza interzicerii deplasării
şi în alte locuri din Europa, pe
unde Mihai Eminescu a umblat,
fie la şcoli, fie dus de nevoi. În al
doilea rînd - şi asta, dacă interzicerea deplasării la Praga, la Viena, la Berlin, Florenţa şi Veneţia
ni s-a părut firească pentru acele timpuri, ne-a necăjit mai mult
- nu am putut aşeza în paginile
cărţii tot ceea ce am constatat pe
teren . Ba mai mult decît atît, zelosul redactor de carte de la Editura Sport-Turism ne-a obligat să
introducem pe ici şi colo în reportajele noastre fraze luminoase care să arate „marile realizări
ale comunismului" venite peste paşii şi memoria poetului, pe

.

unele locuri semne abia vizibile.
peste acest aspect deloc de neglijat, nu am fost lăsaţi să introducem în cartea noastră fotografiile făcute de celălalt membru al
echipajului, fotograful Ioan Helici, acestea fiind înlocuite cu o
serie de grafici - nu neg, foarte
reuşite, dar nu le era locul acolo, într-o carte de cercetare de un
alt tip decît pînă atunci! - semnate de Spiru Vergulescu. Încît
cartea noastră a căpătat aspectul
unui album, care a trecut, deşi cu
un tiraj bun de 35.000 de exemplare, ca oricare altă carte dedicată atunci Centenarului morţii poetului Mihai Eminescu.
Abia în anul 2000 - an declarat
„An Eminescu" de UNESCO am reuşit, după o cercetare de o
lună de zile în oraşele din Europa prin care am avut certitudinea
că Eminescu a trecut, să completăm cartea cu alte articole, care
au întregit scopul cu care am plecat iniţial la această deloc simplă
cercetare. Din păcate Emil Iordache nu a putut merge şi am scris
singur atunci articolele care au
ilustrat trecerea lui Eminescu şi
prin Praga, Viena, Berlin, Potsdam, Florenţa şi Veneţia, completate cu o documentare şi la
Roma, la Academia di Romania,
cu scopul de a ilustra activitatea
cercetătoarei operei şi vieţii lui
Eminescu, Rosa del Conte. Cartea a apărut la 150 de ani de la
naşterea lui Mihai Eminescu, în
iunie 2000, la Editura Timpul din
Iaşi, în urma unui proiect susţi
nut de Ministerul Culturii, condus pe atunci de Ion Caramitru.
La acea ediţie, am adăugat, la
doar un singur articol, cel despre
Bucureşti, cîteva note necesare,
ivite în urma cercetărilor făcute
de N. Georgescu, privind moartea lui Mihai Eminescu; elemente
necesare şi binevenite în urma a
Şi
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tot felul de presupuneri şi aberaţii care-l aruncau pe Eminescu în
jocurile mizere ale unei posterităţi care doreşte să facă şi din nenorocirea celui mai mare poet al
românilor o miză plină de senzaţii tari şi mai ales politice.
În prezenta ediţie nu aducem
nimic nou din acest punct de
vedere. Nici nu am vedea ce am
mai putea adăuga. Editura Junimea din Iaşi a ales să includă în
noua serie Eminesciana şi această carte, căreia i-a dat o altă înfă
ţişare şi compoziţie a sumarului,
alegînd să folosească iconografia
propusă de noi în ediţia din 2000
într-o altă formulă. Mulţumim
astfel Domnului Lucian Vasiliu
pentru ideea de a edita Paşii Poetului într-un tiraj care să ajungă
la cei interesaţi, aducînd în acest
mod eficient o recunoştinţă regretatului Emil Iordache, atît de
mult implicat, la vremea sa, în
realizarea acestei cărţi. (Gellu
DORIAN)
Exerciţiu
Editată

de salvare

de Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, în programul acestei insti tuţii de publicare a cărţilor scriitorilor botoşăneni care au slujit
cultura botoşăneană, serie în care
până în prezent au apărut cărţi
le scritorilor Constantin Dracsin,
Horaţiu Ioan Laşcu, Emil Iordache, Dumitru Ţiganiuc, Victor
Teişanu, Mircea Oprea, cartea lui
Dumitru Ignat adună toată proza
scrisă şi publicată de acest autor
până în prezent. Exerciţiu de salvare însumează astfel prozele din
Phoenix 1 km, apărută în 1982 la
Editura Junimea, Un bărbat din
Nazaret, Editura Axa, 2005 şi
Mulţimi vide, Editura Quadrat,
2008. Despre cartea lui de debut în proză, pentru că Dumitru

Cruatie litetzatză
profesie, ci unul de vocaţie . Este
el îns uşi poet, încît, din această po ziţie, i-a cunoscut îndeaproape pe toţi cei despre care s-a
decis să scrie, de la Lucian Valea, care i-a fost profesor în anii
de liceu, la Darabani, unde, ală
turi de Corneliu Popel şi alţi cîţiva, au scos o primă revistă şco 
lară („Hyperion"), după mulţi
ani de la cele care au fost interzise odată cu instalarea regimului
bolş evic la noi, şi până la Cristina Prisăcariu - Şoptelea, despre a
cărei recentă apariţie scrie chiar
între copertele acestei cărţi. Cei
Dumitru Ignat
douăzeci şi nouă de poeţi cîţi
Exerciţiu de salvare
sunt acum în atenţia lui Victor
Teişanu
nu sunt cu toţii botoIgnat a publicat poezie şi eseu,
Laurenţiu Ulici scria: „Exerciţii ş ăneni din naştere , însă cei mai
de imaginaţie, atractive ş i inte- mulţi, da. Unii au devenit botoligente, textele din Phoenx 1 km ş ăneni prin adopţie, cum a fost
sunt proză speculativă pe subiec- deja amintitul aici Lucian Vate bizare, solicitând fantezia citi- lea, sau mai nou, cum sunt Lucia
torului ca secvenţe ce îngăduie şi Olaru Nenati, Petruţ Pârvescu şi
chiar reclamă o continuare din- Gabriel Alexe. Faptul că autorul
colo de câte scris în ele''. Subscri- acestei necesare cărţi pentru profilarea unei vieţi literare cu vădite
em. (Gellu DORIAN)
urme în geografia locului i-a avut
în atenţie pe toţi cei care au trăit,
Poeţi botoşăneni de azi
trăiesc,
au scris şi scriu aici arată
Este pentru prima dată când
din
partea
acestuia o generozitate
cineva se ocup ă într-un mod organizat de cărţ ile p oeţ ilor boto- analitică echidistantă, indiferent
şăneni. Nu este un critic literar de de animozităţi, preferinţe, părti
niri sau ignorări voite. Subiectivismul s-a impus de la sine, dând
astfel posibilitatea autorului să- şi
impună opinia sa critică, de care
nu numai autorii astfel analizaţi
să se simtă luaţi în seamă, ci şi
cei care le urmăpresc evoluţia să
se bucure de o aducere în discuţie a poeţilor botoşăneni. (Gellu
DORIAN)

Calul Fornesse
A treia carte a Ninei Viciriuc
apare la Editura Timpul din Iaşi,
în 2014. Titlul ei, unul care iese
dintr-o pseudo mitologie, Calul Fornesse, sugerează o alegorie sub care poeta doreşte, nu să
ascundă ceva sau să substituie
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adevăruri trăite, ci mai curân să
se apropie de o poezie care să-i
definească drumul ales. Nici livrescul nu este sugerat, ci spus
direct, ca în poezia ce deschide cartea (Urciorul lui Khayyam:
„Pot spune că Omar Khayyam/
bea deseori din trup de fecioa ră/ vin îndulcit cu strugurii timpului său" - o fi ştiut poeta ceva,
de bine ce ea vine în Flămân
zii Botoşanilor din spaţiul vrâncean al Panciului, unde vinul este
brand-ul care face pe orice bău
tor fericit. Obsesia amorului pidosnic, evidenţierea lui nu pe un
Pegas care se duce sigur spre Parnas, călărit fiind de prinţul din
Argos, Perseu, care o salvează pe
Andromeda din ghearele lui Kraken, monstrul lui Poseidon, ci pe
un cal Fornesse, cal de curse, care
are o cu totul altă menire decât
cel legendar; acesta, după o cursă
în forţă, va aj unge în rai, răzbu 
nând, în viziunea poetei, pe toată
lumea.
În compoziţia ei, această a treia carte a Ninei Viciriuc, completează într-un mod fericit pe celelalte două, reuşind să impu nă o
expresivitate distinctă în arealul
poeziei botoşănene de azi. (Gellu
DORIAN)

Czeatie liteiauf

Un shot de Ted,
două de Sylvia
Cu o tentă livrescă din titlu,
Andrei Alecsa, în cartea sa de debut - Un shot de Ted, două de Sylvia, Editura Charmides, 2014 - îşi
propune să iasă din sfera comodă
a minimalismului mult prea repede distilat şi depozitat în sticluţe
mici (nu neapărat cu esenţe tari!)
şi să încerce o abordare a poeziei dintr-o perspectivă retro, fără
a epata, ci mai curînd a se singulariza pe o pistă de mult deschisă
(dar nu prea bătătorită) de anglofilii poetici. Ted Hughes şi Sylvia
Plath, doi poeţi convivi - unul
s upravieţuindu - i celuilalt treizeci
şi cinci de ani - pot fi motive de
declanşare a chefului de poezie
pentru oricare poet din oricare
promoţie. La noi nu s-a omorît
nimeni pentru poezia lor, ci mai
curînd pentru legenda pe care au
lăsat- o în urmă. Nici măcar acum
debutantul despre care vreau să
scriu acum, bun cunoscător al literaturii anglo-americane, nu merge pe urma acestor doi mari poeţi,
atît de diferiţi, în fond, unul de celălalt. Dacă e să luăm în calcul că
poezia lor se scria la mijloc de secol douăzeci, fiind şi acum provocatoare şi proaspătă, miza formulei, pe lîngă atît de multele altele la
îndemînă, nu prea mai atrage pe
nimeni. Ceea ce face acum Andrei
Alecsa, care pare din capul locului cel mai livresc poet al ultimei
promoţii - dar un livresc topit în
text şi asumat ca provocare intelectuală şi probă de cunoaştere a
fenomenului poetic -, nu este un
experiment, ci un rezultat finit al
unui îndelung exerciţiu pe o formulă puţin b ătătorită de cei care
vin acum în poezie. Aşa cum observă şi Ioan Es. Pop pe coperta a
patra a cărţii, Andrei Alecsa aduce
în pagină chestiuni ce par a fi de la
începutul lumii, dar care sunt încă
atît de proaspete şi atrăgătoare

încît doreşti să treci peste ale cu
privirea şi a doua oară.
Din capul locului Andrei Alecsa nu este un constructor de carte, un poet care şi-a propus o arhitectură pe scheletul căreia să dea
forma unei clădiri impunătoare,
ochioasă, ci mai curînd, atent la
interioarele ce compun imobilul,
finisează pereţii acestora cu mare
atenţie, pînă la detaliu, trecînd din
cameră în cameră cu exigenţa celui care nu poate locui în orice fel
de cameră, deşi pare a fi indiferent
de felul cum arată clădirea pe dinafară. Însă la o privire mai atentă,
vedem scheletul ansamblului, filonul care leagă fiecare modul, încît
cînd ajungi la capăt ai impresia că
ai trecut prin aceeaşi cameră sau
că ai privit aceleaşi tablouri. Poeziile din cartea lui Andrei Alecsa
sunt scrise, astfel, în acelaşi registru. Deşi vrea să arate o detaşa
re faţă de tot ceea ce scrie, el este
implicat enorm de mult în fiecare idee pe care nu doreşte să o lase
dezbrăcată de formele sale finite.
„Shot" -urile depăşesc încercările,
definind cu exactitate substraturile livreşti
ale incipientului poetic
care l-a determinat să
finalizeze ceea ce şi-a
propus.
Poezia care dă titlul
cărţii face de la început
trimitere la modelele
sale existenţiale şi poetice: „aş vrea să port şi
eu vina/ lui Ted care o
ucidea pe Sylvia/ cu fiecare ejaculare pe care
şi-o risipea/ pe feţe
le tipelor doritoare de
monştri sacri/ aş vrea
să port şi eu sentimentul de vină/ al unei
mame care a tras pe
nas/ 21 de trepte pline de o cocaină/ care
uită să mai provoace şi
plăcere/ aş vrea să mă
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fi siluit şi pe mine cete de tauri/
ca să simt gustul lacrimilor mai
nesărate/ decît cea mai cruntă
banalitate de pe pămînt .. ." Dorinţe care-l duc pe poetul nostru
în continuare la constatarea firească ce nu ţine cîtuşi de puţin
de imoralitatea cunoscută a poetului britanic care a indus moartea timpuriei a soţiei sale, mamă
a doi copii, Sylvia Plath: „eu port
încă cu mine altă cruce/ una pe
care răsar în anotimpuri imprevizibile/ nopţile de sînzîiene de
cînd eram mic/ şi copitele şi zurgălăii ce răsunau complice". O
distanţare pe un alt destin ce pare
a lua zbuciumările poeţilor care
au creat o paradigmă existenţia
lă notorie, blocată la o astfel de
manifestare irepetabilă prin natura sa fatală. Astfel titlul acesta
de poem aşezat în p ·ima parte a
cărţii formează oat_.:um o axă a
acesteia şi conduce cititorul spre
o miză ce întîrzie să apară pînă
la final, de parcă ceva lipseşte, nu
se termină, ca în romanele care
lasă cititorului mai multe porţi

