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Cornelia CIOBANU

Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Botosani, pocal al culturii tradiţionale

Şi în seme~trul al II -iea al anului 2015, va lorificarea culturii naţionale şi a tradiţiilor
specifice judeţului Botoşani a reprezentat scopul esenţial al tuturor programelor şi proiectelor culturale realizate de Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Botoşani.

Între 31 iulie şi 2 august a.c. am organizat Festivalul Cântecului, Jocului, Portului
Popular şi Meşteşugurilor, ediţia a X-a care
a inclus mai multe minifestivaluri: Festivalul dansului popular moldovenesc „ Vasile Andriescu", Festivalul Fanfarelor şi Târgul
meşterilor populari. Au participat numeroase ansambluri şi formaţii folclorice tradiţi
onale: „ Dor de horă" din Văculeşti, „ Cordăreanca" din Cordăreni, „Codruleţul" din
Vorona, „ Doina Costeştilor " din Costeşti „
Strugurelul " din Călăraşi , „Balada" din Botoşani, „ Flori de măr" din Constanţa, „Peliniţa
" din raionul Drochia, „Datina turdeană" din
Turda-Cluj, „ Ion Şerban" din Dolj, Măgura
Şieului" din Şieu- Bistriţa, „ Poarta Olteniei "
din Ghimpeteni - Olt, fanfarele „ Acord " din
Chişinău, „ Stamate" din Fântânele-Suceava,
„Trandafirul" din Calafindeşti-Suceava, fanfarele săteşti din Vorona, Cordăreni, Hudeşti,
Mileanca, Suharău precum şi un număr de 75
meşteri populari din judeţul Botoşani şi din
ţară. Practic, în cele trei zile au fost prezentate 21 de programe foarte atractive, la care au
participat, zilnic, peste 500 -800 de spectator;
Pietonalul Unirii şi Parcul Mihai Eminescu
devenind principala zona de interes pentru
botoşăneni.

CJCPCT Botoşani, în parteneriat cu Uvertura Mall a organizat spectacolul folcloric
„Cânt şi joc la Uvertura" în spaţiul destinat
unor asemenea manifestări (etajul IV). Aici

şi -au dat concursul ansamblurile artistice
„Cordăreanca"

din

Cordăreni şi

„Hora " de la

Vlăsineşti.

De asemenea, în parteneriat cu unele priculturale din judeţul Botoşani, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani a
avut rolul de co-organizator al altor manifestări culturale de mare popularitate şi impact
la publicul spectator: „Holda de aur" de la
Tudora, „Festivalul Harbuzului„ de la Lunca,
Festivalul Internaţional de folclor „Vatra Satului" de la Stăuceni, festivalurile „Hora de la
Flămânzi" şi „ Serbările Pădurii" de la Vorona.
Urmărind cu maximă atenţie parcurgerea
tuturor acţiunilor din Calendarul propriu pe
semestrul al II-iea al anului curent, Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Botoşani a organizat şi
alte proiecte de interes pentru diverse categorii de public. Astfel, am organizat Tabăra de
creaţie de la Mihăileni, cu scopul declarat de
dezvoltare a meşteşugului străvechi al olări 
tului ş i Tabăra de pictură „ Un penel pentru
credinţă" de la Vorona. Pe 31 iulie am lansat
studiul „Thanatos - mitologia românească a
morţii" a autorului botoşănean Dumitru Lavric, finanţată din bugetul propriu al instituţiei noastre, urmând ca până la finele anului
2015 să se editeze şi alte cărţi şi culegeri de
folclor ale altor scriitori botoşăneni.
Este de remarcat că mişcarea artistică
de amatori din judeţul Botoşani a cunoscut
un progres vizibil în anul 2015, atât sub raportul calităţii prestaţiilor artistice, cât şi în
ceea ce priveşte înfiinţarea de formaţii artistice nou - nouţe în localităţi în care nu exista
mişcare culturală. Ca urmare, unele ansambluri artistice au fost invitate şi au participat
mării şi cămine
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la diverse festivaluri de gen din ţară şi de peste hotare.
Ansamblul „ Balada" a participat la Festivalul „ Cânt şi
joc pe plai dobrogean" în perioada 26-30 iunie a.c., coregraful Mihai Fediuc a participat la manifestprile culturale din comuna Pelinia, raionul Droch ia, Republica Moldova, iar ansamblurile „ Cordăreanca" din Cordăreni şi
„Zo rile" din Havîrna au participat la Festivalul „Retrospectiva dobrogean ă".
În perioada 18-20 septembrie a.c. am organizat proiectul cultural „ Scriitori pe meleaguri natale", iar pe 15
octombrie a.c. întâlnirea anuală cu referenţii cămi n elor
culturale din judeţul nostru.
Pe 15 ş i, respectiv, 23 octombrie a.c., referenţii de la
compartimentele muzică, etnografie ş i coregrafie au participat la emisiunile „ Cântec şi poveste" (organizată de
TVR Iaşi) ş i „Drumul lui Leşe" (la TVR 3) împreună
cu ansamblurile de dansuri „Co rd ărea nca" din comuna

Cordăreni şi

din oraşul Flămânzi, Corul
populari Aurelia Racu şi
Mihaela Aiacoboaie din !băneşti, Ghiorghiţă Ţugui din
Vorona şi Marcel Apalaghiei din satul Hulub - comuna
Dângeni.
Luna noiembrie a fost rezervată pentru cea de a III-a
ediţie a vernisajului de Artă Naivă „G heorghe Sturza".
Pregătim în prezent proiectele culturale de mare importanţă, care marchează ex istenţa comunităţilor boto şă
nene - obiceiurile specifice sărbătorilor de iarn ă care, în
acest an, vor începe în perioada 19-20 decembrie şi se vor
finaliza de Sfântul Ion, pe 7 ianuarie 2016. Suntem convinşi că la Festivalul tradiţiilor ş i obiceiurilor de Crăciun
ş i Anul Nou vor participa toate formaţiile din subzonele
folclorice ale judeţului , oferind spectatorilor momente de
bucurie şi încântare artistică.
„Trei

generaţii"

bărbătesc F l ămânzi şi meşterii

Elena PR/COPIE

Întâlnirea anuală a referenţilor pe probleme de
c!Jltură, directorilor asezămintelor culturale din judeţ

Intâlnirea aceasta o pot încadra în categ~ria evenimente, deoarece este una rară, şi probabil va deveni şi mai rară, aşa cum se întâmplă în situaţiile în
care nu sunt valorizaţi oamenii care într- adevăr au
ceva de spus în ce priveşte rolul educaţiei şi culturii tradiţionale în devenirea copiilor şi tinerilor - literatura şi teatrul popular, jocul popular tradiţional,
meşteşugurile pe care oamenii simpli de la ţară le cunosc şi se pierd, cântecul popular tradiţional, tarafurile şi grupurile folclorice din aşezămintele săteşti
care nu mai există decât pe alocuri, prin strădania
oamenilor minunaţi de acolo, „de la ţară", cum spunem noi, orăşenii, nerecunoscând că ei, oamenii de
la ţară, sunt cei adevăraţi, sunt cei care fără a aştepta
„ajutorul" nostru, pe care de altfel, legitim ar trebui
să îl primească, se preocupă încă, de existenţa entităţilor culturale care vor să salveze ce au primit în
dar de la părinţi, de la înaintaşi - cultura populară.
Şi toate acestea sunt posibile prin educarea tinerilor
şi copiilor prin puterea exemplului adulţilor, prin
întâlnirile dintre generaţii, indiferent sub ce formă,
lansarea dialogului dintre generaţii prin evenimente culturale, cursuri, seminarii, ş i transformarea lui
într-o activitate atractivă de ambele părţi.
Spun asta pentru că la această întâlnire au participat oameni minunaţi, care nu neapărat prin natura profesiei ocupă un post care prin atribuţiuni i-ar
fi trimis la această întâlnire, oameni minunaţi care,
mânaţi de dorinţa păstrării tradiţiilor şi identităţii
neamului, au preluat şi vor să păstreze această zestre, şi se implică în educarea copiilor şi tinerilor în
acest sens, având suportul autorităţilor administraţiei publice locale. Dincolo de calificarea dată prin

instruire, profesia de suflet a acestor oameni este
educarea prin cultură ş i tradiţii.
Educaţia permanentă trebuie să devină un
obiectiv esenţial al activităţii aşezămintelor culturale. Programul întâlnirii a fost unul bazat pe activitatea specifică fiecărui compartiment al instituţiei.
Întâlnirea a fost una deosebit de fructuoasă, omologii noştri din teritoriu dovedindu-se extrem de
bine intenţionaţi, extrem de încântaţi de întâlnirea
de lucru organizată de noi şi propunând organizarea
a trei, patru întâlniri de acest gen într-un an, pentru a se sfătui între ei într-un cadru organizat, considerând că este nevoie de aceste întâlniri de lucru
pentru a revigora activităţile culturale şi pentru a
organiza schimburi culturale între diferite zone ale
judeţului cu aportul managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale.

Întâlnirea s-a dovedit a fi una aşteptată, la care au
participat într-un număr nesperat de mare omologii
din aşezămintele culturale săteşti din judeţ, ori profesori, bibliotecari, care prin căi neştiute de noi reuşesc să se preocupe de ţinerea la nivel înalt a educaţiei prin cultură la sate. Este calea spre naşterea valorilor, iar ei ştiu bine asta.
Pentru a arăta deplina noastră consideraţie, voi da
numele tuturor participanţilor : Dascălu Sergiu- Vorona, Dumitraş Mirela - Cordăreni, Olariu Maria Vf. Câmpului, Băetu Mihaela - Mihălăşeni, Zoiţanu
Maria - Ungureni, Axine Aurel- Durneşti, Cârligeanu Laurenţiu - Vlăsineşti, Axine Silvia - Durneşti,
Leonte Costinel - Vlădeni, Murariu Valuţa - Dorohoi, Rău Valentin - Botoşani , Aiacoboaie Viorel
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- !băneşti, Ciompelea Stanislav - Bucecea, Berbeci Luminiţa - Corlăteni, Ţuca Anamaria - George
Enescu, Gavriluţă Paula - Cristineşti, Grosu Gabriela - Mitoc, Crap Mihai - Hăneşti, Roşu Dumitru Ştiubieni, Iftodi Mihaela - Prăjeni, Tun u Anişoara
- Cristeşti, Budeanu Iulian - Suliţa, Curecheru Valerică - Lunca, Delibaş Gelu - Coţuşca, Motriuc Livia
- Răuseni, Popescu Mihaela - Răuseni, Ivasuc Emilian - CJ Botoşani, Ionel Petrişoru - Răchiţi, Vasiliu
Alexandru- Cerni, Florentina Rotaru - Biblioteca
Judeţeană, Dan Doboşi - Rap ozii Botoşanilor.
Educaţia prin orice manifestare a culturii este o
formă a educaţiei permanente, pe tot parcursul vieţii

şi sperăm să fie percepută ca fiind
care înţelegem a ne obliga să ţinem

modalitatea prin
treaz spiritul doritor de cunoaştere, dar în acelaşi timp de conservare şi promovare a tradiţiilor culturale ale poporului,
ingura cale de menţinere a identităţii naţiei noa tre.
Acest lucru este posibil doar pentru că există în cele
mai îndepărtate zone ale judeţului oameni valoroşi
care se preocupă de modelarea generaţiilor de tineri
şi copii şi atragerea seniorilor în toate aceste acţiuni.
Cinste lor!
Un gând bun, tuturor iubitorilor şi trăitorilor de
frumos!
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Margareta MIHALACHE

Încălcarea dimensiunilor fundamentale
Ediţia

ale artei naive ...

din acest an şi-a propus să puncteze cu succes
dimensiunea fundamentală a acestei arte care ar merita
amintită şi care nu este alta decât ingenuitatea sau mai
bine-zis naturaleţea:
„Pentru că arta naivă nu este o meserie care se învaţă depinzând deci de numărul academiilor în care se
predă, ci o „febră a imaginaţiei" ce se ia prin contaminare şi pentru toată viaţa" (Victor Ernest Maşek. Arta
naivă, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1989, p.35).
Revenind la această dimensiune, cu siguranţă merită să fie punctată concluzia lui Anatole Yakovsky „nu
oricine poate fi naiv" (Victor Ernest Maşek. Arta naivă, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1989, p. 29) şi în sprijinul acesteia se poate face trimitere spre istoricul acestei
arte în primul rând pe plan internaţional atunci când
exegeţii au devenit conştienţi de faptul că „ ... primii
pictori naivi s-au recrutat dintre acei indivizi dotaţi,
care ieri mai practicau meserii precum olăritul, pictura pe sticlă, tâmplăria de artă, feroneria etc., şi înainte de toate dintre cei ce trebuiau să-şi câştige oarecum
existenţa în noile meserii ce nu mai aveau nici o tangenţă cu arta"(Victor Ernest Maşek. Arta naivă, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1989, p.27). Aceştia -fiind tributari sistemului manufacturier şi odată transferaţi în

„era" maşinismului - trebuiau să schimbe cerinţele şi
să impuna regulile valabile în realizarea lucrului manual, astfel încât să fie accentuată într-o mai mică mă
sură ideea de categorie estetică a frumosului ca în artă
şi să fie evidenţiată mai degrabă noţiunea de bine făcut,
confecţionat sau realizat. Sentimentul de 11Înstrăinare"
era indirect impus, mai ales că fiecare dintre aceştia era
conştient că nu aparţine vreunei lumi şi că nu deţine
propriul act de identitate „la jumătatea drumului dintre o operă de artă şi un obiect de uz cotidian" (Victor Ernest Maşek. Arta naivă, Bucureşti, Ed.Meridiane,
1989, p. 27). Se poate afirma că producţiile artistice
ale naivilor aparţin unei categorii sociale care pe bună
dreptate ar putea fi numită „nostalgică". In acest sens,
Victor Ernest Maşek le descrie cel mai bine parcursul
„Dezrădăcinaţi, dezorientaţi, înşelaţi în aşteptări şi îngrădiţi în exprimarea simţului lor pentru frumos, ei vor
folosi şi cel mai mic prilej spre a regăsi un drum, chiar
şi indirect, spre paradisul pierdut" (Victor Ernest Maşek. Arta naivă, Bucureşti, Ed.Meridiane, 1989, p.27) .
Cursul afirmării în pictura naivă este unul care stă
sub semnul imprevizibilului şi- de ce nu? - al inexplicabilului mult mai mult decât în cazul altor materializări artistice deoarece nu necesită parcurgerea unor
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etape din punct de vedere ştiinţific în vederea cizelării
unui talent nativ sau impunerea sau îmbrăţişarea unei
pasiuni prin încordarea şi canalizarea voinţei umane
„Atemporală şi nestresată de experienţa şi suferinţe 
le civilizaţiei, ea e singura poarta prin care ne putem
întoarce în ţara naturaleţei şi spontaneităţii originare"
(Victor Ernest Maşek, Arta naivă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1989, p.43).
Exegeţii au consemnat rolul pe care l-a avut pe plan
universal apariţia în lumea artistică a lui Rousseau Vameşul şi nu surprinde cu nimic că Wilhelm Uhde pomeneşte de „Pictori ai inimii neîntinate", ca mai apoi
Alfred Jarry să fie cel care va adăuga la numele funcţionarului poştal porecla de ,;vameşul". În schimb, Ernest Victor Maşek observă „cutremurător" de bine tri butul plătit de spiritul creator şi nu are vreo îndoială
că destinul şi opera lui Rousseau Vameşul îşi află locul
binemeritat în zbaterile inerente plămădirii unui nou
stil artistic „ ... consemnarea avatarurilor ce au făcut
din drumul în anonimat şi mit parcurs de Rousseau
una dintre cele mai pasionate şi grele de urmat aventuri ale secolului XX" (Victor Ernest Masek, Arta naivă, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1989, p.30). În acest context, este regretabil însă că toate aprecierile artistului
vor veni foarte încet, chiar şi campania declanşată de
Apollinaire va fi prea târzie şi apropiată de retragerea
definitivă din viaţă a artistului. Oricum aceasta recunoaştere nu va împiedica derularea misiunii indirecte
a unui spirit artistic cu un impact deloc de neglijat deoarece în urma organizării unei expoziţii în anul 1928
de către Wilhelm Uhde s-a oficializat existenţa nu numai a artiştilor naivi din Franţa, ci şi a celor din alte
ţări. Pe plan naţional, primii care au conştientizat că
pictorii naivi nu sunt totuna cu pictorii amatori, au fost
Petru Comarnescu şi George Macovescu. Aceştia şi-au
dat seama de faptul că descoperirea lui Ion Niţă Nicodim din Brusturi (judeţul Arad) a avut pentru România aceeaşi importanţă pe care a avut-o apariţia lui
Rousseau Vameşul în Franţa. Prima expoziţie a artistului a avut loc în anul 1969, la Casa Scriitorilor din
Bucureşti, apoi sub egida Revistei „Argeş" la Piteşti va
avea loc prima expoziţie colectivă la care vor expune şi
pictori naivi, iar mai târziu, tot aici se va înfiinţa prima
Galerie Permanentă de Artă Naivă din România. Treptat s-au ivit şi alte manifestări de acelaşi gen: Salonul de
Artă Naivă din Moldova (1975), iar în anul 1976 a avut
loc Salonul Naţional de Artă Naivă din Arad. Alături
de Ion Niţă Nicodim ar mai putea fi enumerate: Ion
Stan Pătraş din Săpânţa (judeţul Maramureş), Neculai Popa din Târpeşti(judetul Neamţ), Ghiţă Mitrăchiţă
din Dolj, Robert al Scripcarului din Bucureşti şi Vasile
Filip din Baia Sprie (judeţul Maramureş).
Mărturisirile şi trăirile lui Ion Niţă Nicodim frapează dintru început prin autenticitate, spontaneitate
şi naturaleţe şi sunt regăsite în lucrările sale. „Am vrut
să arăt că-i primăvară, cireşul din vale a înflorit iar sus
în deal încă nu-i frunză. De asemenea se văd căşile în