e'l.Mtle liteuati

de ieşire din angoasele căpătate
pe parcursul lecturii. Cititorul a
fost deja vizat, cu cîteva poeme
mai înainte, numit ca în celebrele personaje de vrăjitorie „cititor de maţe". Ce face acesta? Iată:
"morgan freeman e murit, iar eu/
am căscat nişte ochi mari/ m-am
simţit ca un surfer cu adevărat
pasionat/ atunci cînd nu înţelege
fiorul valului/ andy murray a câş
tigat u.s. openul/ iar eu am visat
împreună cu el/ febra unui anotimp care nu-şi găsea nicicum
locul/ în şira spinării lui/ şi am
văzut-o din nou ieri la amiază/
de fapt am presimţit-o/ cu nonşalanţa aia a dealerului/ care-şi
tot spune că şi de data asta garda/
are să închidă ochii/ la opulenta
lui migraţiune de la un cămin la
altul/ am presimţit-o păşind în
zăpadă/ cu ochelarii de soare la
ea/ un schior fraged şi nesimţit
de talentat." Şi aşa mai departe
pînă la final cînd suntem duşi în
cu totul altă poveste în care apar
un fel de monştri numiţi de poet
„hienele femele cu penis': Această plimbare prin mediile culturale ale lumii, cu prezenţa numelor unor actori, ale unor scriitori, prin cele sportive, în care
tenismenii de ultim moment
devin personaje care-l copleşesc
pe poet, nu sunt nimic altceva
decît consemnări ale unei istorii vii, aglutinate, topite în cronici transformate în fragmente
poetice ce se doresc un tot. Cum
de altfel plimbarea prin mai toată lumea, prin locuri exotice, îndepărtate, prin tot felul de lumi,
fie ivite aievea, fie din vis, ţin de
un himerism asumat, dar pentru
care nu face nici un efort să-l evidenţieze. Poemul Febra Chiliană
este relevant în acest sens. Dar
nu numai acest poem.
Trăind într-un mediu în care
lecturile sunt un modus vivendi,
copilul Andrei Alecsa, devenit
acum poet, cu o independenţă

absolută,

nu pare a se îndepăr
ta chiar cu totul de opiniile celor apropiaţi. Astfel mama apare
în mai multe ipostaze, uneori cu
exigenţa ocrotitoare consacrată
de milenii. Ea devine chiar şi cititorul exigent, atent şi moralizator: „„ .mamei nu-i plac poemele mele/ ea îmi reproşează că de
la o vreme/ tot încerc să sap pînă
şi în piatră/ că doar voi ajunge
şi eu precum în desenele animate/ pînă în China/ mama îmi
reproşează că de la o vreme/ petrec din ce în ce mai mult timp
în faţa oglinzii/ trăgînd de ompoplaţi/ în căutare de aripi care
să mă ducă/ în locul de unde pot
privi/ cum secunda se retrage la
vestiare ... / mama îmi aminteş
te că în jos/ pînă în China/ are
să mă mistuie lava/ şi că în sus/
pînă acolo unde se văd cusătu ri
le/ au să-mi crească flori de panică în organe/ şi au să-mi iasă
ochi, pe nas, pe urechi„ .I mamei nu îi pasă de evoluţionişti/ şi
nici de existenţialişti/ pentru că
ea ştie prea bine/ că zborul sau
plonjarea sunt autostrăzi indecise/ şi că succesul unui transplant
de aripă/ nu vieţuieşte în chilia
unde sinapsele joacă şah„ ."(Do-

rul de

şine

Căutarea

al unui tren deraiat).
normalităţii,

atunci
cînd o iei pe altă direcţie decît
cea care s-a dovedit a fi una firească pare a fi sugestia din acest
poem. Aşa cum priveşte Andrei
Alecsa acest fapt de viaţă, atunci
cînd este implicată în ea poezia,
nu pare a fi la îndemîna nici celei
care ţi-a dat viaţa. Destinul este
cel care dictează şi orice „regizare de viaţă" nu este posibilă decît
acolo unde nu există personalitate şi orgoliu. Şi Andrei Alecsa
îmbină aceste două caracteristici
puternice pe care le face vizibile
în cartea sa de debut.
Personajele care apar mai peste tot, fie cu nume, fie doar sugerate vin dintr-o existenţă de
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umbră,

devin din fictive reale,
îşi fac rolul pe care poetul li-I dă,
căpătînd identităţi foarte bine
definite doar din cîteva tuşe.
Ceea ce este remarcabil, pe
lîngă fluiditatea poemelor, care
nu ţine neapărat de discursul poetic, ci mai curînd de compoziţia
acestuia topită ca într-o armonie
dintr-un cor ai cărui membri se
unesc pentru prima oară într-un
spectacol, este noutatea limbajului şi firescul sintaxei utilizate
cu o atenţie de fin cunoscător al
limbii în care scrie. Nu este unul
de mari proporţii, însă este clar
că este unul nou, cu suflu puternic şi ţesături ce vin din trăiri
profunde, nedisimulate.
Ultima poezie din carte, una
din puţinele scurte, este definitorie pentru dorinţa poetului de a
rupe monotonia impusă în restul
cărţii, în care este aleasă ambiguitatea în locul lucidităţii: "atunci
cînd o pereche de faruri, în noaptea tîrzie/ atunci cînd tata/ pentru că o pereche de faruri/ atunci
cînd mîncam cea mai bună cină
posibilă/ iepure lovit de maşina
tatei/ îl mîncam cu înverşunare,
încordaţi,/ sufletul îi era aproape
viu, aproape că respira,/ aproape
că dădea să o taie pe uşă afară/ şi
să ne lase cu ochii în lună/ fratele meu şi cu mine făceam mereu
întrecere/ oare care dintre noi
avea să regurgiteze cel mai frumos/ ghemotoc din blană de frică .. ./ ghemotoacele i le dăruiam
mamei, iar ea ne făcea din ele/
haine noi/ care să ne apere de
umbrele ce s-au ridicat/ împotriva noastră': Un tablou de familie reuşit, care pune o amprentă
profund personală peste cartea
de debut a lu.i Andrei Alecsa, un
poet de la care aşteptăm semnul
revelator de schimbare a calimerei în rîndul tinerei generaţii de
poeţi de la noi.

Gheorghe ŢUCULEANU

Monografia folclorică a comunei Concesti

Obiceiuri de Sfântul Andrei

ear e Sfântul Andrei, un obicei care făcea (şi
mai face şi astăzi) deliciul fetelor mari şi al flăcăilor
era vrăjitul.
Hazul era determinat, în afară de multitudinea
va iantelor în care se desfăşura, şi de faptul ca la
ac st vrăjit participau mai mulţi flăcăi şi fete, adunaţi
to · în r-o singură casă, de obicei la una din fetele
cele mai une de glume. Erau mai multe feluri de a
se vrăji.
Iată câteva dintre ele:
A. Câte o fată, pe rând, mergea cu câte 0 cană de
apă în mână şi uda parii de la gard. Fata era legată la
ochi. Când ajungea la al nouălea par, se dezlega şi se
uita, în hohotul de râs a celor care o urmăreau, cum
este parul: dacă era drept, o va lua un băiat drept,
dacă era strâmb, o va lua un şotâng, iar dacă era neted, fără noduri, va fi soţia unui băiat sărac şi invers:
prezenţa nodurilor presupunea bogăţia aceluia ce-o
va lua de nevastă.
Apoi se mai arunca câte un papuc peste casă.
Dacă papucul cădea cu faţa în sus, cel ce 0 va lua va
fi un gură-cască, iar dacă cădea cu faţa în jos, bărbatul va fi tăcut, ea putând să-i zică ce voia, fără ca el
s-o contrazică.
Mama care avea fată de măritat punea, în preajma Sfântului Andrei, în ajunul sărbătorii, la ţesut, şi
după ce termina ţesutul, în seara aceea, călare pe furcă, înconjura casa de trei ori. După aceea asculta din
ce parte se auzeau lătrând câinii: din care parte se auzea lătratul câinilor, în partea ceea se va mărita fata.
B. Cum curiozitatea fetelor era mai mare, ele
se vrăjeau cel mai mult şi găseau formele cele mai

i

diferite. Astfel, sub fiecare din cele noui farfurii pu~eau: lumânare, pieptene, pâine, bani, cărbune, şi un
mel.
Fiecare farfurie trebuia să ascundă câte unul din
aceste obiecte.
Legate la ochi, puneau mâna pe cate o farfurie, şi
ridicând-o descopereau ce este sub ea. Fiecare obiect
avea o semnificaţie: lumânarea -Flăcăul care o va lua
va fi drept ca lumânarea; pieptenele - colţat; pâine bun ca pâinea; bani - bogat; cărbune - negru; inel subţirel, tras prin inel.
Iată şi o alta variantă.
C. Se pun nouă farfurii pe o masă şi sub fiecare
farfurie următoarele obiecte: pieptene, zahăr, cărbu
ne, bani, carte, perie, inel, pahar, mămăligă.
Cu ochii închişi, trebuia să se pună mâna pe câte
o .farfurie. Apoi deschideai ochi şi vedeai ce a căzut.
Unele semnificaţii coincid cu cele dinainte şi nu
le mai amintim, iar celelalte sunt următoarele: dacă
cade carte, soţul va fi om învăţat; dacă ade perie, va
fi bătrân; paharul înseamnă că va fi L eţiv, iar dacă se
pune mâna pe mămăligă, viitorul soţ va fi bogat.
D. Dacă sunt în casă trei fete şi trei flăcăi, se pun
la uşă şase lumânări care se aprind. Fiecare îşi recunoaşte lumânarea sa. A cui arde mai repede acela se
va căsători mai întâi.
E. Într-un castron cu apă se lasă două picături de
ceară dintr-o lumânare de către un flăcău şi o fată.
Dacă picăturile se întâlnesc şi se unesc, aceştia se
căsătoresc.
F. într-un pahar se pune cenuşă şi în cenuşă un
inel de aur. Prin inel fata trebuie sa vadă chipul aceluia cu care se va căsători.
G. Mare haz se făcea când fetele se duceau la ocolul oilor pentru a se vrăji în seara de Sfântul Andrei. Unii flăcăi se substituiau oilor
şi fetele, din greşeală, îi nimereau şi pe ei.
Daca nimereau în berbec, se măritau
în anul acela. Dacă nu, râsul ţinea mult şi
bine.
H. Tot prilej de veselie era şi vrăjitul cu
porcul. Mai multe fete se duceau la coteţul porcului, bineînţeles însoţite de flăcăi,
şi întrebau pe rând:
- Mă mărit vara asta, sau la anul?
Dacă porcul grohăia, răspunsul era afirmativ; dacă nu, amânarea până la anul, în
cel mai fericit caz, era hotărâtă.
Informator: Anichitei Victoria,
61 de ani, din Conceşti

https://biblioteca-digitala.ro

Mihai PALAGHIA

Urătură populară veche
Hodiniţi, boieri, hodiniţi,
Dar acum nici nu gândiţi
Că plugarii-s năcăjiţi
Şi pământu-i digerat,
Foarte bine-i de arat;
Pe boii noştri cornaci
Am dat Soo de franci,
Iară pe cei de la roate
I-am furat eu chiar ieri noapte.
La ureche clopoţei,

Trageţi brazdă, măi flăcăi!
Hăi, hăi!

La lună, la săptămână,
Cu merindele în mână,
Să vadă grâu răsărit,
Dar grâu-i copt, poticnit
Şi de seceră gătit,
Cu spicul jos la pământ,
Ca o zale de argint.
Lanul l-au înconjurat,
De călare s-au plecat,
Spice-n mână au luat,
În buzunar le-au băgat
Şi-acasă au alergat.
În casă când au intrat
Casa lor s-a luminat.
Trageţi din buhaie, măi!

din Frumuşica
Şi-l bătu şi-l tot bătu,
Din el seceri că făcu,
Cu mănunchiuri mititele,
Pentru fete ochişele,
Ce poartă la gât mărgele,
Culca-m-aş acum cu ele.
Ia pocniţi din bice, măi,
Şi strigaţi din nou „Hăi, hăi!"
Hăi, hăi!

Şi strigaţi odată „hăi!"
Hăi, hăi!

S-au sculat jupânii-gazdă
Cu gândul să tragă brazdă,
într-o joi de dimineaţă
S-au spălat frumos pe faţă
Şi-au pornit toţi la arat,
Sus la mărul cel rotat,
Cu pluguri cu zece boi,
Ca-n tradiţie la noi,
Căci şi câmpul e curat.
Şi-au arat cât au arat,
Dar mai mult au semănat.
Au arat un corn de ţară
Şi-au semănat grâu de vară,
întregit şi cu secară,
Până -n seară să răsară.

Seara el n-a răsărit,
Dar în zori a înflorit.
La ureche zurgălăi,
Faceţi roată, măi flăcăi
Şi strigaţi

cu

toţii „hăi!"

Hăi, hăi!

Şi s-au dus jupânii-gazdă,
Cei ce trăseseră brazdă,

Măi

femeie, măi năroadă,
Grâul nostru stă să cadă„.!

Măi bărbate, măi bărbate,

Nu băga în seamă toate;
târgul nu-i departe,
Du-te, cumpără de toate,
Şi fiare oţelite,
Pe mărginuţă bătute
Şi fă seceri mărunţele,
Pentru fete tinerele,
Căci la străini am plăti,
Neamul la clacă-a veni...
El pe cal a-ncălecat
Şi la târg a alergat,
A plecat pe-uliţa mică
Şi nu a găsit nimică;
Să tot tragi zece de chică
Pentr-un boţ de mămăligă ... !
S-a dus pe uliţa mare
Şi-a găsit şi-oţel şi fiare,
Mai de toate, de vânzare!
A scos bani din buzunare
Şi-a pus fierul la spinare.
A dat de Ile ţigan ul
Care bate cu ciocanul
Iacă
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Şi

secerau, secerau,
Nicidecum nu oboseau,
Dar o babă, cârnă-era
Şi prin lan pârjol făcea
Şi, tot mişcând din rărunchi,
Strângea mănunchi cu mănunchi
Şi, cât ai tot zice „hop"!,
Aduna snop după snop
Şi tot claie după claie,
De-a făcut un stog de paie!
Jupân-gazdă-a adus şi iepe,
De vreo şapte-opt ani sterpe!
De arzoaie ce erau,
Cu copita treierau
Şi cu coada vânturau,
Cu urechea-n sac puneau,
Cu dinţii înţepuşeau
Şi de moară pregăteau,
Iar cu ochii veseleau,
Umplând care ţărăneşti
Şi-apoi care mocăf\eşti,
Pentru moara Ivăneşti,
Pentru moara de la Piatră,
Unde făina-i curată,
Să hăim iarăşi, flăcăi,
Hăi, hăi!

Dară hoaţa cea de moară,
Când văzu atâtea cară
încărcate cu povară,
A pus coada pe spinare
Şi-a plecat în lunca mare;
Lunca mare frunză n-are,
Lunca mică frunza-i pică,
Tot în patru se despică,
Trec boierii fără frică,
Iar morarul, meşter bun,
Hătui-aş bărbuţa-n cur,
Cu brâul lăsat pe vine,
Parcă n-a mâncat cinci zile,
Cu ochii tare bolcliţi
Ş i cu dinţii mari, rânjiţi,
Cu-o lulea cât o ghiulea
Şi- un ciubuc cam cât un druc,
Luleaua o tot strângea,
Din nas mucul îi curgea
Şi de cruce suduia
Şi părea că şi plângea .. .
Si-a- mbră cat cojoc miţos
Şi-a plecat pe iaz în jos.
Clop oţei ş i zurgălăi,

Trage ţi brazdă, măi flăcăi!
Hăi, h ăi!

Şi-o dădu pe uşă-afară,
La viţeii de-astă-vară,
Şi s-a dus din nou în casă
De-a ales o sită deasă,
întru totul de mătasă
Şi prin flori de argint trasă
Şi-a făcut colac frumos
Ca şi faţa lui Hristos.
Ia umflaţi buhaiul, măi!
Hăi, hăi!

Hăi, hăi!

Când 1-a aşezat pe masă,
Tot s-a luminat în casă!
L-a rupt repede în două
Şi ne-au dat pe loc şi nouă,
Şi l-a rupt apoi în trei,
De i-a dat şi lui Andrei,
L-a rupt iarăşi şi în patru,
Pentru cel cu suflet acru,
Care-i supărat, pe vatră,
Că de-aseară tot aşteaptă;
În sfârşit, l-a rupt în cinci,
Să-i dea celui cu opinci,
Că e tot cu noi aici.
Promoroacă , clopoţei,

Ia mai hăiţi,

măi flăcăi!

Hăi, hăi!

Iar hoaţa,

morişca

mea,
Până-am pus mâna pe ea,
I-am dat una peste şele,
S-a pus moara pe măsele.
Nu curgea faină mare,
Ci aur, mărgăritare,
Pentru boierul cel mare!
lan ieşi, Ileană, afară
Şi vezi cară lângă cară,
Încărcate cu povară,
Cum vin ele de la moară!
Da, m amă, s-aud venind,
Multe cară scârţâind,
Boii ob osiţi mgind,
Iar flăcăii chiuind,
Din ha rapnice pocnind.
Jupâneasa gazdă, iară,
A plecat într-o cămară
Şi-a adus o sită rară,
Întru totul de negară.
Nu-i veni la socoteală

De se ling cânii pe bot!
Daţi -ne şi-un budulan
Din porcul crescut un an,
Să dăm fetelor în gură,
Să joace pe după şură!
Că fetele-s harnice
Dacă le faci farmece,
Că pun pânza când dă frunza
Şi - o termină la Crăciun,
Când le intră geru-n cur!
De la Paşti la Sânziene
Au ţesut de-un fund d'izmene
Şi când a fost la croit
De-un cot a mai trebuit.
Ia să mai hăim, flăcăi,

De urat am mai ura,
Dar nu suntem de ici-colea,
Suntem de la Câmpulung,
Unde trag fetele-n plug
Şi babele la răsteie,
Numai dracul să le ieie!
Dumneavoastră, gospodar,
Daţi şi gologani în dar,
Să cumpărăm şi iţari

Pentru

hăitorii

mari,
Că - au înţepenit de frig,
Şi-au nasul roşu cârlig
Şi oponcile de-un cot,
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Printre

iţe, lângă spată,

Paşte murga - nchedicată,

La mijlocul iţelor,
Lângă cuibul mâţelor,
Paşte mama mânjilor;
Pe sulul de dinapoe
Sunt vreo şapte lătunoaie,
Iar pe cel de dinainte
Dracul le mai ţine minte,
La răşchitor, răsturnate,
Şed fetele supărate,
Că - au rămas nemăritate . ..
Tot vorbeşte lumea-n sat
Că ele-s de măritat,
Dar n-au nici un ţol pe pat„.!
Dacă una-i mai frumoasă
Tot o iei la tine - acasă,
Că frumoasă dacă eşti

Cu oricine te iubeşti,
Dacă nu-i bărbatul tău
Mai faci semn la vreun flăcău „. !
De urat am mai ura,
Dar nu suntem de ici -colea,
Ci suntem de la Galaţi ,
Unde sunt boieri bogaţi!
Opriţi plugul, măi flăcăi,
Şi-ncheieţi cu un „ hăi , hăi! "
Hăi , hăi!

(de la Iordache Palaghia, Vlădeni
Vale - Frumuşica, scrisă într-un
vechi carneţel în 1915)

e'l.eatle llteună

ZILELE EMINESCU - IUNIE 2014

Premiul „ Horaţiu Ioan Laşcu" al Filialei Iaşi a
Uniunii Scriitorilor din România - poetului Vlad A.
Gheorghiu, pentru cartea fratele mut. la nord apa e
curată, ed. Paralela 45 , 2013;Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova poetului Virgil Botnaru, pentru
cartea Return to Innocence, Casa de pariuri literare,
2013.
SECŢIUNEA MANUSCRISE:
Premiul Editurii Paralela 45 şi al revistelor „Viaţa
Românească" şi „Euphorion" - poetei Maria Pikhin,
din Chişinău; Premiul Editurii Junimea şi al revistelor „Vatra" şi „Dacia literară" - poetei Hristina Elena
Popa, din Târgu Mureş; Premiul Editurii Timpul şi al
revistei „Convorbiri literare" - poetei Ioana Codruţa
Tudoriu, din Brăila; Premiul Editurii Vinea - poetei
Irina Lucia Mihaka, din Bucureşti; Premiul Editu rii Princeps Multimedia şi al revistei „Feed back" poetului Ştefan Lujinschi, din Piatra Neamţ; Premiul
Editurii Charmides şi al revistelor „Verso" şi „Infinitezimal" - poetei Alexandra Vatamanu, din Botoşani;
Premiul Editurii Eikon - poetei Carmen Nicoară,
din Cluj; Premiul revistei „Familia" - poetei Cristina
Maria Botâlcă , sat Gruiu, jud. Ilfov; Premiul revistei
„Argeş" - Andra Elena Rotariu, din Piatra Neamţ;
Premiul revistei „Poesis" - poetei Alexandra Eugenia
Zorilă, din Botoşani; Premiul revistei „Poezia" - poetului Ionuţ Bogdan Cărăuşu, din Botoşani; Premiul
revistei „Conta" - poetei Otilia Iuliana Oniciuc, din
Botoşani; Premiul revistei „Ateneu" - poetei Irina
Maria Stoleru, din Botoşani; Premiul revistei „Porto Franco" - poetei Anada; Premiul revistei „Ţara de
Sus" - poetului Vlăduţ Ionuţ Creţu, din Botoşani.
SECŢIUN EA INTERPRETARE CRITICĂ A
ţional de Poezie şi Interpretare Cri tică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul ... ", format din: Liviu Ape- OPEREI EMINESCIENE:
Premiul revistei „Convorbiri lit~rare" - eseistei Iritroaie, Ed. Junimea Iaşi, Cassian Maria Spiridon,
Ed. Revistei „Convorbiri literare", Ed. Timpul, revis- na Hăilă, din Botoşani; Premiul revistei „Dacia liteta „Convorbiri literare", Că lin Vlasie, Ed. Paralela 45 rară" - eseistei Olivia Mădălina Gheorghiu, din BoPiteşti, Nicolae Tzone, Ed. Vinea, Buc ureşti, Daniel toşani; Premiul revistei „Poesis" - eseistei Diana MaCorbu, Ed . Princeps Multimedia, rev. „Feed back" ria Lupuleac, din Boto ş ani ; Premiul revistei „HypeIaşi, Gavril Ţărmure, Editura Charmides, Bistriţa,
rion" - eseistei Diana Nanu, din Bălţi, R. Moldova;
Valentin Ajder, Ed. Eikon, Cluj -Napoca, Liviu Ioan Premiul revistei „Poezia" - eseistului Daniel Sascău,
Stoiciu, rev. „Viaţa Românească", George Vultures- din Bacău; Premiul revistei „Porto franco" - Iuliana
cu, rev. „Poesis", Satu Mare, Lucian Vasiliu, rev. „Da- Caraghin, din Bacău.
cia literară", Iaşi, Marius Chelaru, rev. „Poezia", Adri Manifestările de la Botoşani şi Ipoteşti, dedicate
an Alui Gheorghe, rev. „Conta", Piatra Neamţ, Vasi- omagierii a 125 de ani de posteritate eminesciană, au
le Spiridon, rev. „Ateneu", Bacău , Sterian Vicol, rev. inclus în programul lor şi decernarea a încă două pre„Porto franco", Galaţi, Ioan Moldovan, rev. „Familia", mii importante. Astfel , Premiul pentru traducere şi
Oradea, Ioan Radu Văcărescu, rev. „Euphorion", Si - promovarea operei eminesciene în străinătate a fost
biu, Lucian Alecsa, rev. „Hyperion", Botoşani , Gellu acordat cercetătoarei italiene Gisele Vanhese, pentru
Dorian, rev. „Ţara de Sus", secretariat Nicolae Corlat, cartea „ Luceafărul " de Mihai Eminescu. Portretul unei
avându-l ca preşe di n te pe Ion Pop, în urma le cturării zeităţi întunecate, Ed. Timpul , Iaşi , 2014, carte apăru 
lucrărilor sosite în concurs, a decis acordarea urmă 
tă iniţial în limba franceză la Editions Universitaires
toarelor premii:
de Dijon , ş i Premiul EMINESCU - 125, acordat poeSECŢIUNEA CARTE PUBLICATĂ:
tului Ion Pop, pentru întreaga operă poetică .
Dedicate comemorării a 125 de ani de la moartea poetului Mihai Eminescu, manifestările de anul acesta,
incluse în programul general al Zilelor Eminescu, au
cuprins mai mu te acţiuni organizate de instituţiil e de
cultură botoşănene. Astfel, manifes tările au început
cu simpozioane şi sesiuni de com unicări dedicate vieţii şi operei poetului naţional, la Memorialul Ipoteşti
- Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu", unde
a avut loc Seminarul „Eminescu şi noi", coordonat de
Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu şi conf. Univ. dr.
Claudia Costin de la catedra de filologie a Universi tăţii „Ştefan cel Mare" din Suceava, precum şi la Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu" B oto ş ani . Scriitorii invitaţi la manifestarea „Poeţi români la Eininescu acasă. 125 de ani de posteritate emine sciană",
organizată de Fundaţia Cultural ă „Hyperion-C-B."
Botoşani în parteneriat cu Primăria Municipiului Botoşani, s-au deplasat în ziua de 14 iunie la Joldeşti,
Vorona, unde a avut loc o întâlnire cu publicul voronean. Seara la Biserica Uspenia, în Centrul Istoric al
Botoşanilor, poeţii invitaţi au susţinut un recital poetic. Ziua de 15 iunie a inclus mai multe m anifestări,
la Ipoteşti şi Botoşani, decernări de premii, vernisaje, recitaluri de poezie în aer li ber, un salon stradal
al cărţii de poezie. Adrian Naidi n a s u sţinut un recital muzical, iar formaţia Melos, d o u ă concerte în aer
liber, în Centrul Istoric şi Parcul „Mihai Eminescu".
REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL
DE POEZIE SI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „ PORNI LUCEAFĂRUL. .. «
ediţia a XXXIII-a, 15 iunie 2014, Botoşani
Juriul celei de a XXXIII-a e d iţii a Concursului Na -
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Cuatle lite'l.aui
aceştia se înţelegeau
îşi mişcau buzele

Vlăduţ Ionuţ CRE[U

Amintiri
Mi-e dor
Să mă înghită ceaţa,
să simt că mă nasc
din rouă dimineaţa,
mi-e dor să privesc în zare
să văd lumina unui soare beat,
şi să mă-mbete cu ale lu~ r~~e ... . .
mi-e dor să-l vad cum pica mgh1ţ1t de zare
mi-e dor,
să văd luna cum răsare
printre mici făclii ameţitoare,
pe un fun dal al nopţii
ca un tablou pictat,
de un Artist cu multă răbdare ...