cătunul

noştri

icodineşti,

iar mai încolo

căruţele

cum vin ai

de la ţară".

Nu întâmplător s-a încercat o structurare a acelui
proces legat de naşterea şi evoluţia acestui stil: punctul
de pornire, încercările, urcuşurile şi coborâşurile inerente în destinul acestor artişti îngrădiţi uneori de propria opţiune de natură spirituală, care însă nu au renunţat la etapele intrinsece acelui drum anevoios, deoarece
propria lor exprimare a fost la început percepută doar
ca fiind situată pe un tărâm desprins din perimetrul artei culte. Indirect, această prezentare includea de la sine
enumerarea faptelor concrete de pe plan mondial şi na ţional ca să existe astfel posibilitatea trecerii în revistă
şi a realităţii existente pe plan local. În acest sens, rolul
artistului Gheorghe Sturza nu poate fi ignorat deoarece
- fără falsă modestie - prin abordarea artistică a aces tuia, arta naivă s-a bucurat de o onorabilă reprezentare pe toate cele trei planuri amintite. Soarta a ţinut cu
Gheorghe Sturza datorită şi derulării primului Salon de
Artă Naivă al Moldovei în Botoşani. Aşadar, aceasta comunitate a reuşit să se mai afirme printr-o personalitate pe lângă alte mari personalităţi din istorie, literatură
sau din alte domenii. însăşi manifestarea se va bucura de menţionarea sa în studiile de specialitate din anul
1984 de la Londra, devoalând implicit potenţialul acestei „neînsemnate" şi „îndepărtate" comunităţi într-o
curgere firească şi normală a evoluţiei acestei arte. Cu
alte cuvinte, din acest ţinut binecuvântat din punct de
vedere spiritual Gheorghe Sturza a reuşit să deschidă
drumul botoşănenilor nu numai pe plan naţional, ci şi
pe plan universal prin talentul şi propriul său demers
artistic, atrăgând atenţia juriului la ,,Întâlnirile Internaţionale ale Artei şi Culturii" din anul 1973 de la Lugano şi menţionarea sa de către criticul parizian Anatole
Yakowsky în „Lexiconul Artei Naive Universale".
Restructurarea sau reluarea acestui Salon de Artă
Naivă nu stă sub semnul unei banale iniţiative sau la
voia întâmplării, mai mult decât atât trebuie să se redefinească şi să se aşeze în rândul faptelor perene. Încă
de la reluarea propriu - zisă s-a bucurat de o reală susţinere şi s-ar putea spune dezinteresată, nu întâmplă 
tor toţi cei implicaţi sunt oameni care poartă mai întâi
respect profesiei lor şi totodată pasiunilor îmbrăţişate:
redactorul şef al Revistei „Galeria naivă" - Costel Iftinchi, artistul Calistrat Robu, referentul Cosmin Bloju al
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Piteşţi, etnologul Steliana Băltuţă
şi conservatorul- arte plastice Virgiliu Pleşca al Muzeului Judeţean Botoşani.
Trimiterile către consemnările celor care şi - au precizat poziţia fermă faţă de această artă au fost destul de
repetitive deoarece intenţia clară a membrilor Comisi ei de selecţie a fost aceea de a nu submina chintesenţa
acesteia. Încălcarea dimensiunilor fundamentale ale artei naive riscă să desacralizeze cu uşurintă însăşi unicitatea sa în care modul aparte de fiinţare a unei trăiri
emană o veritabilă autenticitate.
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Salonul Naţional de Artă Naivă „Gheorghe
Sturza" la a III-a ediţie sau Cronica unui succes
IMPRESII
La sfârşitul săptămânii trecute am avut onoarea asemenea, arta naivă nu are nimic în comun cu arta
de a fi invitat la Botoşani , în calitate de preşedinte al infantilă.
comisiei de selecţie, la cea de-a III-a ediţie a Salonu Cine ignoră cu bună ştiinţă oricare dintre caraclui Naţional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza". Am teristicile enumerate mai sus, nu face altceva decât
acceptat cu bucurie, dar şi cu o mare responsabilita- să se situeze în afara artei naive (pe care pretinde că
te această misiune ce urma să mi se încredinţeze, ca o slujeşte). Aşa se face că azi, la nivel naţional, au
unul care m -am născut şi trăiesc de când mă ştiu în apărut alcătuiri expoziţionale hibride, din două sau
mai multe elemente incompatibile, îngrămădite de-a
Piteşti, capitala (zic unii!) artei naive româneşti.
Deşi pentru cei nerăbdători să afle cum s-a desfă  dreptul în spatele unui afiş care poartă cel puţin in şurat la Botoşani manifestarea în sine, voi părea ne- just numele de artă naivă. Astfel de „struţocămile"
politicos, am ă insist puţin asupra rolului pe care amestecă, de exemplu, la Oradea, lucrările de artă
Piteştiul l-a reprezentat acum aproape jumătate de naivă cu cele realizate de copii, alături de tablouri
secol în conştientizarea, la noi, a artei naive: prima aparţinând pictorilor cu studii. Mai mult, expun prooară în România termenul de artă naivă a figurat pe fesori de artă naivă, doctori în artă naivă, şcoli de artă
un afiş şi un catalog la Piteşti (mai 1967). Tot la Pi- naivă, academii de artă naivă. Pentru cititori (unii
teşti , la 27 aprilie 1969, are loc prima Expoziţie Na- deja confuzi) facem precizarea că niciuna dintre
ţională de Artă Naivă (anul acesta ajunsă la ediţia a construcţiile lexicale de mai sus nu sunt compatibile
XLVII-a). La 30 ianuarie 1971 este inaugurată prima cu arta naivă. Ele trădează ignoranţa, nepriceperea
Galerie Naţională de Artă Naivă (azi cu aproape 900 şi oportunismul unora care trebuie cu orice chip să
de lucrări), urmând ca în ziua de 31 ianuarie, acelaşi bifeze câteva activităţi în calendarul manifestărilor.
an, să se desfăşoare prima consfătuire pe ţară a artiş
Ca şi Piteştiul, Botoşaniul se află, din fericire, în
afara acestor confuzii. Este şi unul din motivele pen tilor naivi.
Tot acest debut plin de frământări a concentrat tru care, în calitate de reprezentant al Centrului Jula sfârşitul anilor '60 eforturile şi preocupările or- deţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
ganizatorice, artistice, intelectuale, ale unor institu- Tradiţionale Argeş, am acceptat onoarea de a fi preţii şi personalităţi de prim rang: pictorii Aurel Caloşedintele comisiei de selecţie a lucrărilor. Al doilea
tă, Lucian Cioată şi Vasile Savonea, medicul Roland
motiv, la fel de important, îl constituie sufletul acesAnceanu, criticul Radu Ionescu, Petru Comarnescu, tei manifestări botoşănene - Margareta Mihalache,
prof. univ. dr. Mihail Diaconescu şi alţii. Aceste nume referent etnograf al C.J.C.P.C.T. Botoşani. Domnia sa
şi fapte le-am amintit şi în cuvântul nostru din cata- a dovedit că valoarea unei manifestări culturale de
logul expoziţiei de faţă, cu scopul declarat de a sub- amploarea Salonului Naţional de Artă Naivă „Ghelinia că arta naivă românească, prin eforturile şi im- orghe Sturza" stă în evitarea compromisului de orice
plicarea de acum aproape cincizeci de ani, are poate fel. Remarcăm în acest context, cu evidentă tristeţe,
cea mai valoroasă bază teoretică, concretizată în nu- existenţa pe tot parcursul pregătirii evenimentului, a
meroase articole de specialitate, albume, cronici, şi unor presiuni deosebite, în sensul denaturării manicărţi (e drept, mai puţine, dar la fel de importante).
festării expoziţionale. Şi nu au fost puţine! Cu o conAşadar, orice om sau instituţie care vrea să se im- lucrare, chiar dacă adesea de la distanţă, a membriplice în organizarea unui eveniment dedicat artei lor comisiei de selecţie şi cu o îndârjire de-a dreptul
naive româneşti, are la dispoziţie un drum bătătorit, bărbătească a doamnei Margareta Mihalache, manidileme de mult rezolvate, răspunsuri mereu actuale. festarea este, în cele din urmă şi fără umbră de îndoAsta pentru că arta naivă nu suportă transformări de ială, un succes!
fond. Arta Naivă este aceea practicată de persoane
Au expus un număr de 30 artişti naivi (pictori
adulte, fără pregătire sau educaţie artistică, p l astică, şi sculptori) din întreaga ţară, cu un total de 65 lufără să fi frecventat şcoli de artă, care şi - au păstrat crări, rămase <lupa selecţie. Vernisajul s-a desfăşurat
nelterată ingenuitatea. Arta Naivă românească nu în primitoarele Galerii de Artă „Ştefan Luchian" din
trebuie confundată cu arta populară şi este departe Botoşani, sâmbătă, 7 noiembrie a.c.
de arta de amatori (cu ambiţiile ei de elaborare). De
Deşi ora desfăşurării evenimentului (ora 12:00)
fusese din timp mediatizată, publicul iubitor de
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fru~?s a luat cu asalt mult mai devreme spaţiul expo~1ţ1?n_al, care s-a dovedit în cele din urmă aproape

nemcapator.
Rolul de gazdă a manifestării a revenit muzeo grafului Ana Florescu (Muzeul Judeţean Botoşani).
Doamna Cornelia Ciobanu, managerul C.J.C.P.C.T.
Botoşani, a mulţumit atât publicului cât şi expozanţilor implicaţi, exprimându-şi speranţa că tânăra

manifestare va deveni o prezenţă constantă în con textul ~ultural botoşănean . Doamna referent Margareta M1halache a Îacut o trecere în revistă a temelor
abordate de către artiştii naivi prezenţi pe simeze, în
timp ce domnul Costel Iftinchi din Iaşi (redactor şef
al revistei Galeria Naivă) şi subsemnatul am încercat să prezentăm pe scurt caracteristicile artei naive
româneşti, precum şi pericolul de denaturare la care
este supusă această mişcare de către oameni dornici
de o nepotrivită afirmare. La final, naivilor prezenţi
le-au ~ost înmânate diplomele de participare, precum ŞI catalogul alcătuit (în excelente condiţii grafice) cu această ocazie de către organizator.
Şi pentru că ne aflăm în faţa artei naive, iar această
artă presupune sinceritate mai presus de orice, vom
aminti şi un minus al organizării: credem că doamna ~eferent Margareta Mihalache ar trebui sprijinită
mai mult, astfel încât domnia sa să-şi poată exercita
în primul rând atribuţiile specifice activităţii de referent, nu şi pe cele ce ţin de contabilitate, secretariat,
deplasări artişti şi altele asemenea. Aceste precizări
le facem din postura unor organizatori, la Piteşti, ai
unei manifestări similare, ajunsă anul acesta la ediţia
a XLVII-a. Sperăm să nu fim socotiţi ca părtinitori ai
unei persoane, ci având aceeaşi dorinţă ca arta naivă
românească să beneficieze în continuare de aportul
complet al specialiştilor.
Î~ rest, impresia pe care mi-a lăsat-o întreaga
mamfestare culturală de la Botoşani este una deosebit de plăcută: artiştii care au ales să participe au
fost numeroşi, selecţia a reuşit să păstreze caracterul specific al expoziţiei (în ciuda presiunilor de care
aminteam), publicul a părut de-a dreptul fascinat de
întâlnirea cu arta naivă românească. Aşadar, Salonul Naţional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza", deşi
la a III-a ediţie, este o manifestare matură, coerentă, consis~entă, fapt ce îl legitimează şi chiar îl obligă
pe orgamzator (C.J.C.P.C.T. Botoşani) împreună cu
echipa constituită (etnolog Steliana Băltuţă si conservator - arte plastice Virgiliu Pleşca) să depună tot
efortul pentru permanentizarea evenimentului. Botoşaniul are o tradiţie în domeniul acestei arte, fiind
printre primele oraşe care au răspuns frământărilor
artistice de la Piteşti, de acum aproape cincizeci de
ani. De cealaltă parte, arta naivă însăşi are nevoie
de o astfel de implicare a factorilor responsabili cu

destinul ei, mai ales a celor cunoscători. Piteştiul va
fi mereu alături de astfel de iniţiative!
Cosmin Bloju

Impresii
În data de 7, prima sâmbătă din luna noiembrie,
-a ţinut la Botoşani cea de a treia ediţie a Salonului
de artă naivă, eveniment major pentru pictorii naivi.
Galeriile de Artă „Ştefan Luchian" au găzduit şi de
această dată expoziţia celor 13 judeţe participante,
deoarece organizatorul şi Comisia de elecţie, în colabo.rare cu Revista „Galeria naivă", au fost exigente,
pe s1meze nu au mai fost expuse lucrările celor care
au studii de artă. De asemenea, lucrările au fost selectate, scopul fiind ridicarea nivelului expoziţional.
Din juriu au racut parte Cosmin Bloju, referent
la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş, Margareta Mihalache, referent la Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani,
etnologul Steliana Băltuţă si, nu în ultimul rând,
conservatorul-arte plastice Virgiliu Pleşca de la Muzeul Judeţean Botoşani.
Impecabila organizare a dus la discuţii fructuoase
în seara zilei de vineri, 6 noiembrie 2015, la Simpozionul organizat în cinstea acestui eveniment. Cei mai
vechi din mişcarea naivă, aşa cum este Catinca Popescu din Bacău, au explicat celor noi veniţi dimen siunea reală a fenomenului şi bineînţeles au fost depănate amintiri din perioada în care Vasile Savonea,
pe atunci la Centrul Cultural Bucureşti, se ocupa de
îndrumarea artei naive din ROMÂNIA.
La deschiderea Salonului, publicul din Botoşani
a remarcat diversitatea creaţiilor naive, acestea fiind
exemplificate în două secţiuni: cea de sculptură şi
cea de pictură. Au răspuns invitaţiei la această ediţie
următorii artişti naivi: Valentina Acasandrei, Gheorghe Boancă, Costel Iftinchi, Calitrat şi Răzvan Robu,
Octavia Vizitiu, Elena Zbanţ din Iaşi, Lucica si Gheorghe Ciobanu - Bălţaţi (Iaşi), Ana Grunzu -Tomeşti
(Iaşi), Profira Mihai - Valea Lupului (Iaşi) , Costel
Tănase - Holboca (Iaşi), Adina Bobu - Brăila, Ana
Boţa - Aiud (Alba), Gheorghe Clit - Bacău, Dorimed.on Grozavu - Constanţa, Viorica Ana Farkaş - Reşiţa (Caraş-Severin), Ioana Gheorghiu - Galaţi, Elena Harja - Reghin (Mureş), Maria Margoş -Bacău,
Denisa Mihăilă - Timişoara (Timiş), Vasile Mocan
- Baciu (Cluj), George Molin - Ticvaniu Mare (Caraş
Severin), Şerban Nicolae - Rogoz (Maramureş), Monica Păcurar - Şimleu Silvaniei (Sălaj), Nicolae Pătru
- Furnicoşi (Argeş), Catinca Popescu - Bacău, Valentina Alexandra Porţan - Bacău, Gheorghe Radu
- Galaţi, Emilian Tancău - Bacău.
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Consider că Salonul de Artă Naivă din Botoşani
va fi un redutabil bastion al artei naive românesti,
care va dainui în timp datorită unor oameni deosebiţi de la Centrul Judeţean pentru Promovarea şi
Conservarea Culturii Tradiţionale Botoşani.
Calistrat Robu
Puţini cunosc faptul că în spatele unui proiect
cultural stă o echipă (referent Cosmin Bloju, etnolog
Steliana Baltuţă şi conservator Virgiliu Pleşca) care
are sarcina de a realiza şi de a duce la bun sfârşit evenimentul cultural.
În spatele afişului ce poartă denumirea Salonul
Naţional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza" e de fapt o
mână de fier, un referent etnograf al Centrului Judeţean de Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţio 
nale Botoşani. Dorinţa doamnei Margareta Mihalache de a readuce pe plaiurile botoşănene arta naivă a
prins rădăcini, fapt dovedit şi de cea de-a III-a ediţie
a acestui eveniment care a avut loc la începutul lunii
noiembrie.
Conform unei zicale vechi: „Oamenii aruncă cu
pietre doar în pomul care dă roade': acelaşi lucru am
putea afirma şi la adresa principalului organizator al
acestui eveniment.
Fără a fi nominalizată ca principal „vinovat" a
acestei expoziţii cu răsunet naţional, doamna Margareta Mihalache supravieţuieşte într-un ocean alinvidiei fiind de fiecare dată lovită pe la spate de unele
persoane care urmăresc de fapt să apară în faţa opiniei publice ca drept ceea ce nu sunt. Aşa se face că şi
la această ediţie în presa locală mai apar ca drept organizatori alte persoane care de fapt nu s-au implicat
deloc în acest proiect.
Cred că tocmai această nedreptate îi dă voinţa
necesară doamnei Margareta Mihalache de a continua acest proiect, încântând publicul botoşănean cu
fragmente din cartea de basm a artei naive.
Neieşind în faţă şi fără a face prea multe valuri,
Margareta Mihalache urmăreşte de fapt filonul artei
naive româneşti, prezentându-l la adevărata sa valoare. La ediţia din anul acesta selecţia juriului a creat unele nemulţumiri în partea unor artişti cu state
vechi în breaslă dar, în schimb, simeza selecţionată
a strălucit ca în zi de sărbătoare, fiind expuse numai
lucrări ce au amprenta autenticităţii, ridicând astfel
ştacheta manifestării şi aliniindu-se cu altele de acest
gen ce au vechime pe tărâmul expoziţional.
Importanţa omului la locul potrivit se oglindeşte
şi în spatele acestui Salon de Artă Naivă care, fără a
avea prea mult sprijin pe plan local, a reuşit să atragă
atenţia prin evenimentul coordonat şi, nu în ultimul
rând, prin albumul expoziţional ce şi-a găsit loc deja
pe raftul cu cărţi dedicate artei naive româneşti.
Costel Iftinchi

Ca ă faci un drum cu autobuzul de la Reghin
la Botoşani timp de opt ore fără ca să te oblige cineva, înseamnă că trebuie sa ai o motivaţie foarte
puternică.

Este al doilea an când am răspuns afirmativ la invitaţia d-nei Margareta Mihalache, referent etnograf
la Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, de a participa cu
lucrări personale la cea de-a III-a ediţie a Salonului
Naţional de Artă Naivă „GHEORGHE STURZA''.
Aşa cum am spus, am avut o motivaţie foarte puternică să expun şi să vin personal până aici.
Nu am să insist asupra ospitalităţii cu care am
fost întâmpinată şi tratată, fapt pentru care îi sunt
recunoscătoare.

Am să spun doar că m-am simţit onorată să particip la o astfel de expoziţie, unde autenticitatea picturilor executate în manieră naivă a fost la un înalt
nivel calitativ, la acelaşi nivel situându-se şi locaţia
unde a avut loc expoziţia.
Vă mulţumesc tuturor că mi-aţi dat prilejul să vă
cunosc şi să particip la minunata dumneavoastră
expoziţie!

Elena Harja
A avut loc la sfârşitul săptămânii trecute Salonul
de Artă Naivă „Gheorghe Sturza", Ediţia a
III-a la Botoşani, a fost o expoziţie deo ebită . Artiştii
invitaţi au fost din mai multe judeţe ale ţării. Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale în colaborare cu Revista „Galeria
naivă" şi cu Muzeul Judeţean Botoşani a realizat un
Salon de Artă Naivă superb. Calitatea lucrărilor expuse a atras atenţia vizitatorilor încă de la deschiderea vernisajului şi sala de expoziţie a fost plină. Cei
prezenţi au fost surprinşi de frumuseţea culorilor, de
tematica pentru care fiecare artist a optat, de redarea umoristică a întâmplărilor din propria imaginaţie sau din întâmp l ări reale şi de ideile minunate ...
Mulţumim din toată inima Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţi
onale Botoşani pentru efortul depus!
Viorica Farcaş
Naţional

Reîntors acasă după frumosul şi interesantul vernisaj al celei de-a III-a ediţie · a Salonului Naţional de Artă
Naivă „Gheorghe Sturza" Botoşani, 2015, mă simt fe ricit şi onorat că, după aproape 40-45 de ani, revin şi
particip la expoziţiile de artă naivă de la Botoşani.
Mă uit cu plăcere şi - mi admir premiile şi trofeele primite în cadrul expoziţiilor, la care am participat
la Botoşani, cupe de cristal, vaze din cobalt şi un diplomat, pe care îl am şi azi, deşi l-am folosit la serviciu, dar şi două CATALOAGE: unul cu EXPOZIŢIA RETROSPECTIVĂ DE PICTURĂ NAIVĂ
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- GHEORGHE STURZA, a cărui prefaţă a fost scride Vasile Savonea de la Institutul de Etnografie şi
Folclor Bucureşti, dar şi de către Mişcarea artistică de
amatori Bucureşti, celălalt CATALOG cu privire la
EXPOZIŢIA DE PICTURĂ „Gheorghe Sturza", de la
Galeriile de Arte, din Piaţa Cosmonauţilor, nr.7, din
22.02.1972, a cărui prefaţă a fost scrisă de Ion Tătăru
-critic de artă, expoziţie organizată de CENTRUL DE
ÎNDRUMARE A CREAŢIEI POPULARE şi a MIŞ
CĂRII ARTISTICE DE MASĂ - Bucureşti şi CENTRUL DE ÎNDRUMARE A CREAŢIEI POPULARE
ŞI A MIŞCĂRII ARTISTICE DE MASĂ Botoşani.
Vă mulţumesc încă o dată pe această cale pentru invitaţia de a participa pentru a doua oară la SALONUL NAŢIONAL DE ARTA NAIVĂ -Gheorghe
Sturza, Ediţia a III-a, 2015, Botoşani. Concomitent
vă trimit în original cele doua CATALOAGE, care
consider că vor face cinste în GALERIA Dumneavoastra care îi poartă numele.
Gheorghe Filip
să

fXPOZlllA Of PI CIUR
STURZA

EX"POZlflA RETTIOSPECTI V,.,
DE P

GHE.ORGHE

RZ

Steliana BĂLTUŢĂ

„UNIVERSUL

S,~~~Sî.IJu~~u~~:n

Pe 24
Botoşani, s-a deschis expoziţia complexă numărând
aproape 6000 de piese din Colecţia pregătită iniţial
cuprinzând 10.000 de piese aparţinând colecţionaru
lui MIHAI C.V.CORNACI.
Momentul a fost o adevărată sărbătoare pentru
că domnul Mihai Cornaci era şi la o frumoasă vârstă
aniversară, împlinind numai cu o zi înainte, pe 23 octombrie, 66 de ani.
Expoziţia a fost încununată de succes fiind vizitată şi apreciată de persoane de diferite vârste, dar mai
ales de grupuri de şcolari, cei mai mulţi de la Liceul de Ştiinţe ale Naturii „Grigore Antipa" veniţi împreună cu domnul profesor Paul Ungureanu. Elevii
au avut ca exemplu o pasiune de o viaţă, pasiunea de
colecţionar, care presupune ştiinţă, răbdare, ordine şi
nu în ultimul rând, o mare investiţie financiară, implicarea familiei.
Special şi unic a fost faptul că momentul expoziţi
onal a fost cuprins ca timp, între ziua de naştere şi cea
onomastică, pentru că pe 8 noiembrie a fost sărbă
toarea ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril",
domnul Cornaci purtând prenumele Mihai.
La deschidere, la prezentarea expoziţiei, care a fost
de înaltă ţinută pentru valoarea colecţiei, au participat Colonel (r.) dr. Sergiu Balanovici, profesor Cornelia Viziteu - Director al Bibliotecii Judeţene „Mihai

Eminescu", General dr. Gică Mariţanu, Colonel (r.)
Ioan Siminicianu (Preşedintele Secţiei Botoşani a
Societăţii Numismatice Române) , Inginer Coriolan
Chiricheş (Preşedintele Asociaţiei Filateliştilor din
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judeţul Botoşani),

Inginer Gheorghe Hreapcă (epigramist), Scriitor Dr. Lucia Olariu Nenati. Publicul
venit la manifestarea culturală a fost numeros, sala
fiind aproape neâncăpătoare, nelipsind nici jurnaliş
tii din mijloacele de mediatizare, de la desfăşurarea
evenimentului.
Expoziţia a fost extrem de meticulos organizată,
cu etichete explicative, ea fiind o sursă şi de clare informaţii istorice şi documentare şi chiar o sursă de
învăţare privind alcătuirea unei colecţii. Colecţia Mihai C. V. Cornaci, păstrează un patrimoniu cu piese
care dacă n-ar fi fost salvate la timp, s-ar fi pierdut
pentru totdeauna. Astfel colecţia creează imaginea
completă a unor domenii, expoziţia fiind grupată pe
EXPONATE NUMISMATICE cuprinzând: Emisiuni monetare româneşti moderne şi contemporane,
Emisiuni monetare din diverse state ale lumii, Unităţi şi subunităţi monetare din emisiunile Imperiului Roman, Din Emisiunile Sadagura, Jetoane, Emisiuni de bancnote româneşti, din bancnotele lumii,
„Memoria metalului", Aspecte ale istoriei naţionale
oglindite în medalistică, Exponate de insigne (diverse tematici şi subiecte), Faleristică românească (Sigilii
diverse, Distincţii şcolare); EXPONATE FILATELICE cuprinzând: Dorohoi în secolul XX - cartofilie,
Un dicţionar filatelic - filatelie şi exploatare poştală,
Câte ceva despre numismatică - maximafilie; EXPONATE DIVERSE cuprinzând: Filumenistică, Ceasuri
de buzunar, Instrumente de scris, Exponat combinat
- numismatică şi filatelie, Tegestophilie, Etichete ale
fabricilor de bere din România, Berărit botoşănean Studiu, Rasophilie - Lame de ras, Mărţişoare numismatice, Platouri şi piese ceramice, Mihai Eminescu documentar, George Enescu - documentar, Nicolae
Iorga - documentar.
Mihai C.V. Cornaci este un adevărat şi talentat
colecţionar care se respectă, îşi respectă colegii de
breaslă, dar şi pe vizitatorii care văd, admiră şi apre-

„Mihai Eminescu" şi care au fost cunoscute
de publicul larg, la care au participat şcolari, doamna Director Cornelia Viziteu a înmânat doamnei şi
domnului Cornaci diplome, dar şi pentru fiul Bogdan şi nepoata Alexia.
Punctul nostru de vedere este că selectiv, tematic
sau pe subiecte, colecţia merită să facă obiectul unor
comunicări cu diverse ocazii.
După prezentarea Colecţionarului, a colecţiei , a
cadrului expoziţional, mă voi opri la câteva detalii
(cu exemplificare).
Cel mai important exponat este cel ce prezintă
moneda modernă şi contemporană. Exponatele con turează proiectul sistemului monetar din reformele
lui Cuza, continuând cu primele emisiuni monetare
de la crearea sistemului monetar propriu din 1867,
către prezentarea acestora evolutiv, tehnic şi valoric,
până astăzi. Stema de stat de pe reversul monedei a
fost redată şi color pentru ca vizitatorul să înţeleagă
mai bine compunerea heraldică şi evoluţia ei în timp.
Unitatea monetară din proiectul de reformă se numea „român", având ca multipli, valoarea de 5 şi 20
„români".
De valoare excepţională în colecţie sunt şi monedele romane (denar, sesterţius , assarion) având pe ele
chipul unor frumoase aristocrate romane. Etichetele
explicative precizează perioada de circulaţie a acestor
monede, numele aristocratelor, si anii când ele au tră
it. În aceeaşi categorie se încad;ează şi monedele din
vremea Republicii Romane (denari, siliqua, follis) cu chipul împăraţilor Vespasian, Traian, Marcus Aurelius, Commodus, Hadrian, Constantin al II-lea, Julian, Licinius, cu precizarea foarte clară a anilor de
vieţuire şi a celor când au fost împăraţi şi când au
circulat monedele pe care Mihai Cornaci le are în

ciază colecţia.

informaţiile pe care le aduc despre Societatea de vânătoare „MOLDA'.' a vânătorilor din judeţul Botoşani,

Este o colecţie ştiinţific şi meticulos alcătuită pe
„Domenii de colecţionare", şi nu un număr de piese
adunate la întâmplare, din care privitorul să nu înţe
leagă nimic.
Mihai C.V. Cornaci a transmis pasiunea de colecţionar şi fiului Bogdan, dar şi nepoatei Alexia - Georgiana, care au în expoziţie piese ce le aparţin.
Nu trebuie să uităm faptul că domnului Mihai
Cornaci i-a stat mereu aproape soţia, profesor Paraschiva Cornaci, nu numai în toate momentele dar şi
în demersul de alcătuire a acestei valoroase colecţii.
Expoziţia a fost însoţită de afişe, de o invitaţie specială şi de o carte poştală ocazională care a fost înmânată celor prezenţi la manifestare.
Pentru lunga perioadă de muncă, pentru activită
ţile pe care le-au iniţiat, organizat în cadrul Bibliotecii

Judeţene

colecţie.