Mi-e dor
să fiu vrăjit
de frumuseţea ei,
iar ochii mei,
puhoi de lacrimi
să emane fericire
mi-e dor„.

perfect,

doar când buzele lor
se atingeau pasional,
nu aveau nevoie de cuvinte.
doar prin glasul inimii lor,
se puteau scrie,
gigantice romane de amor.
prefer să fiu orb,
să fiu orb, să pot clipi
dar să nu-ţi pierd urma,
să devin mut
dar să-mi asculţi glasul inimii.
tot ce vedeam în cameră,
era sublim, nepreţuit,
când bărbatul stătea pe pat
şi femeia era tot una
cu patul ...
el era cu totul,
înlăuntrul fiinţei ei.
formau o singură

persoană .

Noapte

Camera de hotel sau
secretul din spatele u'ii

în fiecare noapte pe bordură,
duceam aceeaşi murdară,

Nu ştiu ce căutam într-un hotel,
la recepţie nici urmă de viaţă
şi instinctiv ca un amnezic
mă îndreptam uşor spre camera 8.

la gură.

o usă imbracată
în diamante roşii,negre,
precum infernul,ca mii de
îmi prezicea tot,
tot ce se afla dincolo,
dincolo de usă„.

şi haină sticlă

în fiecare minut,

secundă

aştept,

ca luna să dispară
găuri

aşa

cum ai facut tu ...

negre

Râu
Râul ce străbate crestele munţilor
este precum sistemul circulator,
iar apa râului, sursa vieţii
este sângele meu
sângele care-mi străbate tot corpul.

deschid usa,
fară pic de jenă
un bărbat stătea pe pat
şi femeia de lângă el ,
era tot una
cu patul.

plin de aluviuni îmi este sangele
de cuvinte,
de note muzicale,
frânturi de sentimente,
aşa mi-e sângele murdar.

bucăţi
bucăţi

ciudată atmosferă,

cei doi nu vorbeau deloc,
doar se priveau,
ochii femeii
erau dependenţi de ochii bărbatului,
nici nu clipeau,
altfel îşi pierdeau urma.

râul are locul lui de vărsare,
unde greu ajungi,
prin mii de văi, lungi kilometri
la ani lumină,
acolo este Totul.
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Ctzet~tle li.teuaă

Dumitru LAVRIC

THANATOS
MITOLOGIA ROMÂNEASCĂ A MORŢII
NAŢIONAL ŞI UNIYERSAL !N

MITOLOGIA ROMANEASCA A MORŢII
Toate mitologiile lumii dovedesc o uimitoare unitate
de structură explicabilă fie prin unitatea structurilor
antropologice ale imaginarului, fie prin persistenţa şi
eficienţa arhetipurilor, fie printr-un sistem complex
de influenţe şi inter-relaţii pe dubla coordonată a diacroniei şi sincroniei, fie prin acceptarea unui centru generator care impune modele imuabile perpetuate prin practica ceremonialului şi ritualului, fie,
în sfirşit, prin coincidenţa structurilor de gîndire şi
a ansamblurilor sensibile prin care omul cunoaşte şi
îşi explică tainele şi misterele lumii construind universuri imaginare prin reciclarea experienţelor şi a
materialelor pe care i le pune la dispoziţie concretul
existenţial; indiferent de explicaţie, oamenii au visat
si vor visa unitar; în plus, divinităţile şi lumile imagi~ate sînt hotărîte să nu contrazică sistemul de credinţe şi convingeri din care sînt nutrite, în caz contrar
riscîndu - şi propria existenţă căci oamenii sînt necruţători cu zeii ce nu se înscriu în orizontul de aşteptare
pe care şi-l edifică.
E firesc deci ca şi în mitologia românească a morţii
să se recunoască o sinteză naţional-universală, fără ca
această a doua componentă să dăuneze sentimentului
că „soluţia româneas~ă" corespunde întocmai specificului etnic care îmbracă în forme naţionale structuri
cu un evident caracter universal; astfel, în toate mitologiile indo-europene se edifică o ierarhie a lumilor conform căreia naşterea este din pămînt, viaţa se
desfăşoară între pămînt şi cer iar post-existenţa în îm părăţia cerurilor sau în cea subpămînteană; cu aceaşi
persistenţă se afirmă convingerea în supraveţuirea
componentei imateriale: „Cercetările preistorice şi arheologice - scrie D. Caracostea - dau indicaţii şi paralele care arată că în firea omenească a stat să se afirme
viaţa dincolo de hotarele ei. Riturile de înmormîntare stau dovadă pînă azi. Iar folcloru l şi istoria literară
arată că părţi considerabile ale liricii dau glas ultimei
dorinţe de a persevera în forme de existenţă acceptată"; ideea se regăsea deja la Cicero, chiar dacă acesta
acorda privilegiul existenţei post-mortem doar cezarilor: ,,Împăraţii sînt nu numai din clipa venirii lor pe
lume sortiţi să domnească, dar primesc din cer toa te calităţile regeşti şi o natură superioară. Sufletul lor
este diferit, avînd o altă esenţă decît restul oamenilor;
e divin, ca puterile siderale ce l-au pogorît pe pămînt.
Îninte de a se lega de un trup muritor, sălăşluia în

afara trupului într-o lume suprasensibilă, iar după o
scurtă zăbavă pe pămînt se întoarce din nou în sferele înstelate unde va trăi veşnic". Romanilor nu le era
străină nici imaginea păsării - suflet, strîns legată de
doctrina ascensiunii: „Romanii aveau şi ei credinţa că
după moarte sufletul se ridică la cer sub forma unei
păsări. Întîlnim asemenea credinţe la nivelul cultului imperial şi în cele private, particulare. La Roma,
de fiecare dată cînd murea un împărat era eliberat un
vultur care ducea în sus sufletul cîrmuitorului" (Dan
Oltean); concomitent, pasărea e un motiv ornamental dominant în arta dacică iar Plutarh afirmă cu toată convingerea că „misterele lui Dionysos ne-au învă
ţat că sufletul se aseamănă în timpul vieţii cu o pasă
re în colivie, este indestructibil şi înzestrat cu simţire
şi după moarte", doctrină ce consonează cu mitologia
tracică a sufletului închis în trup ca într-un mormînt;
profunzimea şi amploarea credinţei în viaţa de apoi
precum şi rezervarea unor zile speciale dedicate sufletelor morţilor sînt moşteniri greco-romane şi dacice
pe care le-a preluat cu aceeaşi semnificaţie şi creştinis
mul în varianta sa ortodoxă şi românească, ca şi unele
practici ale ritualului funebru: Pliniu era convins că
„natura a dispus ca omul să intre în lume cu capul şi să
iasă cu picioarele"; bocetele româneşti au devenit discursuri folclorice coerente şi în măsura în care au preluat, asimilat şi resemnificat modele ancestrale şi influenţe ale altor culturi arhaice iar cultul românesc al
morţilor, menit să instaleze sufletele plecate în Lumea
de dincolo şi să ferească pe cei vii .de contacte malefice, s-a impus prin ritualuri care sînt forme eficace de
acţiune simbolică şi rol integrator în univers, importante - ca şi la antici - mai mult prin practicile repetate aproape obsesiv, eludîndu-se faptul important că, în
esenţă, nu reprezintă decît naraţiuni despre ele însele,
importante în măsura în care asigură vieţii coerenţă şi
sens: „ Dacă naşterea omului - scrie R. Vulcănescu constituie începutul unui nou sistem de viaţă cosmică
în ipostaza terestră, nunta constituie integrarea acestui sistem alert al vieţii pămînteşti, iar moartea, revenirea peregrinului terestru în cosmos". Interesant este
de constatat că transferuri de simboluri şi sensuri că
tre cultura populară românească nu s-au făcut numai
dinspre străvechile civilizaţii indo-europene şi medi teraneene ci şi dinspre marii gînditori ai antichităţii
greco-romane: concepţia platoniciană conform căreia
Hades nu este un loc ci o stare sufletească, un Mind
space, se poate regăsi în următoarele versuri populare:
Drumul de la noi din sat
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Pînă jos la sfintul iad
Este scurt cît un oftat

iar concepţia lui Epicur despre The End of Life
(„ ... atît cît existăm, moartea nu este, iar cînd moartea vine, noi nu mai sîntem") pare a fi contrazisă de
altele:
Să mai vii noaptea pe lună
Să-mi aduci oleac' de milă;
Şi să vii noaptea pe stele
Să-mi aduci o mîngîiere.
Această

Lume, lume şi iar lume,
Cin' ţi- a pus numele lume
Nu ţi l-o ştiut a pune,
Să-ţi fi pus numele floare
Că tare eşti trecătoare,
ca un bun al tuturor care nu
Foaie verde şi una
N-am a trăi cît lumea,
Oi trăi o zi sau două
Şi voi lăsa lumea vouă

aparţine nimănui

solidaritate de destin cu lumea de dincolo - viaţa de apoi ca prelungire firească a celei de
şi revalorificarea unui princ1pm antic (carpe
aici - ar putea fi o supraveţuire a patriarhatului şi gediem) perceput nu doar ca stimul de euforizare
rontocraţiei şi o trăsătură cu specific românesc imBea, bea, bea, sărmană gură
pusă prin diviziunea rituală a ceremonialului (cele
Că mîine te faci ţărînă;
calendaristice sînt apanajul bărbaţilor iar cele ale ciBea, bea, bea, sărmane gît
clurilor vieţii cad în grija femeilor) şi prin prestigiul
Că mîine te faci pămînt
bătrîneţii ca purtătoare a înţelepciunii: „Bătrîneţea
e mai aproape de taina cea mare - observa Vasile
ci şi ca mijloc de prevedere în faţa experienţei
Băncilă -, interesele ei sufleteşti se grupează în jurul
ultime:
acestui fapt, cel mai tulburător din toate faptele de
Foaie verde ca sipica
pe lume, dacă e o bătrîneţe ce se respectă. Iar cine se
Strînge
omul ca furnica,
pregăteşte să părăsească viaţa e şi cel mai indicat să-i
Cînd moare n-are nimica.
înveţe pe oameni despre viaţa de apoi".
Mitologia românească a morţii nu s-a mulţumit
Acest nimica păleşte însă în faţa cugetării eminesînsă doar să înglobeze o nouă experienţă în tipare
ciene
care demonstrează că trece prin rigorile morţii
vechi ci şi-a propus şi o redefinire a experienţei vieţii
din perspectiva experienţei morţii - pe două coor- doar cel care a avut marele noroc de a se naşte: „Tu
donate ce par antinomice dar se armonizează în seg- însuţi puteai să nu te naşti, să fii din numărul celor
ce n-au fost niciodată( ... ), prin urmare ai fost, eşti,
mentele succesive ale trăirii:
receptarea lumii ca o minune repede trecătoare
vei fi totdeauna".