Alte exponate care atrag atenţia sunt cele care ilustrează VÂNĂTOAREA, şi care trezesc interesul prin

care avea o insignă, un statut şi o ştampilă. Societatea
a fost recunoscută printr-o adresă din 10 noiembrie
1923 trimisă de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Direcţia Vânătoarei, cu tilul: Domniei Sale D-lui
Preşedinte al Soc. de vânăt. „Molda" din Botoşani. Domeniul l-a interesat în rriod special pe colecţionarul
Mihai C.V. Cornaci, pentru că bunicul după mamă
Robu. P. Gheorghe, care a trăit între anii 1862- 1935,
a fost Pădurar şi vânător în Cantonul Coşula, şi apoi
tatăl său Cornaci C. Vasile a fost paznic de vânătoare
la cantoanele silvice Buda, Trestiana, Gavrileşti, Jud.
Botoşani în anii 1949-1952. Atât de la bunic cât şi de
la tată a învăţat că „vânătoarea este selecţie, nu măcel".
Piesele care pot fi admirate sunt insignele cu vânatul, însemnele vânătoreşti, vânatul în compoziţii
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heraldice, insigna unicat în colecţiile de specialitate
(„Paznicul de vânătoare", „Domeniile Bucovinei") şi
piese ca Trofeu la vesta vânătorului purtate la momente de ceremonial, dar şi sculpturi mici în corn de
cervide, cu o reală valoare artistică.
Seriozitatea şi rigoarea de lucru în domeniul
colecţiilor se remarcă şi la realizarea de insigne
reprezentându-i pe Mihai Eminescu, Ion Creangă şi
Veronica Miele, pentru care Mihai Cornaci a creat întâi machetele, apoi a solicitat aprobarea ştampilată şi
semnată a conducerii Bibliotecii „Mihai Eminescu",
trecând în final la pasul următor de trimitere a comenzii către „Accesorii Prod. Oradea" spre execuţie.
În afara acestor trepte valorice de creare, machetare şi aprobare a unei instituţii, apariţia unor insigne s-ar numi impostură, şi nu rigoare ştiinţifică în
Insignografie.
Aceleaşi trepte valorice de realizare le-a parcurs şi
în domeniul Medalisticii când prin propriile eforturi
financiare, dar cu aprobarea conducerii instituţiei, a
Directorului Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu",
colecţionarul Mihai Cornaci a lucrat la concepere,
machetare şi trimitere spre realizare la un atelier specializat la Moscova, MEDALIA BIBLIOTECII „MIHAI EMINESCU" Botoşani, lucrată din tombac acoperit galben prin procedeul galvanizării.
Expoziţia cuprinde şi Diplome meritorii ca recunoaştere a calităţii de adevărat colecţionar, prin
medaliile primite, distingându-se Medalia cu Bre-

vet semnat de Preşedintele României Emil Constantinescu şi de Ministrul Culturii Ion Caramitru, cu textul: (Se adevereşte prin prezenta că prin Decretul nr.
439/ 16.11.2000 Preşedintele României a conferit domnului Mihai C. V Cornaci - .filatelist medalia comemorativă „150 de ani de La Naşterea Lui Mihai Eminescu':
pentru contribuţia deosebită, adusă la promovarea
operei eminesciene).
Un centru de mare interes în colecţie îl reprezintă

Emisiunea de mărci poştale, prima din România
dedicate poetului Mihai Eminescu, în coală de emisie pentru importanţa personalităţii sale pentru Botoşani, pentru România, fiind şi acesta un mod de
apreciere, de preţuire, la „50 de ani de la Moartea Poetului" (22 mai 1939). Cele 2 coli brun carmin şi brun
oliv se găsesc azi doar la 5 colecţionari din România.
Atenţia este atrasă şi de Societatea „Amicii Regelui Mihai" (A.R.M) care cuprinde insigna regalistă
mică în cruce, legitimaţia şi fotografia color specială
care se oferă membrilor A.R.M.
Distincţiile şcolare, 12 la număr, au un loc special
în colecţie, ele fiind medalii din perioada Regatului
României şi o valoare document pentru Învăţămân
tul Românesc.
Pe o distincţie dată ca Premiul şcolar - la Învă
ţământul Primar, este gravat pe avers în profil regele

cu in cripţia circulară: CAROL I DOMN ŞI PRIMUL
REGE AL ROMÂNIEI şi pe revers: SERBĂTORI 
REA JUBILEULUI DE 40 DE ANI DE GLORIOASĂ
DOMNIE, 1866-1906.
Altă distincţie dată ca Premiul II are gravat pe avers
în profil pe MIHAI I, şi pe revers călimara, pana şi
cartea cu inscripţia MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE. Inedite informaţii documentare cuprinde
Berăritul la Botoşani, între exponate aflându-se imaginea Fabricii de bere „Didi" (demolată în 1951) şi fotografia din 1990 Mihai Cornaci cu Gheorghe Lazarovici fiul proprietarilor Zamfira şi Cristea Lazarovici
ai fabricii de la Cişmea.
Colecţia referitoare la Berărit cuprinde şi etichete
ale Fabricilor de bere din România şi imaginea Primului Catalog (Ediţia a III-a), publicat de Dr. Traian
Popescu la Mtinchen.
Emisiunile de BANCNOTE ROMÂNEŞTI, ca şi
cele ale LUMII, au ocupat un spaţiu foarte mare în
expoziţie, fiind făcute precizări pentru România, la
bancnota falsificată şi bancnota contrafăcută.
Bogat reprezentată documentar este Cartofilia
ilustrând oraşul Dorohoi, cu o diversitate de imagini
(Edificii administrative, culturale, învăţământ, Unităţi economice, Unităţi militare, Locuri de agrement).
Nu greşim afirmând că document în colecţie va
rămâne şi LAMA DE RAS cu precizarea dimensiunilor, grosimii şi a firmelor care le-au fabricat în cele 19
state ţări ale lumii, precizate pe etichete.
FILUMENISTICA a captat şi ea interesul, prin
diversitatea tematică apărută în timp, pe cutiile de
chibrituri. Referindu-se la DICŢIONARUL FILATELIC, Mihai C.V. Cornaci afirmă : „Deci în conţinu

tul prezentului exponat, facem referire la termenii de
necesitate din .filatelie, La modul de întocmire şi
organizare a unei colecţii, La mişcarea .filatelică din România, La organizarea .filateliei pe plan mondial la noţiuni de ordin tehnic privind caracteristicile generale
şi particulare ale unei mărci poştale sau efect poştal."
strictă

Din filatelia clasică, în colecţie este şi un plic circulat
din Corespondenţa MĂNĂSTIRII COŞULA (Expeditor: Mitropolia Moldovei - Iaşi; Destinatar: Mănăs
tirea Coşula Districtul Botoşani) .
Dacă pentru vizitator a fost un efort de atenţie asupra fiecărui exponat care are propria valoare,
atunci pentru colecţionar ca să ordoneze metodic fiecare piesă la locul ei, să ne dea nouă privitorilor toate
explicaţiile ştiinţific, să lucreze la amenajarea expoziţională, a fost un efort uriaş, titanic.
În calitate de colecţionar MIHAI C. V. CORNACI,
ne-a convins de valoarea mare, adevărată a colecţiei
domniei sale, pentru care merită toate aprecierile împreună cu fiul Bogdan şi nepoata Alexia - Georgiana,
alcătuind astfel grupul de 3 generaţii de colecţionari
la Botoşani.
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Gellu DORIAN
Ediţia

Zilele Eminescu - iunie 2015

din această vară a Zilelor Emine cu s-a desun program generos, care a inclus mai
multe evenimente organizate de diverse instituţii de
cultură din judeţul Botoşani în diferite locuri din
judeţ . Astfel, după primirea invitaţilor, în
ziua de 13 iunie 2015, a avut loc o întâlnire a acestora cu membrii Reprezentanţei Botoşani a Filialei
Iaşi a Uniunii Scriitorilor din
România. Apoi, tot în acelaşi loc, s-a desfăşurat jurizarea finală a lucrări lor sosite la Concursul
Naţional de Poezie şi
Interpretare Critică
a Operei Eminesciene „Porni Luceararul. .. ", ediţia
a XXXIV-a, concurs organizat de
Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii
Tradiţionale Botoşani. În aceeaşi
zi, scriitorii s-au
deplasat la Vorona, unde a avut loc
o întâlnire a acestora cu membrii
Societăţii Culturale
„Raluca Iuraşcu" Din
Vorona, un pelerinaj la
Schitul Voronei şi la mă
năstirea Vorona, precum
şi o şezătoare folclorică la
Stejarul lui Cuza din pădurea
Voronei. Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii „Mihai
Eminescu" şi-a deschis manifestările cu
simpozionul Eminescu şi contemporanii săi,
la care au susţinut comunicări Valentin Coşereanu,
Valy Ceia şi Pompiliu Crăciunescu. În seara zilei, în
organizarea Fundaţiei Culturale „Hyperion-Caiete
botoşănene" Botoşani, în parteneriat cu Memorialul
Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu" şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani a avut
loc în Centrul Istoric al Botoşanilor, în faţa Bisericii Uspenia, biserică a în care a fost botezat pruncul
făşurat după

Mihail Eminovici, manifestarea culturală „Poeţi români la Eminescu acasă", la care au citit peste 50 de
poeţi invitaţi la această ediţie. A fost acordat Premiul „Hyperion", premiu susţinut financiar
de Dl Gheorghe Sorescu, preşedinte 
le Consiliului Judeţean Botoşani,
premiu care a fost obţinut de
poetul Marian Drăghici. A
fost organizat în acelaşi
spaţiu „Salonul stradal
al cărţii de poezie". A
doua zi, pe 14 iunie, la Ipoteşti, în
Aula „Laurenţiu
Ulici", au avut
loc mai multe manifestări,
printer care
amintim: decernarea Premiului pentru traduceri
şi promovarea
operei
eminesciene
în străinătate,
premiu acordat de Memorialul Ipoteşti
- Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu", cu sprijinul
Consiliului
Judeţean

Botoşani.

Anul acesta premiul
i-a fost acordat traducă 
torului german al operei
eminesciene, poetul Christian Schenk; eveniment editorial
- lansarea Jurnalului Junimii, ediţie facsimilată. Prezentată de Valy Ceia
şi Valentin Coşereanu; editura Junimea Iaşi a relansat colecţia Eminesciena, într-o nouă serie - astfel
au fost prezentate cărţile: I.D. Marin - Eminescu la
Ipoteşti, Virginia Blaga - Intertextualitatea în opera lui Eminescu, Valentin Coşereanu - Ipoteşti sau
realitatea poeziei, George Vulturescu - Complexul
Ghilgameş - eseu despre motivul prafului în opera lui Eminescu şi Paşii Poetului, ediţia a V-a, de
Gellu Dorian şi Emil Iordache. Editura şi cărţile au
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fo t prezentate de poetul Lucian Vasiliu, directorul
Editurii Junimea. Au fost decernate premiile „Porni Luceafărul. .. ", ediţia a XXXIV-a. Poeţii laureaţi
au recitat din creaţiile lor. Au fo t prezentate editurile şi revistele participante şi la Salonul stradal a
cărţii de poezie, partenere în cadrul preiectului de
tradiţie „Porni Luceafărul. .. " Poeta Clara Mărginea 
nu a susţinut recitalul „Cu ce glon putea fi împuşcat
Eminescu".
Pe 15 iunie, scriitorii invitaţi au participat la alte
două manifestări culturale, organizate în parteneriat
cu Centrul Cultural „Bucovina" din Suceava, şi anume Recital la Cetate şi pelerinaj, cu lecturi publice, la
mănăstirea Putna.

REZULTATELE CONCURSULUI
NAŢIONAL DE POEZIE SI INTERPRETARE
CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE
„PORNI LUCEAFĂRUL. .."
Juriul cele i de a XXXIV-a ediţii a Concursului Naţional

de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul ... ", format din: Lucian

Vasiliu, ed. Junimea Iaşi, Cassian Maria Spiridon,
Ed. Revistei „Convorbiri literare", Ed. Timpul, revista „Convorbiri literare", Ioan Es. Pop, ed. Paralela 45 Pitesti, Nicolae Tzone, Ed. Vinea, Bucuresti,
Daniel Corbu, Ed. Princeps Multimedia, rev. „F~ed
back" Iaşi, Gavril Ţărmure, Editura Charmides, Bistriţa , Valentin Ajder, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, Marian Drăghici, rev. „Viaţa Românească", George Vulturescu, rev. „Poesis", Satu Mare, Liviu Apetroaie, rev.
„Scriptor", Iaşi, Marius Chelaru, rev. „Poezia", Adrian Alui Gheorghe, rev. „Conta", Piatra Neamţ, Vasile Spiridon, rev. „Ateneu", Bacău, Sterian Vicol, rev.
„Porto franco", Ga l aţi, Ioan Moldova, rev. „Familia",
Oradea, Ioan Radu Văcărescu, rev. „Euphorion", Sibiu, Adi Cristi, ed. 24 de ore şi revista „Simpozion",
Lucian Alecsa, rev. „Hyperion", Botoşani, Gellu Dorian, rev. „Ţa ra de Sus", secretariat Nicolae Corlat,
avându-l ca preşedinte pe Vasile Spiridon, în urma
lecturării lucrărilor sosite în concurs, a decis acordarea următoarelor premii:

SECŢIUNEA CARTE PUBLICATĂ
Premiul „ Horaţiu Ioan Laşcu" al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România - poetei Maria Pikhin
pentru cartea Poeme pentru Ivan Gogh, Ed. Paralela
45, 2014; Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova poetului Andrei Alecsa pentru cartea Un shot de
Ted, două de Sylvia, Editura Charmides, 2014.
SECŢIUNEA

MANUSCRISE

Premiul Editurii Paralela 45 şi al revistelor „Scriptor, „Viaţa Românească" şi „Euphorion" - Marina

Popescu şi Andreea Voicu; Premiul Editurii Junimea şi al revistelor „Vatra" şi „Scriptor" - Kady Nicol (Dorina Ungureanu); Premiul Editurii Timpul şi
al revistei „Convorbiri literare" - Corina G ugul uş ;
Premiul Editurii Vinea ş i al revistei „Familia" - Alexandra Eugenia Zorilă; Premiul Editurii Princeps
Multimedia ş i al revistei „Feed back" - Cristina I.
Ailoaie; Premiul Editurii Charmides şi al revistelor „Verso" şi „Infinitezimal" - Elena Mihalachi;
Premiul Editurii Eikon şi al revistei „Conta" - Lavinia Loredan a Nechifor; Premiul Editurii 24 de ore
şi al revistei „Simpozion"- Ionel I. Andronic; Premiul revistei „Familia" - Alin a D răga n ; Premiul revistei „Argeş" - Iustin Butnariuc; Premiul revistei
„Poesis" - Teodor Paul Ş optelea; Premiul revistei
„Poezia" - Ionuţ Bogdan C ărăuşu ; Premiul revistei
„Ateneu" - Ioan a Maniga; Premiul revistei „Porto
Franco" - C odru ţa Irina Corocea; Premiul Revistei
„Hyperion" - Szakacs Nadin a Maria; Premiul revistei „Ţara de Sus" - Andreea Florentina Bordeianu şi
Maria Sârbu-Crudu.

SECŢIUNEA INTERPRETARE CRITICĂ

A OPEREI EMINESCIENE
Premiul revistei „Convorbiri literare" -, D an iela Paula Epureanu; Premiul revistei „Conta" - Elisaveta Bunescu; Premiul revistei „Poesis" - Graţi 
ela Virginia Groza; Premiul revistei „Hyperion" Ana Buzuleac; Premiul revistei „Poezia" - Georgiana Alina B ălan ; Premiul revistei „Porto franco" David Marian .
La manifestări au participat scriitorii: Cassian
Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Gabriel Chifu, Marian Drăghici , Liviu Ioan Stoiciu, Doina Popa, Adrian Alui Gheorghe, Liviu Apetroaie, Marius Chelaru, Iulian Filip, Dumitru Augustin Doman, Ioanm
Es. Pop, Ion Mureşan, George Vulturescu, Gavril
Ţărmure, Valentin Ajder, Nicolae Ţone, Christian
Schenk, Carmen Veronica Steiciuc, Mircea A. Diaconu, Vasile Spiridon, Mircea Platon, Valentin Coşe reanu, Pompiliu Crăciunescu, Valy Ceia, Radu
Florescu, Nicolae Sava, Clara Mărgineanu, Sterian
Vicol, Maria Pilchin, Andrei Alecsa, Ala Sainenco,
Vasile Tudor, Alexandn:ţ Vatamanu, Gellu Dorian,
Lucian Alecsa, Nicolae Corlat, Vasile Iftime, Petruţ
Pârvescu, Dumitru Necşanu, Viorica Petrovici, Alexandru Ovidiu Vintilă, Izabel Vintilă, Liviu Popescu,
Gabriel Alexe, Cristina Prisacariu-Şoptelea, Nina Viciriuc, Constantin Bojescu, Cezar Florescu, Emanoil
Marcu, Dumitru Ţiganiuc, Vlad Scutelnicu, Victor
Teişanu, Manon Piţu , Lavinia Nechifor, Elenea Mihalachi şi alţii.
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Andreea Florentina BORDEIANU

Maria SÂRBU-CRUDU

Stau

Adagio

Stau sub pecetea unei lumi moarte
şi ascult.
Ascult cum vântul printre copaci bate
şi plâng.
Plâng pentru miile de suflete moarte
şi mint.
Mint că nu simt sentimente uitate
şi strig.
Strig al meu nume în ecou de păcate
şi pierd.
Pierd răbdarea de a sta ca un câine culcată
şi iert.
Iert orgoliu lăsat pe un pat de apă

Sunete diafane de orgă şi vioară străbat biserica veche.
Punte între etape ale vieţii,
Corzi nevăzute între doi necunoscuţi.
An după an, soliştii repetă concertul,
Spectatorii ascultă uimiţi.
Doi dintre ei, tineri artişti ce vor să desluşească tainele muzicii,
Nu ştiu că Albinoni îi va aduce împreună peste ani,
Să cânte „Adagio" sub aceleaşi bolţi înalte.

şi aştept.

Aştept

umbre

să zacă

la

capăt

Stranie întorsătură a destinului.
Ciudată întâmplare şi ironie a sorţii.
Orga devine pasăre măiastră la atingerea mâinilor lui,
Arcuşul mânuit de ea mângâie strunele, notele îşi iau avânt.
E un moment la care visaseră amândoi fără să se cunoască,
Trecând poate de zeci de ori unul pe lângă celălalt fără să se zărească.

de vis
beau.
Beau otravă curată cu o sete aprinsă
şi vreau.
Vreau să învăţ să zbor peste orice dor
şi sar.
Sar peste nevoia unui suflet gol
şi mor
Mor de nepăsarea sinistrului plăpând
şi sper.
Sper să mă ajute acest ultim gând
şi plec.
Plec cu capul aplecat spre pământ
şi doresc.
Doresc să mă însoţeşti cu un simplu gest
şi vii.
Vii atât de lent încât mă opresc
şi stau
Şi te aştept.

Calea misterioasă ce a condus-o pe ea spre el
S-a frânt înainte de concertul lor mult aşteptat
Iar urzeala care îi înlănţuia s-a destrămat
Lăsând în urma ei o întrebare:
Dorinţele pierdute mai pot ele renaşte oare?

Raze pe terasă

Miraj

Asfaltul cântă sub un soare surd
Şi plâng şi norii pentru orice viaţă,
Îmi înghesui sinele într-un gând absurd
Şi număr zilele ca firele de aţă.

Priveam pe fereastra compartimentului în zare,
Linia orizontului se confunda cu fâşia de drum din depărtare.
Cer şi pământ se contopeau şi se inversau pe luciul apei
Cântecul roţilor de tren se sfârşea la marginea pleoapei.

şi

Renasc din pântec simţuri fără rost
Şi creatorul uită de marginea pădurii
Dar dacă o să cauţi prin gândul meu anost
Nu vei putea găsi nici capătul urii.
Deşi

prin lumea mută a demonului viu
o vioară cârpită printre punţi. ..
Şi nu vorbim de îngeri pe care nu îi ştiu
Vorbim de o viară ce cântă printre punţi.
Răsuna

Renunţ

acum la umbrele din urmă
îmi caut sinele real,
Presor pe astă lume picuri reci de brumă
Şi îmi mut destinul într-un vis astral.
Renunţ să

Ce sfori miraculoase i-au îndreptat în acelaşi
loc într-o după - amiază caldă de primăvară?
Ce imbold al sufletului i-a făcut să- şi
mărturisească intensitatea
Cu care o melodie le-a mistuit fiinţa în tot acest timp
Şi să-şi promită că după alţi zece ani vor face
să înflorească acelaşi cântec din nou?

Spaţiu şi

timp dispăreau într-o stare de veghe şi somn odihnitor
Cadenţat de luminile neoanelor de un roşu orbitor.
Nu mai rămânea decât dorinţa de a
nu mai ajunge la destinaţie,
Spre a urmări un vis îmbietor cu obstinaţie.
Ochii întredeschişi se întrebau toropiţi dacă zăreau
Case îngrămădite în apropierea unor
gări pe lângă care treceau
Sau contururile nedefinite ale unor locuinţe imaginare
Ce adăposteau, fumegând, destine fugare.
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SCRIITORI PE MELEAGURI NATALE
EDIŢIA 2015

Reluată după o perioadă lungă de întrerupere, în
unde regretata Stela Covaci a făcut o importantă doperioada 17-20 septembrie s-a desfăşurat în trei lo- naţie de carte din biblioteca proprie, cărţi care au
calităţi din judeţul Botoşani, în licee şi cămine culaparţin ut şi traducătorului Aurel Covaci, soţu l scri turale, tradiţionala manifestare c ulturală „Scriitori itoarei. Duminică, 20 septembrie, scriitorii invitaţi
pe meleaguri natale, organizată de Centrul Judeţean au vizitat locurile copilăriei din Botoşani, au stat de
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţi  vorbă cu oamenii şi au consemnat în jurnalele lor
onale Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Bo- momente de reală împlinire s ufletească.
toşani. Programul s-a desfăşurat astfel:
Au fost prezenţi scriitorii: Alexandru Zub, AleJoi, 17 septembrie 2013: - Sosirea invitaţilor. La cu Ivan Ghilia, Stela Covaci, Mircea Colosenco,
reprezentanţa
BotoDan Sociu, Constanşani a Filialei Iaşi a
tin Iftime, Carmelia
Uniunii
Scriitorilor
Leonte, Constantin
din România a avut
Simirad, Paul Euloc întâlnirea invitaţi
gen Banciu, Vasile
lor cu scriitorii botoConstantin
Tudor,
şăneni, în cadrul căre 
Arcu, Vasile Zetu,
ia au fost înmânate de
Adrian Jacotă, Mircătre conducerea Filicea Platon, Cassialei Iaşi a USR distincan Maria Spiridon,
ţii unor scriitori boLucian Vasiliu, Adi
toşăneni. Au avut loc
Cristi, Marius Cheprezentarea invitaţilor
laru şi scriitorii boşi a locuţiuni. Vineri,
toşăneni Gellu Do18 septembrie 2015,
rian, Lucian Alecsa,
La Biblioteca Judeţea
Nicolae Corlat, Dună „Mihai Eminescu"
mitru Ţiganiuc, DuBotoşani a avut loc
mitru Ignat, Emadeschiderea manifesnoil Marcu, Dorin
tărilor, cu prezentarea
Baciu, Maria Baciu,
unei expoziţii de carte
Lucreţia
Andronic,
sub genericul „ScriiMircea Oprea, Victori originari din jutor Teişanu, Stelorian
deţul Botoşani". Au
Moroşanu, Dumitru
fost acordate diplome
Necşanu, Vasile Iftide excel enţă pentru
me, Vlad Scutelnicu,
Opera Omnia scriiConstantin Bojescu,
torilor originari din
Gabriel Alexe, Petruţ
judeţul Botoşani, astPârvescu, Lucia Olafel: Stela Covaci, Aleru Nenati, Cristina
cu Ivan Ghilia, Aurel
Prisăcariu - Şoptelea,
Mircea Buiciuc, AleNina Viciriuc, Cezar
xandru Dobrescu, Paul Eugen Banciu şi Dorin Popa. Florescu, Manon Piţu, Corneliu Filip, Elena CarAu avut loc în tâlniri ale scriitorilor cu elevii şi pro- daş, Ciprian Manolache, Costel Zăgan.
fesorii din două colegii din Botoşani - „Mihai EmiAu contribuit la buna desfăşurare a manifesnescu" şi „A.T. Laurian". Au fost s usţ inute recitaluri, tărilor: Editura Junimea Iasi,
, Editura Eikon Budialoguri, prezentate cărţi ş i acordate autografe. În cureşti, Primăria Coţuşca, Colegiile Naţiona
după-amiaza ace le iaşi zile scriitorii invitaţi, însoţiţi le „A. T. "Laurian" şi „Mihai Eminescu'~ Lic. „Al.
şi de scriitori botoşăneni au participat la o şezătoa re
Vlahuţă" Şendriceni, Biblioteca Judeţeană „Mihai
literară la Liceul Tehnologic „Al. V l ahuţă" din Şen 
Eminescu Botosani.
,
driceni„ Sâmbătă, 19 septembrie 2015: a avu t loc un
pelerinaj la Ipoteşti şi o şezătoare literară la Coţuşca,
)
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INMEMORIAM

STELA N-A ÎNVINS
CIUMAROSIE

O viaţă în care a încăput tot. Ba' chiar totul!
Neşansa Stelei Covaci, născută Pogorilovschi,
la Rădăuţi-Prut, în ziua de 13 martie 1935, a fost
aceea de-a vedea sosind prin satul ei, trecînd
podul de peste Prut, trupele eliberatoare ale
Armatei Roşii, de a vedea apoi, la doar doisprezece ani cum se instalează bolşevismul la noi,
cum tatăl ei nu se mai întoarce de peste Prut,
cum mama ei, o fiinţă aleasă, şi-a ţinut copiii la
şcoală, i-a îndemnat să privească realitatea cu
ochii deschişi, nu visînd.
Dar şi şansa ei a fost, de la început, să se fi
născut într-un regat al României, în care se putea visa. Era copil pe atunci şi putea visa mult,
la orice. Şi Stela a visat cu ochii deschişi o lume
nouă, dar nu una bolşevizată, împotriva căre
ia a luptat. A făcut din cauza asta puşcărie, şi-a
schimbat total destinul. La fel, şansa ei a fost,
într-o lume a totalelor deformări şi mistificări,
să-i întîlnească, mai întîi, pe Nicolae Labiş - a
cărei iubire primă a cunoscut-o, a căru i moarte timpurie a văzut-o şi a încercat din toate răs
puterile să o divulge, să o clarifice, dar, cu toate eforturile, se pare că încă nu a elucidat-o, aşa
cum ar fi dorit -, apoi, sau în acelaşi timp, l-a
cunoscut pe Aurel Covaci, care-i va deveni coleg de închisoare şi apoi soţ, în casa cărora s-a
petrecut o bună parte a adevăratei istorii a literaturii române, loc unde vorbele şi iubirea lui
Nichita Stănescu au fost aşa cum nimeni nu le-a
putut vedea cu adevărat, auzi cu adevărat, trăi
cu adevărat în altă parte, loc în care nu există
mare scriitor român contemporan să nu fi intrat şi să nu fi simţit libertatea aceea pe care
mult mai tîrziu doar unii dintre ei au prins-o.
Casa aceea se afla undeva în buricul Bucureş
tilor, pe Ana Ipătescu, mi se pare. Ani b uni au
trăit acolo, s-au bucurat de şansa de a renaşte
după chinurile coerciţiunilor regimului comunist, perioadă de glorie mai ales pentru Aurel
Covaci, cel care a stat la capul lui Labiş, pe patul
de moarte şi a scris la dictare poemul Pasărea cu
clonţ de rubin. Casa aceea, o adevărată poveste
de mare roman, pe care unul dintre acei scriitori care au trecut pe acolo ar trebui să-l scrie.
Stela era atracţia acelei case. Ştia să gătească,
ştia să cînte, ştia să povestească, ştia să trăias
că. Nimeni nu pleca de acolo nemulţumit, ci cu

dorinţa de a se întoarce, aşa cum se întorc la un
club adevăraţii membri.
Fericirea aceea supravegheată nu a durat
mult, pentru că acea casă a viselor, a libertăţi
lorîntr-o ţară concentraţionară cum era România ceauşistă, a fost demolată şi familia Covaci
a trebuit să se mute în altă parte, tot în Bucureşti, pe o stradă tot centrală, a regalităţii cum

i se mai spunea, strada Theodor Aman, la numărul 9. Acolo am ajuns şi eu la cîteva întîlniri.
Nu atît de bogate în lume scriitoricească, dar
încă cu prezenţe atractive. Stela intrase în obsesia Labiş . Era şi firesc. Murise, în 1993, soţul ei,
Aurel Covaci, mare le traducător, ştiutor al mai
multor limbi străine, bun cunoscător al literaturilor de calitate, care, prin mîna lui, au intrat
şi pe rafturile bibliotecilor din România stalinizate cu cărţi de Macarenko, Jdanov, Nicolski şi
alţi ideologi bolşevici, la care se adăugau cu duiumul op-urile proletcultiştilor români. Moartea lui Labiş nu era elucidată. Trăia deja într-o
democraţie, fie ea şi originală, cînd se putea
bate pentru adevărul ascuns, fie de unele cărţi
comandate cu grijă de regimul comunist, cum
ar fi Moartea unui poet, semnată de Gheorghe
Tomozei, „prieten" de cerc, fie de grija mare a
securităţii care ascundea în depozitele sale dosarele cu adevărurile despre o tragedie a unui
geniu într-ale poeziei, care, ce-i drept, a cochetat şi cu poezia de entuziasm faţă de viaţa nouă,
poezia „evului aprins", căruia i-a dat vamă tinereţea şi viaţa sa.
Cînd aceste dosare au ajuns la CNSAS, Stela Covaci s-a bătut să ajungă la ele. Acolo şi-a
redescoperit tinereţea pierdută, adevărul pe
care-l ştia şi pe care l-a ascuns o viaţă întreagă,
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chiar dacă gura ei nu a tăcut nicio clipă , pentru
că se ştia datoare faţă de prima ei iubire, faţă
de un mare poet, căruia i s-au retezat aripile
în plin zbor de început. Şi bătălia a fost anevoioasă. Stela a ştiut să facă şi din această oportunitate o şansă. N-a făcut concesii nimănui.
N-a făcut jocuri ascunse, ci a adus pe masă documente care s-au constituit în adevărul vieţii
ei. Unele au apărut în cîteva cărţi documente.
Altele aşteaptă să apară. Pentru că anul acesta,
al morţii Stelei, la optzeci de ani împliniţi, viaţa i-a mai jucat o festă şi, prin grija camarilelor
noului regim, emanate din „meandrele concretului" şi, evident, din „sinergia faptelor", care
au falsificat totul, pentru a retroceda celor iviţi
astfel, averi nemeritate, din casa din Theodor
Aman, numărul g, unde încă se mai derulau
momente ale istoriei literare vii, a fost evacuată
cu scandal de presă, cu televiziuni, cu liste de
semnături de protest. Astfel că în final, viaţa tumultoasă a Stelei Covaci, capitol fără de care istoria literaturii române contemporane nu este