Vasile POPOV/CI

Folclorul din sub-zona etno -folclorică
a Văii Siretului: Corni- Vorona- Tudora

Există pe p mânt un loc binecuvântat de Dumneze unde Divjpul şi - a revărsat prinosul de dăruire,
din ce are 1 mai bun de dăruit. Iar locul acela se
afl" în Ronîania. Iar locul acela din România se află
pe alea Siretului, o microzonă etno-folclorică din
sud-vestul zon i etnografice a Botoşanilor, în regiunea de conflue ţă cu cea a Fălticenilor, şi de aici, mai
înstre norâ-vest, cu cea a Tării de Sus, cu specificul
bucovinean.
Aceas tă sub - zonă etno-folclorică este individualizată prin culoare locală şi substanţă până la
neasemănare cu o alta, cu o întindere pe arealul
Corni-Vorona-Tudora. O zonă cu mai multe asemăn ări decât deosebiri, cu mici şi insignifiante deosebiri. Prin aceste părţi, parcă şi oamenii sunt mai

veseli, mai optimişti, chiar dacă sunt încercaţi de o
mai puţină bunăstare materială, compensată printr-o
altă bunăstare mai presus decât orice, cea spirituală.
Parcă şi sporul muncii lor, atât cât este, îşi are izvodirea ca un şipot ce-şi găseşte cale printre bolovanii
din vale, sporind această stare de spirit.
Nu încerc a găsi motivare pentru afirmaţiile mele;
ele, motivaţiile, există în însăşi fibra poporului român, în intrinsecul neamului meu - „"Dacii, cei
mai drepţi şi mai viteji dintre traci"- nu, că ne-am
infatua, ci o spune Herodot, mare istoric grec; într-o
regresie temporală, îi întânim, pe ei, pe daci, în urmă
cu 10.000 ani; mai în urmă, le pierdem urma.
În ce mă priveşte, n-am convergenţă cu ginta nobilă latină, sunt dac dintre acei daci liberi, care n-au
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cunoscut colonizarea; nu curge prin mine sângele
romanului care a venit la mine, nu pentru a mă procopsi cu apeducte, ci pentru aurul de multe karate;
prin mine curge sânge de dac, cu datinile şi obiceiurile mele, păstrate de la ei, nimic de la romani. Chiar
şi zâmbetul lui Zamolxe-zeu, în faţa morţii, l-am
păstrat. Neamul meu nu se lamentează, nu se spăi
mântă de moarte, dovadă ne sunt voievozii şi eroii
cu care am putea popula o planetă.
Aşezările amintite sunt ca „o binecuvântare cerească, divină, o perlă a Vaii Siretului, cu lunci de o
parte şi de alta a râului, prelungindu-se până la Dunăre, până la marea cea mare, unde Siretul îşi sărută
• fraţii mai mici şi mai mari - Jiul, „Murăşul" ori Crişurile, şi pe toate apele ce şi-au luat câte o picătură
din sfânta apă a Iordanului (prin circuitul apei în natură) întru dreaptă şi eternă-mbrăţişare" (V. P.- Vatră străbună).
Bogăţia folclorului, nealterată, transmisă nouă,
contemporanilor, de la om la om, din generaţie în generaţie, pe cale orală, îşi găseşte începuturile în vremuri imemorabile, regăsindu - ne în toate momentele
vieţii, în tradiţii şi obiceiuri care şi-au păstrat autenticitatea în afara oricăror influenţe străine. Dacă am
încerca o ierarhizare a valorilor, a întâietăţilor, conţinuturilor folclorului acestei sub-zone, nu o putem
face. Bocetele, cântecele, descântecele, doinele, strigă
turile, legende şi balade, leacurile băbeşti .. .nu au întâietate faţă de sărbătorile de peste an, începând cu
datinile şi obiceiurile de iarnă: colindul, urătura, tea-

trul popular, cântecul de stea, sorcova, alinierea, jocul
măştilor, jocul căiuţilor.. . ori cu folclorul copiilor, ori
cu alte obiceiuri, - hora, claca, hramul. Ori obiceiuri
ale marilor evenimente din

omului:

naşterea,

cumetria, obiceiurile de nuntă:
logodna, nunta, dar şi despre obiceiurile de înmormântare; ori despre folclorul coregrafic şi
necoregrafic.
Nepăstrând vreo ordine în abordare, după ce
botezul,

scăldăciunea,

viaţa

împăcăciunea,

lipsit unul, dacă a leşinat nevasta de dorul celui dus,
că, dacă nu e leşin, dragoste nu a prea fost de unde
ş.a., ş.a. Dacă ne-am referi la „bocete", întâlnim bocete de soră, bocet pentru soră şi bocet pentru mamă. La
Corni, bocet pentru mamă: „Scoală, mămăică, scoală,/Cum te-nduri să ne laşi/Mici şi amărâţi/ ... Auzi
cum sună clopotele la hotară!/Rudele să se adune,/. ..
Nu te-ndura, şi nu ne lăsa,/Pe drumul acesta nu apuca!/... Cine drumul acesta-I face!lnapoi nu se întoarce." La Tudora: „Mămucuţa noastră dragă/Pe drumul
ce-ai pornit/Tare rău ai nimerit/. .. Cine merge-n pă
mânt verde/Nicicând nu se mai vede"

Strigăturile,

rostite cu voce tare, fie de către băr
fie de femei, cu prilejul unor evenimente: nunţi,
cumetrii, hore, clăci, scăldăciuni, dând vioiciune şi
veselie evenimentului, au rol moralizator, instructiv şi educativ, aşa cum face dascălul la şcoală prin
baţi,

lecţii, evidenţiindu-se lenea, beţia, urâţenia, omul
mucalit, fata nemăritată, neascultare de părinţi, regretul măritişului ori al însuratului. Beţia la Corni:
„Astăzi bată, mâine bată,/Casa mea-i nemăturată,/

Dar şi când m-oi dezbăta,/Casa, eu mi~oi mătura"
Ori: „Aş mai bea şi nu mai pot,/C-am uitat rachiu-n
pod/Şi m-aş duce ca să-l ieu,/Dar mă tem că o să-l
beu" La Vorona: „De când beau rachiu de prună/Nu
mai am căciulă bună." Şi la Tudora: „Beu şi astăzi,
beu şi mâne,/Beu cămeşa de pe mine,/Poimâne m-oi
dezbăta/Şi-altă cămeşă ne-oi lua." Ori: „Holercuţă de
sacară/Nu te-am mai băut de-asară/Şi parc-a trecut
o vară ... Holercuţă de chiperi/Nu te-am mai băut de
ieri/Şi parc-a trecut două veri." Cât priveşte lenea, la
Corni: „Fata mamei jucăuşă/Cu gunoiu după uşă,/
Pune boii la tânjală,/Să scoată gunoiu-afară." La Vorona: „M-a trimis mama să ţes,/Eu mă sui în pod să
şăz/Şi mă uit printre perdele/Cum ţăs surorile mele."
Ori: „Harnică-i mândruţa mea/Spală rufe sâmbăta/
Usucă duminica./Le usucă pe butuc/Latră câinii ca la
lup.!Mândro cu rufele tale/Mi-ai băgat câinele-n boală." Şi la Tudora: „Uşurel ca piatra morii/Şi ca fata lui
Grigori."

şi-a făcut un rost, şi-a făcut o casă şi fântână, a
un pom, dar mai ales după ce-a adus pe lume
Tematica doinelor, de dor, de jale, de cătănie, de
chiar şi-o droaie de copii, după ce a cununat şi bo- haiducie, de dragoste, de înstrăinare, păstorească, e
tezat, îşi aşteaptă, privindu - şi zamolxian sfârşitul. cea generală, aparţinătoare folclorului românesc; ce
Atât la Corni, cât şi la Vorona ori Tudora, obiceiurile diferenţiază, este ineditul textului folcloric, singular,
nu se diferenţiază. Mortul stă fălos în copârşău, pe individualizat, personalizat.
masă, trei zile, privegheat de rude, prieteni ori de-un
Reprezentativ pentru localităţile aparţinătoare
soi de gură-cască, să vadă, aşa din curiozitate grega- comunelor Corni, Vorona, Tudora, ca o efigie a unei
ră, cum stă mortul, cu ce ţoale s-a învrednicit nevas- -hermeneutici folclorice ori heraldici inconfundabita să-l îmbrace, cine a mai venit, cine nu a mai venit, le, este folclorul coregrafic şi necoregrafic. Aşadar, la
câţi parai a pus fiecare pe pieptul răposatului, dacă Corni primează: sârba, bătuta cu fetele, bătuta cu bă
este bocit, cine-l boceşte, dacă este bocit şi pe prispă, ieţii, hora, boghii (la Sarafineşti), ciobănaşul, coasa.
şi în jurul casei, şi dimineaţa la „răsărita" soarelui, Tudorenii se evidenţiază cu suita pentru dansul mixt
şi la amiază , şi seara. Mai apoi, ce s-a dat de poma- de scenă, cuprinzând: raţa, bătuta de la Tudora, că 
nă, cui, cât de mari au fost colacii şi panacida pen- răşelul, ciobănaşul, ţigăneasca, suita cunoscând motru dom' sacerdotu, dacă, din cele 24 de prohoduri a mente de dans mixt, dans demixtat, dans de perechi.

omul
sădit
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Un repertoriu al jocurilor locale din această microzonă etno-folclorică, incluzând jocurile/dansurile
coregrafice şi necoregrafice, şi indiferent de anotimp
ori obicei, ar arăta cam aşa: jocul cailor, jocul caprei,

jocul ursului, alunelul, pe bătaie, baraboiul, ilăul, batista, bătuta, bătuta de la Tudora, bătrâneasca (moş
negeasca), boghii, cărăşelul, ciobănaşul, chindia, coasa, corăgheasca, hangul, hora, mărunţica, pe săltate,
polca, polcuţa, raţa, roata, rusasca, sârba.
Între cele două războaie mondiale, la Corni, ia
prima formaţie de dansuri populare, instruită de învăţătorul Dumitru Matei, formaţie care a
aj uns în faza finală a unui festival folcloric care s-a
ţinut la Bucureşti.
în 1966, formaţia de dansuri alcătuită din 22 de
dansatori din Corni şi Sarafineşti, instruită de prof.
Constantin Murariu, în cadrul concursului naţional
„Dialog la distanţă" între regiunile Suceava şi Maramureş, obţine un spectaculos succes, alături de formaţia de căiuţi din satul Sarafineşti. între 1968-1980
form aţi i de dansuri din Corni au participat la festivaluri internaţionale precum: 1972 - la Zagreb
(Croaţia); 1976 - Kaustinen (Finlanda), Râşcani şi
Făleşt i (Republica Moldova) şi Zielona Gora (Polonia), întorcându-se cu remarcabile şi elogioase aprecieri. După o perioadă de anonimat, în anul 1995 se
încearcă o revigorare, după care se autodesfiinţează,
în schimb, renaşte o nouă formaţie e dansatori dintre
foştii elevi ai şcolii din Corni care, instruită de specialişti de la DJCPCT Botoşani, participă la un festival
din Republica Moldova. între 1981 -1989, formaţiile
artistice ale Şcolii cu el. 1-X nr.l Corni, obţin remarcabile succese la toate concursurile şi festivalurile
naţionale, materializându-se cu menţiuni şi Jocurile
II pe ţară, având ca îndrumători pe învăţătorii: Alexandru Vasiliu, Gheorghe-Radu Nechita şi Ioan Talpoş. Rezultate apreciabile sunt obţinute şi în cadrul
festivalurilor folclorice organizate la Vorona - „Moş
tenite din bătrâni" şi „Serbările pădurii'; dar şi la Tudora, - „Bună vreme, bună vreme''. La 27 decembrie
1998, la propunerea Inspectoratului Şcolar Botoşani,
se organizează prima ediţie a Festivalului de obiceiuri de iarnă „Vremea colindelor''. Participante fiind
şi com unele Vorona, Tudora şi Buneşti, Suceava. Cel
mai mare succes a fost obţinut la Festivalul de Datini şi Obiceiuri Populare, ediţia a II-a din localitatea Idicel-Sat, judeţul Mureş, din perioada 24-26 iunie 1999, într-o confruntare cu prestigioasele formaţii din localitatea Negreşti-Oaş, judeţul Satu-Mare
şi Ruşii-Munţi, judeţul Mureş. Urmare autenticităţii
melodiilor de la suita de dansuri, una dintre multele, „Cât îi valea Cornilor şi Sarafineştilor" a fost interpretată de cunoscuta solistă de muzică populară,
Daniela Condurache.
naştere

La Vorona, lirica folclorică este bine reprezentată prin forme ale doinei de haiducie şi înstrăinare,
cântece de dragoste, necaz, supărare, cântecul satiric
precum şi din poezia obiceiurilor: cântece de nuntă,
bocete, colinde laice şi religioase, cântece de stea şi
cele legate de obiceiul irozilor, poezia pluguşorului,
teatru folcloric (reprezentat în toate cele trei comune), jocul căiuţilor, jocul caprei, ursului, măştilor, nu
prea mult diferite, de variantele Corni şi Tudora; Vorona prezentându-se ca o vatră de străveche cultură
populară, care, din păcate, n-a fost suficient explorată şi valorificată.