întreagă, s-a încheiat într-un apartament de
dou ă camere, cu chirie de 200 euro, undeva lîngă Gara de Nord. Loc în care a trebuit să înghesuie o bibliotecă şi documente adunate o viaţă.
Noroc, dacă noroc se poate numi acesta, parte
din biblioteca lui Aurel Covaci şi a ei a fost donată cu o lună în urmă de a muri comunei Coţuşca, judeţul Botoşani, cu ocazia venirii scriitoarei la Botoşani, la „Scriitori pe meleaguri
natale", moment cînd trebuia ca Primăria municipiului Botoşani să-i confere titlul de Cetă
ţean de Onoarea al Botoşanilor. Dar timp de un
an de zile, de cînd s-au făcut demersurile către
Primăria Botoşani, edilii nu şi-au găsit timp să
confere acest titlu unei personalităţi care ar fi
făcut cinste şi onoare locului.
Asta a fost altă neşansă a Stelei Covaci, să dea
la conducerea Primăriei Botoşani tot peste urmaşi ai celor împotriva cărora a luptat o viaţă.
Şi n-a învins! (Gellu Dorian)

Subsemnata , Steliana Covaoiu, membra a UniW>ii Scriitorilor din
Romllnia, cu domioiliulstabil 1n Buoure,ti, str. Theodor A:nan nr . 9, blA,
eo . A,ap. l, sector 1 1 tel . 02l/.ll.43o2); IZi% 0766721878, doresc eh donez
instituţiei , pe oare ou onor o conduceţi , o parte din fondu.l de carte al
bibliotecii proprietate comuna ou raposatu.l meu soţ, scriitorul •i traduo!l.torul Aurel Covaci (19)2-199)) , ca fond de carte constituit unitar
- Colecţia Aurel ti Stela Oovaoi -, 1nBUmllnd1
1°c&.rţi cu dedicaţii olografe în li ba romllna 9i altele• 7 <•tRâtl
2•aarţi(fara dedicaţii)1n limba rom4n&: 19 (nouAsprezeoe) saci;
) 0 08..rţi(fara dedicaţii)tn alte limbi:
ll (unsprezece) eaoi;
4°dicţionare în limba ro!l!AnA 91 alte ,limb}: )(trei) sacii
Total: 40 (patruzeci) eaci.
Inregietrarea c&.rţilor tntr-un opis 9i stampilarea lor ou signatura.
Oolectia Aurel ti Stela Covaci - Bucuretti, va rog ea fie realizate de
epeoiali,tii instituţiei, la fel transportu.l lor ou mijăoacele Dvs.
Menţionez oii. tntreaga colecţie/fond de carte are un ietoric deosebit
Intre 1950-1958, Aurel Covaoi le- a achiziţionat de unul singur,
fiind student la Şcoala de Literatura şi Criticii. Literara "li!Balinescu",
âpoi, student la Pacu.ltatea de Filologie a Universitaţiibuoure9tene . In~
timp , a locuit împreun!I. cu poetu.l Nicolae Labi , ou oara era coleg 9i dt
studii f i de camera, plina tn momentul crimei odioase oare a due la uciderea lui Nicolae Labi9 . Eu i-am cunoscut foarte bine fiind colega cu
amândoi de grupâ . Ulterior, atât eu , cât 91 Aurel Oovac1, a:m !ost arestt..ţi pe motiTe politice , condamnaţi cu executare a pedepsei (!ntreaga eit~
aţie am prezentat- o 1n cartea Pereecutialil.itura Vremea , 2006) •i ia·
eliberare,n•- lllll oaeb.torit cu ~dul curat, românesc de fi de folos ţarii.
Din drepturile de autor ale lui Aurel Covaoi, am cwap!l.rat o oasa 1n str.
Gr.~lexandrescu nr.21 , pe oare ne-a demolat-o ab1U.iw ac ~comuni,ti, a~
oare ocazie, •i atunci, ca •i 1n 1958, la arestare s-au pierdut din chrIn caz ca acceptaţi donaţia, varog ea aveţi 1n vedere faptul greuel<.
de aceste chrţi, mai ales de oele ou dedic.ii, adevarate dooW11ente d• 11torie literarll, pentru care mi 11-au propu.e sume i.mportante de achiziţie
deepll.rţirea este de nedesorie1 •i far!l. ele şi tarii. nici contravaloare.
Cu

dcocobit~

etimh ,

s .~~

Donnului Ing . Dan Vezeteu ,

7

auguşt

2015

l'ri~~l COl"!UnGi Coţuqcn , j . Boto şnni
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LUCIAN ALECSA FEMEIA FĂRĂ ZÂMBET
Lucian Alecsa

Hîtrenia lui Creangă se întîlneşte
în proza lui Lucian Alecsa cu fabulosul din cotidianul care musteste de subiecte care abia aşteaptă
să, fie puse în cuvinte."

Femeia fără zâmbet

NICOLAE CĂRUNTU FLĂCĂRI FĂRĂ FUM

sacrului, al ritmului pământului.
Nicolae Căruntu rămâne pentru
mine un poet vizionar, poate unul
dintre cei mai autentici poeţi români contemporani." Aşa îl prezintă Paul Gorban pe coperta 4 a
cărţii Flăcări fără fum, apărută la
Editura Zona Publishers, pe care o
coordonează.

l.D. MARIN - EMINESCU
LA IPOTEŞTI

1.D. MARIN

Eminescu
La Editura Eikon din Bucureşti
a apărut cartea lui Lucian Alec~a
- Femeia fără zîmbet. Iată ce scne
Adrian Alui Gheorghe pe coperta 4:„Lucian Alecsa este un povestaş prin excelenţă. Tot ce atinge transformă în poveste. Fixează în formula clasică a lui „a fost
odată" realitatea imediată, lumea
în care vieţuieşte. Conferă identitate impersonalului care înghite biografiile celor din preajmă.
Umorul e discret, dar pregnant.
Un fior de poezie legă cuvintele,
frazele între ele. Să îmblânzeşti un
copac, de exemplu lu să comunici
cu el prin limbaje adecvate nu e o
probă de transcendere a realităţii
imediate? Sau să hrăneşti cu propria imaginaţie o gînganie, ca.re ~ă
crească astfel pînă la dimensmmle care i-ar conferi puteri nemă
surate asupra ta„ .? Sau povestea
erotomanei Babette, care se îneacă în proiecţiile sale încălzite şi
dilatate astfel de obsesiile amorului fără limite . .. ? Cînd povesteşte
toate acestea, autorul are toţi porii sufletului deschişi, e băgat el însusi în text pînă la gît, mai mult, îi
fa~e cu cohiul complice cititorului
care se lasă furat de firul narativ.

la

I poceşti

JU

„ La cei 60 de ani, recent împliniţi, Nicolae Căruntu nu construieste
asa
cum fac cei mai mulţi la
'
'
vârsta lui, un bilanţ al volumelor
publicate; nici măcar o antologie,
preferând, în schimb, să îşi facă :11:
cadou cu Flăcări fără fum, ad1ca
să aducă la vedere un mănunchi
verde de poezie inedită. Cu acest
nou volum, poetul se înfăţişează
în continuare un sentimental, un
apostol camuflat al unei rea~ită~i
încă adamice, peste care maJOntatea poeţilor postmodernişti vin
cu un limbaj încorsetat în estetici
savante si alunecoase. Ei bine, Nicolae căruntu, cu flăcările lui fără
fum, pare să fie defapt un fulger
luminos peste poezia zilelor de
azi, un fulger care, la prima vedere, radiografiază realitatea lumii rurale, din care, în fond, arată prin urcarea spre univers acest
spectacol continuu al vinului, al
)
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O nouă ediţie din cartea Eminescu la Ipoteşti de I.D. Marin apare la Editura Junimea din Iaşi, în
colecţia „Eminesciana". Ediţia este
absolut necesară, pentru că ea clarifică multe elemente din biografia
poetului naţional, care au pica~ în
ultima vreme la discreţia unor JUrnalişti improvizaţi şi ai unor manageri de instituţii menite să respecte măcar ceea ce era deja încetăţenit şi nu să mistifice. I.D. Ma~
rin este unul dintre acei biografi a1
lui Eminescu care au avut curajul
să-i contrazică pe unii biografi celebri ai lui Eminescu şi să clarifice
cu documentele pe masă ceea ce a
afirmat.

GELLU DORIAN - ÎNCHIZI
FEREASTRA. Sf
, ZBORI!
ţa

Pentru Gellu Dorian, existene numai un pretext. Sau nici

măcar

atît. Oricum, nu face caz de
ea decît pentru a-i identifica cu o
anume vehemenţă negativitatea,
răul, fie el şi contextual. Deşi mai
totdeauna e contextual, adică de
natură umană, şi nu etern. Chiar şi
în poemele în care face pledoaria
întoarcerii în natură - o pledoarie implicită, se înţelege - , există
un miez de nostalgie care are cauze imediate. De drept, întoarcerea
aceasta e şi ea o revanşă. Să spunem că, dacă pentru Gellu Dorian existenţa e numai un pretext,
lucrul acesta se întîmplă pentru că
el pune totul în slujba poeziei?! Ba
mai mult decît atît, la el totul devine oezie. Mircea A. D iaconu

între copertele acestei cărţi o serie de interviuri pe care, de-a
lungul timpului, le-am realizat
cu diverşi scriitori români, fie
din curiozitatea de a-i cunoaş
te mai bine, fie din dorinţa de a
afla opinii, idei, proiecte care mă
preocupau şi pe mine. Pe cele
mai multe le-am publicat în revista „Hyperion", care s-a născut
în decembrie 1989 la Botosani
'
desprinsă din publicaţia „Caiete
botoşănene': care a stat în marsupiul revistei „Ateneu" din Bacău din ianuarie 1983 pînă asa
cum am spus, la finalul epo~ii În
care nu puteau fi puse în circuit
noi reviste.
)

invazie de corupţi, de „boi" care
au ajuns şefi, de „văcuţe" fară studii, care obţin funcţii căldicele
vânzându-şi farmecele ... Cartea
Bună seara, La Fontaine! va avea,
sunt sigur, un traseu interesant
printre cititori şi, sigur, printre
critici." - spune cu o convingere
de netăgăduit Culiţă Ioan Uş u 
relu pe coperta patru a recentei cărţi a Ninei Viciriuc - Bună

seara, La Fontaine!" -,

apărută

la Editura „Salonul Literar" din
Focşani, 2015.

MIRCEA OPREA CUVÂNTUL CA SPECTACOL
Nici un poet optzecist nu a rezumat mai frumos,în chip de vers,
măreţia şi drama uneia dintre cele
mai mari generaţii de poeţi a literaturii române. Gellu Dorian se
identifică până la pierdere de sine
cu spiritul acestei generaţii. Murmurul elegiatic atât de profund al
poezia lui se amplifică inconfundabil pe măsură ce pasărea pheonix a trecutului se ridică la cer.
( Călin Vlasie)

GELLU DORIAN ÎMPOTRIVA UITĂRII
Au trecut ani de când am început această carte. O carte fară
sfârşit, aş spune. Am adunat

Consemnarea acestor opinii, acestor gînduri, cu sincopele
de timp şi de formulă expresivă
dacă vreţi, pentru mine cel puţin
a însemnat o reîntoarcere într-un
timp nu prea îndepărtat, dar care,
prin bulversările care au trecut
peste noi, îl faceau ascuns, pierdut.
(Gellu D orian)

NINA VICIRIUC - BUNĂ
SEARA LA FONTAINE
„Ca la marii fabulişti, fiecare
a Ninei Viciriuc incumbă şi o morală, care ne îndeamnă să fim atenţi, vigilenţi . Mai
ales astăzi, când se observă o
proză
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Cu o tenacitate, dublată de un
profesionalism dovedit în meseria de jurnalist şi cronicar al unor
evenimente culturale din viaţa
Botoşanilor din ultimii douăzeci
şi cinci de ani, Mircea Oprea îşi
adună toate cronicile dramatice,
articolele despre cărţi, expoziţii,
scriit<?ri şi pictori într-o carte, pe
care o propune cititorului interesat de o astfel de istorie recentă
a oraşului în care trăieşte. Fiecare articol este scris în urma unei
documentări temeinice, în aşa fel
ca nimic din ceea ce ar fi putut
scăpa spectatorului, cititorului în
momentul participării la evenimentul cultural astfel consemnat

C tz.ea tie liteMtui
„Buzunarul cu poezie", coordo- DUMITRU LAVRIC nată de Adrian Alui Gheorgh e, EPISTOLARUL ROMÂNESC
care scrie despre poezia poetu- 500 (voi. I sili)
lui botoşănean astfel:" Poezia lui
VS. e un amestec de tăcere zgo motoasă ş i de vorbire discretă ,
pentru că atunci când ai multe de
spus e bine să fii parcimonios cu
DOhllfRU LRVRI~
cuvintele. ( . .. ) Multe texte sunt
EPJS'l'Ol.HRUL
„caligrafii" ale unei realităţi care
ROhlRHESC
se lasă prelucrată silabă cu silabă
sau chiar „vivisecţii" pe fragmen te ale unui organism care reacţi 
..,..._.._ ,
onează dureros doar sub condeiul poetului."

.

500

să

nu fie neglijat. Opiniile sale
sunt de regulă critice, care lasă
subiectivismul în seama interpretărilor şi aduce obiectivismul
în analizele sale, care se constituie astfel într-un veritabil capitol
de istorie vie a locului, pe care-l
doreşte evidenţiat în ansamblul
vieţii culturale româneşti contemporane. (Gellu Dorian)

.