În afara sărbătorilor de peste an, legate de folclor,
au fost şi rămân: Hramul Mănăstirii Vorona, pe 8
septembrie (Sântămăria) şi Sărbătoarea Eroilor din
Poiana Eroilor - kuşeni, de Înălţarea Domului, adevărate nedeiei, alături de „ Serbările Pădurii", unde,
de trei decenii de existenţă, s-au perindat sute de mii
de participanţi din toată ţara, bucurându-se de ospitalitarea voronenilor cu inimă largă şi suflet curat, de
autentic român.
Mai amintim, la Vorona, în calitate de gazdă a
unor mari festivaluri folclorice internaţi onale, formaţii artistice de valoare, precum: „A i~ambul folcloric de datini şi obiceiuri de iarnă „ Pădurea nca " al
Şcolii Icuşeni; „Şezătoarea folclorică

de la

lcuşen i "

-

1972 - 1980, reactivat în 1999; Ansamblul folcloric
„Codruleţul" al Grupului Şcolar Industrial Vorona
(înfiinţat în 1977); Grupul folcloric „Arcaşii lui Şte
fan" (grup vocal-instrumental folcloric bărbăte sc)
înfiiţat în 2001; Orchesta de muzică populară a elevilor din Vorona - „Moştenitorii ''.
La Tudora, mergând pe firul celor de mai sus, de
menţionat este că, în anul 1929, s-a constituit un ansamblu ţărănesc, care, mergând la Bucureşti, a prezentat datinile şi obiceiurile de pe plaiuri tudorene. Considerând anul când folclorul de aici a trecut
„dincolo de poartea satului", cum afirmă inimosul
profesor Vasile Ungureanu, în „Tudora - file rupte
dintr-o monografie': în 1979 s-au sărbătorit 50 de ani
de dans popular la Tudora. La Tudora, însemnarea
datează din 1887, se confecţionau renumite cojoace, iar ultimul suman cusut şi sărăduit este din 1978.
De-a lungul vremii, s-au remarcat vestiţii cântăreţi
din fluier: Gheorghe Iacob, Alexandru Andone şi
Gheorghe Dascălu, asemenea rapsozilor populari de
la Corni, - solistul instrumentist la fluier - Nicolae
Ursuleanu şi solista vocală Ecaterina Oboroceanu,
intraţi în fonoteca de aur a Radiodifuziunii Române.
La Tudora, ca şi la Corni, s-au găsit cuptoare de ars
vase din lut - oale şi ulcele, străchini şi ravane, oloaie
şi chiupuri, cărămizi. Din aceste locuri şi-a luat Tiberiu Crudu eroii scrierilor sale literare.
Au fost organizate la Căminul Cultural cinci edi ţii ale „Zilele satului': prilejuite de de Ziua atestării
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documentare, iar din 1922, anual are loc „Festivalul unui popor" - folclorul - este estompată de excesiva
Obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou" şi „Bună vre- „informatizare computeriztă". Au dispărut claca, şe
me, bună vreme!': continuatoare a întâlnirii „De pe zătoarea, hora ţărănească şi multe alte obiceiuri şi înLa noi''. Atât la Tudora, cât la Vorona şi Corni, există deletniciri. Motivaţiile prezentului nu prea „glorios"
fanfare care ne fac să amintim de încă o caracteristică a literaturii populare, - folclorul, şi anume, caracterul sincretic.
Despre folclorul copiilor doar am amintit; el, folclorul copiilor este bogat şi diversificat,
manifestându-se şi la nivelul adulţilor, şi la nivelul lor, al copiilor. între altele, amintim: caloianul,

paparuda, jocuri de iarnă: ineluş învârtecuş, de-a
baba-oarba, dupii, de-a leapşa, precum şi de vară:
de-amija, puia-gaia, jocul de-a porumbelul, de-amingea, ţicul, poarca la oraş, oina, maslea, iar la priveghi,
- ciuşca. Interesant este număratul de la 1-10: uni,
doni, tini, pani, cinga, linga, oca, baca, titai, palus.
Ori: unia, doila, triila, cucula, zapai, casandra, camandra, cauci, cacica, poc. La fel şi Enţî, Penţî ..
Iată şi unul dintre cântecele lor: „Câţi copii ai, măi
ţigane,/Şasesprezece cucoane./Da, unde îi ţii, ţigane?/
Iaca unde-i ţin cucoane:/Doi la oi, doi la boi,/Doi cu
tetea la cirnpoi;/Doi în car, doi sub car,/Doi cu tetea la
măgar,/Iar Ciorilă şi Borilă,/Şi Matei, şi Dosoftei/Stau
la foc că-s mititei./Şalarnandrica, şalamandra,/Şala
mandrica, drica, dra!"
închei, fără pretenţia unei exegeze, cu păreri de
pentru „cea dintâi literatură a

rău că preocupările

sunt: banul, duşmanul şi sexul. Păcat! Mare păcat!
Nu pot trece, ca o uitare, peste preocupările unor
discipoli ai Almei Mater: „Grigore Gheorghiu, D. Negureanu, D.Furtună, Tiberiu Crudu, Stelian Cârstian, D. Lavric şi, evident, I.H. Ciubotaru, fără a fi uitaţi autori care au publicat mai târziu, precum Aurel
Ştefan cu volumul Colinde, colinde ... Poezia obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou la Vorona (1997), Vasi le Ungureanu, cu Pe sub poale de pădure. Culegere şi
antologie din Tudora (1998), cărora le mai adăugăm
pe entuziastul Constantin Lupu, cu cele două culegeri de folclor muzical din judeţul Botoşani" pentru culegerea şi conservarea tezaurului folkloric din
această microzonă etno-folclorică a Văii Siretului Corni - Vorona - Tudora.
Eseul meu, ori numiţi cum vreţi această scriitură,
nu este nicicum exhaustivă, ci, mai degrabă, o trecere grăbită peste atâtea câte-s, şi bune, şi frumoase, într-un areal al Văii Siretului, ca o dăruire divină
pentru oamenii buni şi frumoşi din această parte a
pământului, a ţării, a Modaviei, a Botoşaniului, lăsa 
te să ne însoţească înr-o efemeră secvenţă temporală, într-un dat al datumului nostru pre pământ, ca un
exil pentru păcatele pe care nu le-am făcut.

Vasile DIACON

Folclor din Cornii Botosanilor

Culegerea sistematică, arhivarea şi publicarea folclorului din Moldova au fost realizate în ultimii patruzecişicinci de ani de către specialiştii Arhivei de
Folclor a Moldovei şi Bucovinei,
remarcabilă fiind în acest domeniu activitatea cunoscutului etnolog şi folclorist, prof. univ. dr.
I.H. Ciubotaru. În completarea
muncii depuse de către specialişti, s-a adăugat o serie de lucrări
etno-folclorice ale unor localităţi
din spaţiul bucovinean şi moldav, în general, ori simple culegeri folclorice, a căror importanţă nu poate fi tăgăduită, realizate, de regulă, de către intelectuali,
mai ales cadre didactice, cu adânci rădăcini în vetrele folclorice
respective.
Astfel de răcăcini are omul
de litere - poet, prozator şi eseist recunoscut - profesorul Vasile

Popovici din Colnii Botoşanilor, care realizează o
interesantă lucrare de gen, Vatră străbună. Folclor
din zona Corni, Botoşani, apărută la Editura Axa,
Botoşani, 2013, sub egida Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi-
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ţionale Botoşani.

1

beneficiază

de o Mode Gellu Dorian,
care susţine că această carte se doreşte a fi o „schiţă monografică a
sub-zonei etno-folclorice Cerni",
ce se evidenţiază ca valoare tradiţională în regiunea de confluenţă
a Văii Siretului cu zona Fălticeni
lor şi, de aici, mai departe, cu cea
a Ţării de Sus.
Vasile Popovici, cu realizarea
sa, este aşezat într-o prestigioasă galerie de folclorişti botoşă neni, alcătuită de Grigore Gheorghiu, D. Negureanu, D.Furtună,
Lucrarea

tivare

semnată

Tiberiu Crudu, Stelian Cârstian, D. Lavric şi, evident, I.H. Ciubotaru, fără a fi uitaţi autori care au
publicat mai târziu, pr~cum Aurel Ştefan cu volumul Colinde, colinde ... Poezia obiceiurilor de Crăciun
şi Anul Nou la Vorona (1997), Vasile Ungureanu, cu

Pe sub poale de pădure. Culegere şi antologie din Tudora (1998), cărora le mai adăugăm pe entuziastul

Din multitudinea de descântece enumerate, sunt
reproduse trei: de înspăimântare, pentru ursită şi de
deochi, şi, ca panaceu universal, sunt trecute în revistă o serie de leacuri băbeşti, toate menite să înlă
ture suferinţa, indiferent de natura ei.
Categorie folclorică cu largă circulaţie, teatrul
popular, cu multitudinea lui de actanţi şi de spectatori, este reprezentat de către o variantă locală
a Bandei lui ]ianu, a cărei reprezentaţie are loc de
Anul Nou, alături de jocul caprei, al ursului sau al
căiuţilor de la Sarafineşti. Folclorul aferent sărbă
torilor de iarnă este reprezentat de colinde, urături,
pluguşor, sorcova.
Un interesant material antroponomastic este
grupat în: nume de familie, nume de botez şi porecle, precum şi unul toponomastic, fiind înregistrate
toate părţile de sat, cu explicaţii asupra numelui fie căreia dintre acestea.
Obiceiurile legate de ciclul familial, - naştere, botez, nuntă, înmormântare - sunt discutate pe scurt
şi oferă o imagine de ansamblu a acestor momente
etnografice. Pe lângă bocetele de la înmormântare,
amintite mai sus, V Popovici discută şi jocul ciuşca,
practicat de copii, în serile de priveg.b i, atină coborâtoare dincolo de zorii creştinismului.
Ciclul calendaristic înregistrează toate obiceiurile aferente sărbătorilor de peste an. Din multitudinea de obiceiuri discutate, amintim caloianul şi paparuda, ritualuri de invocare a ploii în perioade de

Constantin Lupu, cu cele două culegeri de folclor
muzical din judeţul Botoşani.
în preambulul culegerii sale, în Argument, Vasile Popovici face o scurtă, dar necesară prezentare
a coordonatelor istorice şi toponimice a localităţii
Corni, a cărei vechime a atestat-o pana lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt, când acesta a semnat, în cetatea Sucevei, în data de 14 martie 1489, actul de vânzare
a moşieii Vlădeni, „ci-i zic şi Cornii, pe Săretiu", şi
precizează că 90% din materialul folcloric publicat
este inedit şi că volumul osmotic „nu este o exegeză folcloristică exhaustivă, ci o interferare osmotică,
culegere folclorică cu folcloristica, nuanţând textul
folcloric cu semnificaţii şi conotaţii într-o semasiologie pe înţelesul tuturor".
Interesante sunt consideraţiile despre istoricul
folcloristicii, prezentarea antinomică a „folclorului
vechi" şi a „folclorului nou", amintindu-le cititorilor
săi că doina românească alături de inegalabilul joc
al căluşarilor sunt considerate de UNESCO valori
ap arţi nând patrimoniului cultural al umanităţii.
Culegerea propriu-zisă debutează, surprinzător,
cu o specie folclorică aducătoare de tristeţe, care în - secetă îndelungată .
deamn ă la reflecţie asupra imuabilului adevar panta
Pe lângă folclorul nou, o bună reprezentare o are
rei, şi anume bocetul, în care ni se relatează că „A descrierea jocurilor copiilor şi publicarea unor invenit moartea-n grădină I Şi-a rupt tânăra gheor- teresante frămâtări de limbă din folclorul acestora.
O secţiune importantă a culegerii este alocată
ghină", adică pe „Fata mare logodită I Pentru nuntă pregătită", pornită pe un „drum ducător I înapoi folclorului coregrafic, jocurile respective (hora, bă
neaducător". Următoarea categorie folclorică abor- tuta, sârba, boghii, ciobănaşul, coasa)- fiind ilustrate
dată fiind cea a cântecelor, dintre care reţin atenţia cu strigăturile aferente.
cele cu motivul înstrăinării, cu formule de o deoseEste de reţinut că fiecare specie folclorică este
bită plasticitate: „Greu e, Doamne, printre străini, I discutată pe scurt, multe precizări venind în spriCa des culţ prin mărăcini. I Mărăcinul te împunge, I jinul înţelegerii lesnicioase a respectivelor creaţii
Străin ul te face -a plânge. I Mărăcinul te înghimpă I populare.
Lucrarea, în ansamblu, reuşeşte să facă o prezenŞi străinul te mănâncă"; ori sunt ironizate unele defe cte ale consătenilor creatorului anonim, precum tare sincronică a realităţilor folclorice din Corni,
lenea (La cumătru lăudat, La cumătra lăudată). Şi merituos fiind efortul profesorului Vasile Popovici
de a pune în paginile unei cărţi ce s-a mai putut salsti găt urile culese şi reproduse în carte sancţionează
caustic o multitudine de defecte umane: beţia, urâ- va din creaţia populară vehiculată în aşezarea sa naţenia , fata bătrână, omul taciturn etc.
tală în aceste vremuri ale mult prea păguboa sei glo Remarcăm faptul că una dintre doinele publicate balizări, când preocupările de acest gen sunt tot mai
are precizarea informatorului că a fost „auzită pen- rare.
Cartea beneficiază de o interesantă postfaţă - ln
tru prima oară în preajma răscoalei din 1907" (Noi
ţă ra n ii de la ţară), ceea ce subliniază vechimea crea- dulce stil ... botoşănean - semnată de Maria Apeţi ei respective şi legătura ei cu evenimentele istorice troaie, care, subliniind stilul vioi al lucrării , scoate în
concrete. Genul epic este ilustrat de Balada lui No- evidenţă importanţa demersului lui Vasile Popovici,
vac, creaţie anonimă, având o apreciabilă răspândire constituit, indubitabil, în model demn de urmat.
în arealul românesc ..
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Mariana RÂNGH/LESCU