VICTOR TEISANU TIMPUL DINTRE CUVINTE

TIMPUL
TRE CUVINTE

VLAD SCUTELNICU
- ZARUL ROTUND

Antologia de poezie Zarul rotund, semnată de Vlad Scuteş 
nicu, a apărut la Editura Con ta din Piatra Neamţ, în colecţia

,,Victor Teişanu scrie o poezie
de idei. E ca şi cum un filosof s-ar
juca de-a mijoarca şi ar ghici după
care pom sau piatră se ascunde
ideea. O relevanţă a sinelui, o fuziune a contrariilor, o antiteză între unul şi multiplu, neantul trăit
în doi, tăcerea care face ideea să
fie lume, toate trecute prin imaginaţia copilului-poet: aceasta e
poezia lui Victor Teiţanu . " Sunt
câteva cuvinte din prefaţa scrisă
de Nicolae Dabija la antologia
de poezie Timpul dintre cuvinte,
publicată de Victor Teişanu anul
acesta la Editura TipoMoldova,
Iaşi, în colecţua Opera Omnia.
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„Cartea domnului Dumitru
Lavric este o întreprindere cu totul remarcabilă, prin amploare şi
profunzime. Avem a face cu o panoramă, foarte cuprinzătoare, a
fenul ui epistolar în cultura română. Scrisorile - care au fost, vreme
îndelungată, un mod de comunicare privilegiat - au, în numeroase
cazuri, o valoare literară certă.
Domnul Lavric urmăreşte evoluţia genului de la începuturi, din
secolele XVI-XVII, insistă asupra momentelor de vârf ale istoriei literaturii române - perioada
romantică
(Heliade- Rădulescu,
Bălcescu, Kogălniceanu, Alecsandri) , contin uă cu doi autori de capodopere epistolare - Ion Ghica şi Odobescu, cu epoca Junimii
(Creangă, Caragiale, Eminescu,
Maiorescz, Slavici) pentru a ajunge în modernitate (Mateiu Caragiale, Camil Petrescu, G. Călinescu
etc. etc.) şi a ne oferi în fine o sinteză a dezbaterilor teoretice privind genul epistolari" (Prof. univ.
dr. Al.Călinescu) . Cartea apare
cu sprijinul Consiliului Judeţean
Botoşani, prin proiectul Asociaţiei
„Floare Albastră" Botoşani.

CuatLe lLte'l.aui
realitatea morţii devenind, în
imaginarul popular, o dovadă a
prospectării viului dincolo de el
Preocupat spiritual şi prin însuşi". (Gral Klingman).
De la reamintirea discursurifuncţia ce a deţinut-o la Centrul
lor
despre moarte precum epoJudeţean pentru Conservarea şi
sumeriană a lui Ghilgameş,
peea
Promovarea Culturii Tradiţio 
nale, domnul profesor Dumitru la „Cartea Egipteană a Morţilor ",
Lavric ne propune un studiu, la „Cartea Morţilor Tibetană" şi
pertinent şi rotund, despre „Mi- la povestea greco - romană a lui
Ulysse etc„ prin sufletul nemuritologia românească a morţii".
tor
Mortul devine erou, răsfrân
,,,„
gere personalizată şi în mitolo""
gia românească a dacilor.
În partea a II -a a studiului,
D 1ITR L Rf
(„Cartea românească a morţi 
lor"), extincţia se arată ca „o
sentinţă ascunsă a Ursitei", „prin
accesibilitatea universală, ca fe nomen, moartea fiind perfect
IT lO
democratică şi indiferentă la accidente şi opoziţii".
Demne de apreciat sunt observaţiile legate de împlinirea
Destinului, prin suferinţa înlă 
crimată ca act valorizator al vieţii dispărute, şi prin înmormântare, ca ritual consfinţind integrarea în legile firii a persoanei

DUMITRU LAVRIC THANATOS. MITOLOGIA
ROMÂNEASCĂ A MORŢII

şi

HANAT O

dispărute .

Autorul acestui eseu subliniacum Moartea, ca act exisză
diferenţa semnificantă dintre
tenţial, rămâne un mister, văzut
mioritică şi ceremonialul
nunta
şi perceput doar de unele conşti
moarte - nuntă , arătând că funeinţe excepţionale, lumea şi-a ţe
sut, despre această enigmă majo- brul nu este decât o aparenţă a
ră, lin sistem de semne, „având nupţialului (p.72).
Se accentuează concluzia că
referent atât în realitatea tangibi„româneasca
moarte - nuntă îmlă cât şi în ficţiune . "
O veritabilă literatură, având plineşte o datorie corectând un
rădăcini în imaginarul popu- tragic eşec al vieţii".
Lucrarea se dovedeşte azi un
lar, îşi are motivele ei enigmatice precum „drumul fără în- studiu cu revelări importante
toarcere, îndrumarea mortu- în textura cântecelor thanatice,
lui, moartea-nuntă". Rădăcinile scrisă cu acribie şi talent deducacestor reprezentări fundamen- tiv, care lasă deschideri spre retale, răsărite într-un illo tempo- ceptorul cultivat, specializat, cât
rale de imaginaţie şi cunoaşte şi ferestre receptive pentru lure, presupun întrebări dramatice mea nespecializată folcloric, cea
esenţiale despre obârşia vieţii şi a a omului curios să ridice jaluzeomului. Iar drumul acestuia, ini- lele ferestrei sufletului spre a inţial ascendent, convertit la o des- tui şi vedea mistere greu de dezcendentă călătorie tragică, naş văluit. (Dumitru Ţiganiuc)
Şi

te

întrebări

radicale „povestea
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DUMITRU LAVRIC AMOR ŞI PSYCHE...
Profesorul şi istoricul literar
Dumitru Lavric etalează vocaţia şi erudiţia sa în două exegeze
eminesciene, domeniu ilustrat de
un veac şi mai bine de condeie şi
minţi scăpărătoare din arealul românesc ş i de dincolo de fruntarii.
Deşi tot ceea ce a fost esenţial lasă
impresia că a fost rostit şi e greu de
a se mai adăuga ceva important, se
dovedeşte aproape an de an că sursa creaţiei eminesciene este una
inepuizabilă pentru demersul hermeneutic. Cei cu intuiţie şi putere
de sondare a nevăzutului descoperă filoane neexploatate şi deschid
orizonturi de fructificare inspirată
şi doctă a unui minereu preţios şi
neştiut. Şi chiar dacă s-au spus şi
scris elementele definitorii cu privire la Eminescu şi s-a realizat de
multe ori magistral, ca în cazul lui
George Călinescu, sinteza, există
încă destul loc pentru nuanţe şi
detalii nerelevate. Asta cu atât mai
mult cu cât azi, prin ediţia critică
şi punerea în circulaţie, graţie lui
Eugen Simion, a manuscriselor,
întregul corpus eminescian stă la
dispoziţia celor dornici de a cerceta ş i a găsi noi înţelesuri ale operei.
Unei asemenea direcţii de preocupări se circumscrie în studiile

Cuati.e li.te'l.a'U[
sale şi profesorul Dumitru Lavric.
Domnia Sa s-a consacrat cu devoţiune şi pricepere, cu mijloace critice adecvate, dublate de acribie
şi capacitate de generalizare, desluşirii tâlcurilor iubirii intrate în
legendă dintre Veronica Miele si
Mihai Eminescu. În amplul şi substanţialul său studiu „Amor si Psyche" (O iubire din alt veac) Dumitru Lavric realizează in cele două
secţiuni, „Dragoste si mărturisi
re" şi „Dragoste şi t;ansfigurare'~
o analiză riguroasă a lăuntricită
ţii acestei legături, a răsfrângerilor
trăirilor viscerale şi sentimentelor
adeseori contradictorii, dramatic~, în viaţa celor doi protagonişti,
ş1, ceea ce este important, în creaţia lui Mihai Eminescu. Analiza
apelează la un instrumentar critic
şi cu un larg diapazon, nutrit din
lecturi filosofice bogate şi bine asimilate şi cu binevenite ecouri de
factură freudiană. Avem de a face
cu o privire întins cuprinzătoare
şi de adâncime. Se deschide astfel
P.~in _actul critic o pistă a receptă
m dmtr-o perspectivă mai puţin
studiată.

unghi al receptării
ultima secţiune a căr
ţii, mai restrână ca spaţiu si respiraţie analitică, intitulată' „Logo~nicele stelare", Eminescu: pa:ad1gma feminină a receptării.
In tratarea subiectului autorul îşi
propune şi reuşeşte în mare mă
sură să contureze caracteristicile
discursului critic şi de istorie literară privitor la Eminescu într-o
grilă a feminităţii.. Studiul armerita să fie extins, prezentându-se
şi ale „logodnice" ale lui Eminescu, cum le numeste metaforic Paul Anghel pe ~cele cercet~:oare ce s-au dăruit interpretă
m moştenirii poetului de la Ipoteşti. Totodată, s-ar cere accentuată latura de sinteză în detrimentul celei descriptive, aflată acum
în prim plan. (Grigore Ilisei)
Din

se

acelaşi

naşte şi

„FĂCLIOARA "

-REVISTA
PROFESORULUI
MIHAI PALAGHIA
Revista
„Făclioara", un soi de ma...,,
gazin etno-cultural
care apare sub coordonarea profesorului Mihai Palaghia,
acum pensionar şi
retras la Botosani
'
,
are o apariţie sporadică şi continuă ceea
ce a început cu mulţi
ani în urmă, cred că
imediat după revoluţia, ceea ce facea cu
pasiune un grup de
profesorul din oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani. Fiind la
început o revistă mai
mult a elevilor si caserie nouă la numărul 16, cuprind
drelor didactic~, ca
un fel de atelier de creaţie litera- şi relatări despre rapsozi populari
ră, dar şi de cercetare etnofolclo- ai zonei, cum ar fi Vasile Ursache
şi Dumitru Ioniţescu, adusi la lurică a zonei Flămânzi-Frmusica
Vlădeni-Prăjeni, un bazin b~gat mină, cu ani în urmă de regretatul
în tradiţii populare, cu timpul ea Constantin Lupu. Pagini întregi
s-a transformat în preocuparea de aduc în faţa cititorilor si elemente
bază a pensionarului Mihai Pala- ale meşteşugurilor populare, preghia, mulţi ani profesor de limba zentate succint şi relevant. De asemenea, studiile de cercetare etnoşi literatura română la Flămânzi.
Paginile revistei sunt, de re- folclorică ocupă şi ele un loc imgulă umplute cu ceea ce profeso- portant în economia revistei. Nu
rul a cercetat şi cules timp de o lipsite de interes sunt şi paginile
viaţă în acel areal folcloric, adică d.e creaţie literară cultă, de la poep_oez~e . populară, de la strigături zie la proză, schiţe şi întîmplări ce
ş1 ghic1ton la poezie lirică de in- dau culoare şi stîrnesc interes.
Fiind o revistă dedicată creatospiraţie tradiţională, fie cu elogieri ale eroilor cunoscuţi şi intraţi rilor amatori, cu apariţie sporadiîn conştiinţa colectivă a locului si că, arată aşa cum ştie să o conceanu numai, fie poezie haiducească, pă şi să o prezinte grafic cel ce o
de la jocul benzilor de tip teatru realizează: o tehnoredactare simpopular la scenete cu elemente ce plă, nestructurată pe rubrici sau
ţin de obiceiurile de peste ani, de pagini ce ilustrează o idee tematila cele ale Sărbătorilor de iarnă la că. Acest aspect îi conferă un aer
cele pascale sau cele ce ţin de naş amatoristic, ceea ce în fond nu este
tere, botez, nuntă, înmormînta- :ău, dar, avînd în vedere condiţiile
re. Pe lîngă aceste bogate culegeri, m care apar acum astfel de revispaginile revistei, ajunsă acum, în te, s-ar putea regîndi structura si
aspectul ei grafic. (Gellu Dorian)

FACL OARA
Nr. 16
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Gellu DORIAN

CONSTANTIN DRACSIN - 75
Constantin Dracsin ar fi împlinit anul acesta, pe 20 iulie, 75 de ani! N-a avut noroc! S-a stins pe 7ianuarie1999,
cînd era în plină putere de creaţie şi cînd i se deschiseseră nişte porţi pe care intrase cu noi speranţe, după ce un
timp îi fusese acaparat interesul de oameni pentru care
arta acestuia (şi naivitatea artistului de a crede în promisiuni halucinante) era o miză pentru afacerile lor. Revenit
printre cei cu care şi-a cultivat talentul, părea că a renăs
cut. Chiar înainte de a se stinge, după ce a dus cu el o boală necruţătoare (considera afecţiunile de acest fel o a doua
natură şi le trata aşa cum şi-a tratat tot timpul handicapul
pe care-l avea de la vîrsta de opt ani, cu nepăsare, firesc, ca
şi cum n-ar fi fost, ca şi cum n-ar fi!) pregătea o expoziţie
de grafică dedicată zilei de 15 ianuarie 1999, cînd urmau
să vină la Botoşani foarte mulţi scriitori la Zilele Eminescu.
Aceste întîlniri îl ţineau în viaţă, îi dădeau un tonus extraordinar, îi dădeau speranţa că nimic nu poate fi pierdut. Expoziţia a avut loc, dar fară el. Doar acea expoziţie
de grafică realizată de Constantin Dracsin, în care adunase lucrările pe care le mai avea în stoc - altele au ajuns
în colecţii particulare sau au fost distruse într-o expoziţie
din Germania-, a mai rămas în grija celui care s-a ocupat
atunci de acest lucru, Gheorghe Iavorenciuc, care, din pă
cate anul acesta, n-a mai întins nicio mînă către amintirea
celui care i-a lăsat o mică avere în grijă. Familia poate se
mai gîndeşte la el, aşa cum te gîndeşti la un frate, la un fiu,
la un părinte, la ai tăi plecaţi spre veşnicie. De opera artistului, mai puţin sau chiar deloc.
După ce a descoperit desenul, în ziua cînd trebuia să
se deplaseze la Baia Mare, la înmormîntarea fratelui său,
Dumitru Gugoaşă, el însuşi artist plastic profesionist, dispărut într-un tragic accident, poezia a trecut într-o oarecare măsură pe planul doi în viaţa creatorului. Dar nu
pentru mult timp. Satisfacţia desenului, a liniei şi punctului plasate pe coală albă de hîrtie, cu rotringul ţinut între
dinţi, i-a relevat o nouă lume, o nouă cale de comunicare
cu cei din jur şi mai ales cu timpul. Pentru că artistul Constantin Dracsin avea mare încredere în trecerea lui peste
timp. Uneori scria doar pentru ziua de mîine şi mai puţin
pentru ziua în care trăia. În realitate, poezia era viaţa lui,
viaţă pe care o descoperise tîrziu, prin 1969, la douăzeci şi
nouă de ani, cînd a fost scos dintre maldărele de manuscrise adunate în saci, cum îi plăcea să spună, de regretatul scriitor Lucian Valea şi debutat în presa literară. P'mă
atunci trăise între cărţi, între obişnuinţa de a depăşi suferinţa ca pe o fericire pe care o descoperea în fiecare dimineaţă cînd vedea iarăşi lumina soarelui, lumină care-i
umbrise copilăria cu acea epidemie de poliomielită care
l-a atins atît de cumplit, răpindu-i mîinile şi un picior. Citise mult, se şlefuise de unul singur, îşi îmbogăţise sufletul cu frumuseţi la care dorea să ajungă şi el cu proprille-i