Calendarul, reper al existenţei
Motto:

. .. toate urmau ca pe vremea lui Burebista, craiul nostru cel de demult; stăpâniri se
schimbaseră; limbile se prefăcuseră, dar rânduielile omului şi ale stihiilor stăruiseră.
M.Sadoveanu
Reprezentările din romanul Baltagul, de M. Sadoveanu au amprenta locului. Oamenii, faptele, zbuciumările lor ţin de un spaţiu delimitat, de un timp
istoric real, obiectiv, dar cu pulsiuni ale unui timp arhetipal din care decurg rânduieli consacrate. Nu calendarul laic, oficial punctează datele evenimentelor,
ci reperele general acceptate sunt sărbătorite bisericesc. Şi aici sunt diferenţe pentru că unii ţin calendarul iulian („Noi - zice un bărbat de la Cruci - ţi
nem cu calendarul cel vechi de la începutul lumii pe
care domnul Dumnezeu i l-a dat lui Adam), alţii, cel
gregorian. Prin alcătuirea calendarului, oamenii „ au
încercat să fixeze nişte puncte de reper în desfăşura
rea timpului a cărui scurgere le scapă; legându-se de
anumite fenomene naturale ce se repetă cu regularitate" (Dicţionar de simboluri).
Trecerea de la calendarul iulian la cel gregorian
s-a făcut în 1924 (diferenţa este de 13 zile), nu cu
mult înainte de apariţia romanului sadovenian.
În roman, întâmplările sunt delimitate de două
sărbători: sărbătoarea creştină a Sfântului Gheorghe din 23 aprilie contopită în calendarul popular cu
Sângeorzul ce marchează începutul anului pastoral
şi Sfintul Dumitru din Sfântul Dumitru din 26 octombrie, Sâmedru în ·calendarul popular, ce încheie
anul. Fiecare din cele două sărbători are ca protagonist pe unul din cei doi soţi.
Alcătuirea calendarului lămureşte traseul lui Lipan, de la Măgura în ţinutul Dornelor şi înapoi până
la muntele Stânişoara, traseu refăcut apoi prin dru murile soţiei împreună cu Gheorghiţă, traseu mult
mai lung, labirintic, cu abateri şi întoarceri.
Drumul făcut de Nechifor până la Dorna ţi înapoi, în aproximativ 20 de zile, este făcut de Vitoria şi
fiul ei în mai multe zile, pentru că nu cunoşteau locurile şi cercetau urmele.
La începutul romanului, Vitoria stă pe prispă şi
toarce amintindu-şi de povestea spusă de soţul ei.
În tot acest timp"fusul se învârte harnic, dar singur". Aflăm imediat care este cauza neliniştii eroinei „Nechifor Lipan e plecat de-acasă după nişte oi
la Doma, ş - acu Sfântu Andrei era aproape şi el încă
nu se întorsese". Sfântul Andrei este unul dintre cei
12 apostoli, fratele lui Petru. Acesta se prăznuieşte

pe 30 noiembrie. Se

serbează

pentru lupi

şi

strigoi .

în mitologia românească s-au format legende grefate
pe rădăcini de culte păgâne. Astfel, Sfântul Andrei a
devenit patronul fiarelor sălbatice şi al strigoilor. Se
mai serbează şi pentru că el este începutul celor 12
vineri în care nu se munceşte până a doua zi. Unii
mănâncă spre seară şi beau puţină apă, iar restul zilei postesc şi se roagă. De obicei, aceasta se urmează
în nădejdea împlinirii unei dorinţe pe care omul şi-o
pune în gând: ,,În singurătatea ei, femeia încerca să
pătrundă până la el. Nu putea să-i vadă chipul, dar îi
auzise glasul".
Îngrijorarea eroinei creşte în momentul în care
aceasta constată că soţul ei a întârziat 73 de zile, mai
mult ca niciodată". Munteanca este hotărâtă să-şi
caute bărbatul plecat la Doma pe 26 octombrie, de
Sfântul Dumitru. Se zice că sfântul a fost, la început,
cioban sau păzitor de vitţ cu credinţa în Dumnezeu.
Cine ţine această sărbătoare are mereu vitele păzite
de stricăciunile sălbăticiunilor.
În discursul narativ, nu este precizat şi faptul că
Nechifor pleca la drum într-o toamnă târzie. „Toamna este anotimpul declinului vieţii", asociat apusului,
tărâmul spre care se îndreaptă soarele obosit. Acesta
este anotimpul ultimelor lucruri, dar şi al presimţirii
morţii.

Vitoria pleacă să-l caute spre sfârşitul iernii. Preeste făcută, însă, din timp. Sărbătorile de iarnă, cele bogate în datini şi credinţe îşi pierd semnificaţia pentru soţia rămasă singură.
În ziua de Bobotează cere sfat de la părintele Visarion. Aceasta este şi ultima zi de petrecere care a
început de Crăciun. Datina cea mai importantă este
sfinţirea cea mare a apei sau Iordanul, care se face, de
obicei, la o fântână sau la o apă curgătoare. Important este însă în aceeaşi măsură şi ajunul Bobotezei,
zi de post pentru noroc pentru ca fetele să îşi găseas
că un soţ frumos.
Vitoria ţinea şi ea post şapte vineri, în speranţa că
Dumnezeu o va ajuta să-şi găsească soţul dispărut,
fără de care viaţa ei nu are sens; „se socotea moartă
ca şi omul ei care nu era lângă dânsa".
Apoi, în ziua de 27 februarie, când este sărbătorit
cuviosul părinte Pricopie, Vitoria o duce pe Minodora la mănăstire.
în ziua de 9 martie, când părintele face slujba
pentru cei 40 de mucenici din Sevasta, soţia lui Lipan vine la biserică. Se pregăteşte de drum, primeşte
împărtăşanie; „a închis ochii simţ ind o răcoreală de
rouă în cerul gurii şi în toată fiinţa".
gătirea
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Cu.a tle lit e'la tuX
Această sărbătoare celebrează cei 40 de mucenici
care şi - au jertfit viaţa pentru învăţătura cea dreaptă a
lui Iisus. După stilul vechi, în ziua de 9 martie are loc
ech inocţiul

de primăvară, cumpăna dintre iarna rece

şi pri măvara caldă.

Tot după calendarul vechi, ziua de 10 martie - zi
în care Vitoria pleacă împreună cu fiul ei din Mă
gura - marchează intrarea în zilele Moşilor, după
ce ziua anterioară încheiase zilele Babei. Vitoria pă
trunde, aşadar, într-un spaţiu şi timp al bărbaţilor şi
al strămoşilor.
Trebuie precizat că cei doi pleacă într-o zi de vineri. Aceasta este a şasea zi a săptămânii liturgice şi a
cincea din calendarul civil. Creştinismul nu a putut
neglija importanţa acestei zile din viaţa popoarelor
cărora urma să le aducă lumina noii credinţe. Pentru
a combate superstiţiile legate de această zi s-a căutat
să se umple cu cele mai importante evenimente din
Noul şi Vechiul Testament.
La un moment dat Vitoria pomeneşte ceva despre
Sfântul Gheorghe. Numele acestui sfânt îl poartă şi
Nechifor ( = purtător de victorie) care a fost vândut
pe geam când a fost bolnav. E „ tot nume de învingă
tor, numele celui care a ucis balaurul".
Femeia află de la săteni că soţul ei a fost văzut
ultima o ară la Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil,
fapt ce poate prevesti moartea fără lumânare. Fiecare creştin aprinde în această zi o lumânare pentru
a avea l umină de veci pe cealaltă lume. Lumânarea

va lumina şi calea întunecată a celor ce vor muri de
moarte năprasnică.
Dezlegarea misterului morţii se produce în aprilie, în primăvară. într-un fel, primăvara este o punte
şi o cumpănă între sezonul rece şi cel cald. De aceea,
este un timp considerat impur, când graniţele devin
labile. în această perioadă sufletele de dincolo vizitează lumea celor vii.
După ce-l găseşte în râpă, ea doreşte să -l înmormânteze creştineşte, hărăzind răposatului „binecu vântarea din urmă şi rugăciunile de care n-a avut
parte".
Pe bună dreptate, Constantin Ciopraga remarcase că „Vitoria consideră sacrul drept un mod de conciliere cu eternul", „e un punct de conjuncţie" între
lumea concretă şi cea mitică, între lumea cu calendarul vechi şi cel nou.
Material bibliografic:
C. Ciopraga, Mihail Sadoveanu, Fascinaţia tiparelor
originare, Ed. Eminescu, 1981, Bucureşti
Alexandru Paleologu, Treptele lumii sau calea către
sine a lui Mihail Sadoveanu, Ed. Cartea Românească, 2006
Tudor Pamfilie, Sărbătorile la români, E I. Saeculum
I.O.
Simion Florea Marian, Sărbătorile la români, voi. I,
Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1994
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Ed. Artemis, 1994

Graţiela GROZA

O secundă
Vreau să scap de suflul ce-mi sugrumă pieptul,
Vreau să respir aerul ce-mi eliberează sufletul,
Vreau să cânt ecoul printre copacii stinşi,
Vreau să îmbrăţişez o şoaptă dulce,
Vreau trupu-mi să simt că renaşte,
Vreau visul perfect dintr-o noapte de vară rece.
Vreau să pier prin propria-mi salvare,
Vreau tic-tacul primei secunde din timp,
Vreau plăcerea nopţilor adânci,
Vreau viciul ce încolţeşte în pieptul meu,
Vreau iarba moale de cuvinte s-o simt lunecând,
Vreau să sper agonia lacrimilor tăcute,
Dar, nu vreau ca totul să fie un vis.
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Rezultatele celei de a IX-a ediţii a
Concursului de Creaţie a Piesei de
Teatru Într-un act „Mihail Sorbul': 7-9
Noiembrie 2014, Săveni, Botosani

Rezultatele celei de a XXI-a ediţii a
Concursului Naţional de Interpretare
a Piesei de Teatru Într-un act „Mihail
Sorbu/'; 7-9 Noiembrie 2014, Botosani

Juriul celei de a IX-a ediţii a Concursului de Creaţie
a Piesei de Teatru într-un act „Mihail Sorbul", organizat
de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Botoşani în parteneriat cu Primăria
Oraşului Săveni , format din Adrian Alui Gheorghe, preşedinte, Lucian Alecsa şi Gellu Dorian, membri, având ca
preşedinte al festivalului pe Ştefan Oprea, în urma lecturării celor douăzeci şi patru de piese de teatru într-un act
intrate în concurs, după selecţia din peste patruzeci de piese de teatru sosite, a decis acordarea următoarelor premii:
- Premiul I - RADU MA CRINI CI, pentru piesa de teatru furnalu ' unui şobolan fericit.
- Premiul II - FLAVIUS LUCĂCEL, pentru piesa Nu

Juriul celei de-a XXIV-a ediţii a Concursului de Interpretare a Piesei de Teatru într-un act, organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Cu ltu rii Tradiţion ale
Botoşani, 7-9 noiembrie 2014,cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, format din: Ştefan Oprea - preşedinte, Oltiţa
Cântec,Nicolae Corlat, Florin Aioniţoaei, Mircea Oprea, Andrada Corlat, Lucian Alecsa şi Gellu Dorian - membri, în urma
vizionării celor opt spectacole prezentate de tot atâtea formaţii
de teatru de amatori, conform Regulamentului de Organizare
şi Desfăşurare a concursului, a decis acordarea următoarelor
premjj:
- Premiul I - pentru cel mai bun spectacol şi Trofeul concursu lui: spectacolul A Jittle drop of Hamlet, adaptare de Ilinca Anamaria Prisacariu după W. Shakespeare de la „Atelierul
de Teatru" al Colegiului Naţional „M. Eminescu" Botoşani.
- Premiul pentru regie: Ilinca Anamaria Prisacariu pentru
regia spectacolului ampiticipecreier.com, prezentat de „Atelierul de Teatru" al Colegiului Naţjonal „M. Eminescu" Botoşani.
Nominalizări: Aurel Luca, Ilinca Anamaria Prisacariu.
- Premiul pentru interpretare a unui rol feminin: Camelia
Enăşcuţ pentru rolul Amalia din spectacolul Amalia respiră
adânc de Alina Nelega, prezentat de Casa de Cultură a Studen-

.

te pune cu îngerii.
- Premiul III: - 1. CARMEN DO MINTE, pentru piesa
cu balonul albastru şi 2. MARIUS CHIRU, pentru
piesa rară titlu cu motoul De la Brecht la Ionescu, via neBăiatul

murirea sufletului.
- Menţiunea I - GHEORGHE TRUŢĂ, pentru piesa

Foc la etajul nouă.
-

Menţiunea

II - ANGELA BACIU, pentru piesa Po-

vestea unui mort care avea o iubită la

Veneţia.

Juriul a mai decis acordarea a încă trei premii ale unor
reviste implicate în organizarea acestei ediţii a concursului, care vor consta în publicarea acestora în revistele respective, astfel:
- Premiul revistei „Conta" - IONUŢ BURUIANĂ,
pentru piesa de teatru Ridică-te - n picioare şi luptă.
- Premiul revistei „Hyperion" - EDITH NEGULICI,
pentru piesa de teatru Most wanted.
- Premiul revistei „Ţara de Sus" - CODRIN MOLDOVAN TONITZA , pentru piesa de teatru Lasă - i să plece.
Juriul a mai reţinut spre publicare în antologia pe care
o va edita Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani la ediţia a XXV-a din
2016 următoarele piese de teatru:
- Matrimonial de Călin Ciobotari, fost laureat cu Marele premiu al concursului;
- Expresul de ora 25 de Florentina Loredana Dalian,
fostă laureată cu marele premiu al concursului;
- De cinci ori spaghete. 3 cu ouă, 2 fără! de Ion Bogdan
Martin, fost laureat al concursului;
- Greierele şi furnica de Nina Viciriuc, fostă l aureată a
concursului.
- Radu mamei cu suflet de melc obosit de Radu Părpăuţă.
- Interfere nţ e de Marian Popescu, fost laureat al
concursului.
- Filip, izvoditul de Gabriel Vergiliu Costea.
- ln că o zi în camera Elesei de Vlad Dobroiu.
Juriul a decis să scoată din concurs piesele de teatru care
aparţin concurenţilor care au mai obţinut marele premiu
la ediţiile precedente şi să fie incluse în antologia pe care
in s tituţia organizatoare o va publi ca la ediţia următoare.

.

ţilor l aşi.
Nominalizări:

Emma Mateciuc, Camelia Enăşcuţ, Ludmila

Cioflică .

- Premiul pentru interpretarea unui rol masculin: Radu
Mihoc - pentru rolul VasiH Vasilievici Svetlovidov" din spectacolul Cântecul lebedei de A. P. Cehov de la Casa de Cu ltură
„Mihai Ursachi" Iaşi .
Nominalizări: Florin Aioane, Radu Mihoc, Theodor
Şop t elea.

- Premiul pentru interpretarea unui rol episodic: Codrin
Prisacariu pentru rolul Stepan Stepanovici din spectacolul O
cerere prezentat de „Drama Club" a Colegiului Naţional „A.T.
Laurian" Botoşani.
Nominalizări: Alexandru Afloare, Codri n Prisacariu,
Răzvan Ciobanu.
- Premiul Teatru lui pentru copii şi tineret „Vasi lache" Bot oşani: Ilinca Anamaria Prisăcariu pentru textele spectacolelor A little drop of Hamlet ş i ampiticipecreier.com - Colegiul
Naţional „M. Eminescu" Botoşani.
- Premiul Special al juriului: pentru autenti citate ş i popularitate Casa de Cultură a oraş ului Drochia - R. Moldova, pentru spectacolul cu piesa de teatru Cumpăna sau ... hopa, hopa
vrem şi noi în Europa!!!
- Premiul special: Florin Aioane pentru rolurile Ham let din A little drop of Hamlet şi rolul Daniel din spectacolul
ampiticipecreier.com - Colegiu l Naţiona l „Mihai Eminescu"
Bo t oşani

- Premiul Special: pentru întreaga activitate - regizorul
Aurel Luca de la Casa de Cultură a Stude nţilor l aşi.
l ). Menţiune: Viorel Cioflică de la Asociaţia „Grupul Skepsis" Alba Iulia.
2). Menţiune: Costi Bădeţ instructorul formaţiei „Centrul
Cultural „Nichita Stănesc u" Drobeta Turnu Severi n.
3). Men\iune: Theodor Şoptelea de la trupa de teatru „Drama Club" a Colegiului Na\ional „A. T. Laurian" Botoşani.
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Jocuri de Anul Nou

Notarea grafică a mişcărilor s-a făcut după simbolurile stabilite de maestrul de balet
Theodor Vasilescu şi maestru I coregraf Sever Tita.
CULEGERE SI TRANSCRIERE COREGRAFICĂ: MIHAI CHELARESCU
TRANSCRIERE MUZICALĂ:ICONSTANTIN LUPUi
COLABORATOR: VLADUŢ CHELĂRESCU

.

.

.

...,.

JOCURI DE CA'UT \

'

lo~COSULA
o
ll\.t· GRu~ OE DÂNSAWR\

i. INTRAREA

>-vvvv

>~ J
'

>

')

i[ -U-

li

https://biblioteca-digitala.ro

2. ALUNELUL

2..1\LIJ Nt.LIJ L

y <
>
<
>
<
/

ij;ije& rJ lJ EJ I r

r IF l i

1

Jj I J
I

I

I

L L

@LU t T: lJ t; I r r I J \! $
ij. r r r r r r r c
·1

{$ r r

1

1

1

r lt1 (JfJ

Jr

e ~

6 :]

s

ba
A

L:>

[lL Jl
o

o

I J1
o

/),,

Â

lL 11 I
o

o

3.CARASELUL

>

>

>

y

<

<
<

.J

...

3.C,A.Rt-\S E LUL

'

'

J.~H.

tfi n fl1u î:Q 10
Ml

"""

,..,.;

,.,..;

filt7l
~HD)11b fi Ip tg I
§\![? ÎJ IJZf!J 1f J· J ± I
1

/VI/

~:0

@# lJ

https://biblioteca-digitala.ro

~

\Jo rn um J 1; 2
M'

_,

.I

M

J

.

1la fJ 1a o ; ·J

~

1

1

4.GALOPU L

4.GALOPUL

> y <
>
<

>

F IF 1

<
1 ~

t

.!

\/ev:de de un f?u - )OY"
bă.tule. c-un. ?L- (!for'/

]

li

I

6

'ne:)

b

'O
..l..

u

(

)
li

<>

X

Jţ lL

X:

Jl ]~

Ursii
, din Cosula
,
Plecarea de acasă
- Şi iar verde undelemn,
Haide tată să plecăm,
Să mergem la centru -n sat,
Unde toţi urşii se bat
Ţiganii se păcălesc
Ursi -n trântă se trântesc.
- Şi iar verde undelemni,
Hai cu tata n u te temi.
Şi iar verde şi-un inel,
Că-mi eşti tată voinicel.

Cântec de drum
- Pe-un drum vin, pe şapte-apuc,
Bătrâneţele m-ajung,
Nu m-ajung că sunt bătrân,
Ci m-ajung că sunt străin,
- Străi nei ca mine nu-i,
Decât puiul cucului,
Când îl lasă mama lui,
În mijlocul codrului,
Păr-aripi şi fără pene
Fără micio mângâiere.
- Sunt ţigan cu cortu -n vale,
Ţiganca mi-e vrăjitoare,
Dă în boghi, dă în cafea,

Vai şi-amar de viaţa mea.
- Pe la mândre când mă duc,
Vin acas' şi-am bucluc.
Şi iar verde viorea,
Că mă vede în cafea,
Tare rău mă blestema.
- Ardăte-ar focul ţigane,
Cu tot cu mândrele tale.
Spune-mi unde-ai fost aseară.
- Şi iar verde popuşoi
Şi eu îi răspund - napoi,
Poţi să dormi cu şapte - n pat
Eu tot bat doba prin sat.
C-asta este boala mea,
Doar în mormânt scap de ea.
Şi n-oi trăi cât lumea.
Oi trăi un an sau doi,
Fără griji, fără nevoi,
Oi trăi o zi sau două,
Şi m-oi topi ca şi-o rouă,
C-aşa - i viaţa omului,
Ca şi roua câmpului,
Dimineaţa este rouă,
După masă iarba-i nouă.
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În centrul satului se întâlnesc mai
mulţi ţigani şi urşi, şi fac concurs.
- Şi iar verde trei castani,

Ia

ascultă măi ţigani.

Şi

iar verde trei berbeci,
Ia cu mine să te-ntreci.
- Şi iar verde di -un răgoz,
Hai să dăm genţile jos,
Şi cine va câştiga,
Genţile va ridica.
- Şi iar verde şi-un discânt,
Hai să dăm urşii la trânt,
Că eu am un urs voinic,
Fără teamă de nimic.
- Şapte ani am ţigănit,
Şapte urşi am rânduit
Nimeni nu m -a păcălit

Intrarea în curte
- De trei săptămâni trecute,
Vin cu urşii de la munte,
De la muntele cel mare,
De la bradul din cărare.
- La tulpina bradului,
Mi-a fătat ursoaica -un pui,
L-am crescut de mititel,

Şi

iar verde măr mustos,

Fă-le tot un joc frumos.
- Şi iar verde şi-o lalea,

Ia-o după stânga mea,
Şi la dreapta tot aşa,
Ş-apoi că te-oi sătura.
- Şi iar verde şi-un inel
Cum eşti tată tinerel
Şi iar verde şi - un macat
Eşti tânăr şi ne-nvăţat.

Şi

la copii ce manca,
nevestei ce- mbrăca.
- Scoală tată, măi Gavrile
Că mor şi eu lângă tine.
Şi iar verde şi-un descânt,
Dar mai am ceva în gând,
Şi iar verde trei alune,
Să-ţi fac şi o frecţiune.
Şi

În timp ce-i face frecţie, ursul
mornăie.

în timpul jocului ursul
cade şi se întinde pe jos.

-

Şi

iar verde de mohor,
tot din picior.
Şi iar verde păr uscat,
Scutură din celălalt.
- A dat Bunul Dumnezeu,
Şi- a - nviat şi ursul meu
Măi Gavrilă, zarvă mare,
Saltă-te-n două picioare.
Uşor tată pe-un genunchi,
Nu te doară la rărunchi,
Şi te du la coconaş,
Să-ţi deie gologănaş,
Gologan de cât o vrea,
Om mulţumi ş-om lua!
- Hai cucoane dă - mi bacşiş,
Şi nu te uita chiorâş,
Că nu-ţi iau casa şi un horn
Nici juncanii din ocol.
- Dup-o vorbă şi-un cuvânt
Fă-i salut pân*la pământ.
Şi iar verde măr mustos,
Noi vă mulţumim frumos
- Şi iar verde mere, pere,
Vă spunem „La revdere!"
Şi la anul când venim,
Scutură

Când era cât un căţel.
- Acuma-i mare de tot,
Şi i-am pus veriga-n bot,
Că nu era de lăsat,
Mânca porcii de prin sat.
În faţa uşii
- Şi iar verde trei castani
Noi vă urăm „La mulţi ani!"
La mulţi ani cu sănătate,
S-aveţi în casă de toate!

Intrarea în casă
- Ce ţi-am spus Gavril de -aseară,
Să te scuturi pe picioară,
Că aici sunt boieri mari
Bea cafea, mănâncă pâine,
Nu se pune-n rând cu tine.
- Şi iar verde trei smiceli,
Vin la tata nu te temi.
Şi iar verde coarjă arsă,
Săi pragul şi intră-n casă.
- Cuconiţă spune drept
Dacă ai porcul tăiet!
La urs îi miroase-a carne,
Nu intră-n curtea matale.
Şi iar verde fir maşcat,
Apucă-te de cătat,
Pe sub masă, pe sub pat
C-o să dai de-un porc tăiat.
La icoane busuioc,
Şi pe mas-un cap de porc.
- Lasa-te de cântat,
Şi te apucă de jucat.

- Şi iar verde şi-un dudău,
Ce-ai păţit Gavril al meu?
- Şi iar verde de trei
stropi,
Care mi-ati fost răi la
ochi?
Ursul mi 1-ati deochiat
Şi nu ştiu ce să mă fac.
- Şi iar verde şi- un descânt,
Mi-a venit ceva în gând,
Şi iar verde de curechi
Să iau sânge la urechi
Ţiganul scoate cuţitul şi taie ursul
la urechi, dar ursul nu învie.

- Şi iar verde măr uscat,
Ursul nu mi-o înviat,
Şi nu ştiu ce să mă fac,
C-am rămas un biet sărac.
- Când n-aveam în casă sare,
Luam doba la spinare,
Şi urşii de dinapoi,
Şi dădeam o roată măi.
Mă- nvârteam vreo două roate,
Mi-aduceam în cas*de toate,
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