puteri. Asta s-a văzut în poezia publicată apoi în reviste,
în cărţi, în desenele realizate cu migala şi efortul de neimaginat şi pentru un om cu toate capacităţile motorii şi
mintale la dispoziţie.
Unii scriu acum despre handicapul lui de parcă asta
ar fi fost marea lui calitate. Or Constantin Dracsin, cît a
trăit, s-a considerat un om normal, căruia nu-i plăcea să
i se arate handicapul nici într-un fel. Nu suporta mila, nu
dorea compasiune, e considera egalul tuturor celor care
deţineau toate cele necesare unui trup normal: rnîini, degete, picioare, ochi, urechi, nas, creier, inimă, suflet etc.
Era zvelt şi încrezător. Era puternic şi fnunuseţea chipului îi venea din sufletul lui înnobilat cu valorile autentice
ale culturii din care dorea să facă parte. Poezia lui s-a năs
cut din această mare încredere în el, în talentul lui. Poezia
lui rezistă şi azi la lectură, devine de la o lectură la alta mai
proaspătă, mai vie. Limbajul poetic realizat de Constantin
Dracsin este unul autentic, pe alocuri inovator, fascinant,
menit să ţină vie substanţa poetică adunată în cărţile sale.
Am stat multă vreme lîngă el. De prin 1973. I-am
fost, ca să zic aşa, secretarul lui. I-am devenit fin. Rudă.
Apropiat. I-am dactilografiat mai toate cărţile de poezie,
de proză, jurnalul. De aceea pot spune că încă au rămas
multe lucruri nepublicate din ceea ce a scris Constantin
Dracsin. I-am editat opera antumă şi postumă, poezia,
prima parte din jurnalul ţinut sporadic. Încă aştept şi celelalte lucruri pentru a le face cunoscute cititorilor lui. Pot
spune că artistul Constantin Dracsin era atît de normal,
încît uneori mă complexa, mă provoca la eforturi care
aveau menirea să mă pună la treabă, la autodepăşire. Avea
acest dar al emulaţiei, crea în jurul lui acea energie pozitivă, care te îndemna la creaţie, la travaliu zilnic, pentru a
ţine pasul cu el. Camera lui de la Draxini era un atelier în
care te simţeai impulsionat de gîndul de a trece la treabă.
Putea fi un astfel de om tm neîntreg, un om de plîns, un
neîmplinit? Nu, desigur că nu. Poate că dacă nu ar fi fost
atins atît de grav de acea epidemie în anii foametei şi începutului trist de comunism la noi, cu siguranţă Constantin
Dracsin s-ar fi numit aşa cum se numea în actul de naşte
re, Constantin Gugoaşă, ar fi avut o casă de copii, ar fi fost
un gospodar de frunte, dacă ar fi rămas în sat, sau un om
realizat în oricare altă profesie şi poate mai puţin cea de
literat. Într-un fel, tot răul spre bine! Cu siguranţă că dacă
ar fi ajuns la această vîrstă pe care i-o aniversăm actun, pe
care spera să o împlinească, ar fi fost unul dintre cei mai
buni artişti români. Dar şi aşa, din această margine de Românie, numele lui încă mai străbate minţile celor care l-au
cunoscut şi apreciat. Redau mai jos doar cîteva aprecieri
făcute de personalităţi ale culturii româneşti care i-au trecut pragul şi i-au cunoscut scrierile.
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Gellu DORIAN

UN REGIZOR, UN OM CONTROVERSAT,
UN NUME - ALECSA VISARION

De la Botoşani au plecat puţine nume care să se
acum într-o listă de mari valori ale teatrului
şi filmului românesc. Pe lângă dorohoienii Octavian
Cotescu şi Dan Condurache, de la Rădăuţi Prut, Alexandru D. Lungu, de la Santa Mare, Mihai Mereuţă,
precum şi din Botoşani, Mihai Malaimare, numele
lui Alecsa Visarion, născut în Botoşani în ziua de 11
septembrie 1947, se alătură remarcabil listei de mari
artişti care s-au adăugat numelor mari care fac cinste
şi renume Botoşanilor. Desigur, şi alte nume pot fi
amintite aici, însă de valoarea absolut incontestabilă
a acestora cu greu am găsi.
Faţă de ceilalţi, cu Alexa Visarion s-au întâmplat
câteva lucruri paradoxale. Regizor şi scenarist de
teatru şi film, cu peste o sută de spectacole de teatru
de succes şi doar şapte filme, toate memorabile, Alexa Visarion a avut şansa - poate că ar fi fost mai bine
să nu fi intrat şi pe alte filiere care i-au adus ponoase
cum numai comuniştii au ştiut să aducă marilor valori! - să cunoască, într-o perioadă greu de imaginat că ar fi posibil, intre 1983 - 1988, marile platouri
şi scene de teatru de peste Ocean. Să primeşti bursă
Fulbright Grant, pe program Cercetare şi studiu în
domeniul teatrului în SUA, cu activitate profesională
în universităţile din California, Dallas şi Milwaukee,
şi nu o dată, ci de două ori, iarăşi ca profesor în domeniul filmului la universităţi din Los Angeles, New
York şi Boston, şi invitat ca Visiting Artist & Profesor la The University of Texas, nu era la îndemâna
alăture

Gheorghe ŢUCULEANU

Despre Alexandru
Arsinel
,

Sub chipul blând parcă de sfânt,
N-ai zice că se ascunde un comic,
Dar spus de el orice cuvânt
Ne provoacă un râs tonic.

Despre el, dar
şi despre Stela
Popescu,proinovând
„Farinacia Catena"
Cu arta lor o viaţă-ntreagă
Inimile-au încălzit,
Dar tot inimi vor să dreagă
Şi acuma la sfârşit.

oricui. Şi poate tocmai acest lucru i-a adus, paradoxal, acum ponoasele care, printre colegii lui de profesie, îl fac susceptibil de o colaborare de neimaginat
cu organe ale represiunii ceauşiste, pe care el o contestă acum. Relaţia lui cu Liviu Ciulei, care i-a fost
îndrumător în paşii lui americani, este mai mult decât o recomandare pentru ceea ce însemnă realul lui
talent de regizor de teatru şi film.
Nu acest lucru este important pentru cei care-i
ştiu activitatea de regizor şi profesor, ci palmaresul
absolut important şi de invidiat al lui Alexa Visarion. De la filmul lnainte de tăcere, realizat în 1978,
şi până la recentul, Ana, din 2014, filmele lui Alexa
Visarion intră în categoria celor de referinţă. Cine
nu-şi aminteşte lnghiţitorul de săbii sau Năpasta, fil me de un stil inconfundabil. Se vorbea de atunci de
„stilul Alexa Visarion", stil accentuat şi în următoa 
rele filme: Punct şi de La capăt, Vinovatul, Luna verde
şi amintitul mai sus, Ana.
Ca regizor de teatru a primit două premii UNITER, unul de regie pentru întreaga activitate şi altul
pentru regia serialului radiofonic „Un duel în ziua
nunţii", după A.P. Cehov. Alte premii vin să susţină
activitatea lui de regizor şi scenarist, unul de marcă
în spaţiul teatrului şi filmului românesc contemporan . Şi încă, de aici înainte, se aşteaptă de la Alexa Visarion noi creaţii, care să-i întregească una din cele
mai ilustrative biografii de artist autentic.

Despre nedespărţitul
cuplu de actori
Stela si
, Arsinel
,
Cine să le facă lor partajul
Aplauzelor de-o viaţă?
Cred că numai publicul
E suprema instanţă .

Despre Mircea Albulescu
în dubla ipostază
de actor şi poet
E poet în actorie
actor în poezie,
Pe - amândouă le îmbină,
Căci una alteia-i vecină.
Şi
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Despre Sică
Alexandrescu, regizor
al coinediilor lui
I.L.Caragiale, atât în
ţară cât şi în s~răinătate
L-a făcut el pe Caragiale,
Cunoscut şi printre străini,
Să se ştie că şi din „Haimanale"
Se nasc mari oameni la români.

Despre Maria Buză (cu
Marius Rizea) în „O dată
în viaţă", einisiunea
Iulianei Tudor
Năstruşnica

lor căsnicie
Nu este o tragedie,
Fiindcă a ei povară
O duc numai vinerea seară.

e 'lea. tle lite'la. 'lă
Au ei, totuşi, o speranţă
Care le ţine sus moralul:
Căci numai „O data în viaţă"
Au de îndurat calvarul.

Despre Radu Beligan
(cu Marin Moraru, Gh.
Dinică) în „Take, Ianche
şi Cadâr" de V. I. Popa
Au lăsat din concurenţă
Take, Ianche şi Cadâr,
Şi s-au tratat cu indu l genţă
De-al copiilor hatâr.

Despre Ştefan

Despre Emil Bota

Mihăilescu -Brăila

Actor şi poet
În aceeasi măsură,
Forma un cuplet
De esenţă pură.

Dacă şi orbul
A nimerit Brăila,
Atunci de ce norocul
Nu l-ar nimeri cu mila?

Tot depre el în rolul lui
Moş Teacă, operă cu
acelasi
, titlu si
, cu acest
personaj principal
A fost cu Teacă camarad
Când a făcut armată,
Chiar dacă înaintaţi în grad
N-au fost ei odată.

Despre Radu Beligan,
seniorul scenei

Variantă

Cu aerul seniorial,
Cand păşeşte el pe scenă,
Pare-un paj medieval,
Ducând a Thaliei trenă.

Tot ce e armată
Începe cu moş Teacă,
Căci de la el comandă
Vine şi se-aşteaptă.

Şi

Despre Octav

tot despre el la
nouăzeci de ani
Dacă

n-ai şti ce vârstă are,
N-ai putea anii să-i numeri,
Căci, după a lui înfăţişare,
N-a pus din ei nimic pe umeri.

Despre Tamara
Buciuceanu în „Chiriţa
în Iasi"
, de V. Alecsandri
A venit ea şi la leş,
Nu singură, ci cu Guliţă,
Cu-alai de boieri aleşi,
Dar ş i cu-a ei coană Chiriţă.

Băncilă, după

tabloul
„1907", imaginea
ţăranului răsculat
Revolta lui e-atât de mare
Încât, cu pieptul dezgolit,
Şi cu a pumnului încleştare
G loanţel e le-ar fi oprit.

Despre Ştefan Bănică, în
rolul lui Pristanda din
„O scrisoare pierdută",
de I. L. Caragiale
Famelie mare,

Variantă
Nu e uşor să fii Chiriţă,
fi i la tot ce-i nou deschis,
Să ai Bărzoi să ai Guliţă,
Să „sparii" nemţii la Paris.
Să

Tot ea si
, în „Liceenii"
A predat ea geometrie
Cu cea mai mare maiestrie,
Dar cel predat cu mai mult zel
A fost triunghiul isoscel,
Cel ce şi numele i-a dat,
Cu care-n istorie-a intrat.

Renumeraţie mică,

Dar mare noroc are
De con ul Fănică.
Căci

a tras condeiul

Frum uşel, fără frică,
După obiceiul
Conului Fănică.

Despre Şt.

Bănică junior

Cine s-a născut Bănică
Talent artistic are,
Căci nici o surcică
Departe de trunchi nu sare.
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Despre Leopoldina
Bălănuţă, jucând în
„Balanta", regizor
Lucian Pintilie
A jucat ea

şi-n „Ba lanţa",

Şi „Ba lanţa"

s-a-nclinat;
Grea a fost Ja ea doar arta
Cu care rolul şi-a jucat.

Despre Claudiu
Bleonţ, în „VlaicuVodă" de Al. Davila
A văzut soare-apunând
La curtea cea domnească,
Dar şi l uceafăr răsărind
Pe-al ţării cer să strălucească.

Variantă
Doar ale ţării rani îl dor
Pe un domn creştin,
Încolo totu -i trecător,
Chiar şi al iubirii chin.
Nici a mamei uneltire
Nu o poate el ierta;
Când credinţa-i la pieire
Luptă şi-mpotriva sa.

Despre Lucia
Sturza-Bulandra
A plecat ea de pe scenă
În eternitate,
Să ducă a Thaliei trenă,
Cu-aceeaşi artă, mai departe.

Variantă
Veg h ează

ea şi din vecie,
Ca teatru l ce-al ei nume-I poartă,
Şi după ea chiar el să fie
Spre înălţimi deschisă poartă .

Despre Grigore
Vasiliu-Birlic
Aşa

cât era de mic,
scotea com ic din nimic,
Numai cât priveai la dânsul
Şi simţea-i izvorând râsul.
Iţi

Cuatie liteMui

Dumitru LAVRIC

Amor şi ~sy~h~

1. CODUL DIALOGULUI EPISTOLAR·
AMBREIORI SI APELATIVE·
'
,
J
EVALUARI SI AUTO EVALUARI

Postura de îndrăgostit presupune cu necesitate apropierea (desfiinţarea distanţei, contopirea a două entităţi în
unitatea androginului primordial ca model al perfecţiunii
şi fericirii la care tânjesc inclusiv
zeii) prin aproprierea (luarea în
proprietate, în stăpânire, prin
identificarea cu alter); aceasta
din urmă se realizează mai întâi
la nivelul limbajului: fiinţa iubită
este invitată în intimitatea sufletească a perechii printr-un act de
mângâiere realizat prin folosirea
unui hipocoristic (gr. Hypokoristikos = mângâietor); un pas
mai departe îl reprezintă schimbarea numelui, tehnică specifică
actelor de iniţiere şi riturilor de
trecere într-un alt statut, similar
cu o re- naştere; noul nume devine adânc semnificativ, are efect
destinai, modelează esenţa purtătorului şi îl recomandă lumii
în noua postură, protejându-i în
acelaşi timp identitatea şi semnalând aderenţa la un principiu
ce rămâne necunoscut celorlalţi:
copilul grav bolnav este vândut
pe fereastră şi i se schimbă numele pentru a nu fi recunoscut
de agentul malefic; neofitul în trat într-o confrerie secretă primeşte alt nume pe care la început nu i-l cunoaşte decât redemptorul ce îl va călăuzi prin labirintul tainelor iniţierii
şi care mai târziu va fi împărtăşit confraţilor.
Ambele procedee se regăsesc în dialogul epistolar comentat, având şi funcţia, pe lângă unele epitete caracterizatoare, de ambreiori de comunicare; în comunicarea
orală, salutul, strângerea mâinii, îmbrăţişarea, fizionomia,
ţinuta corporală, timbrul vocal îndeplinesc această funcţie şi definesc postura functorului care modelează orizon tul de aşteptare al partenerului de dialog; în scris, astfel de
mijloace sunt mult mai puţine dar la fel de importante.
Prima scrisoare a Veronicăi datează din 27 octombrie
1877, imediat după plecarea lui Eminescu la Bucureşti ca
redactor la ziarul Timpul începând cu 4 noiembrie; Eminescu îi făcuse o vizită de rămas bun, nu 0 găsise acasă şi situaţia ar explica precipitarea scrisorii şi avalanşa
de apelative care sugerează intimitatea şi postura inclusiv
maternă a femeii îndrăgostite: Mult iubite Titi, „. răutăcios mic, bebeluş mic şi prea iubitul meu Titi; formula fi nală desfăşoară o strategie de liniştire oferind un paliativ
(Te-mbrăţişez din toată inima) general dar personalizat

pnn semnatura: To/la (personaj din schiţa eminesciană
La a.n~v~rsară), Veronica_ ~ef~r!cită (cee_a ce sugerează disponibil1tatea de a compat1m11mpreuna cu cel plecat). Interesant este că, anterior, în trei scrisori neexpediate ( 1874
şi.18 76) , .E mi~escu se arăta extrem de protocolar şi prevemt?r (~timata doamnă, Doamnă, d-ta) dar, prin conţinut,
scns~nle consemnează o stare de revoltă juvenilă (citeşte
totala) care dovedeşte că nu înţelesese riscurile relaţiei;
prima scrisoare d.in 1876 e semnată
Gajus (personaj din schiţa amintită), desfăşoară un rechizitoriu sever şi absolutizant (Nu crede că-ţi
fac imputări. Ce imputări se pot face
unei femei uşoare?) şi o autoproiecţie minimalizatoare (... idiot .. ., ridicol în ochii lumii şi, ceea ce-i mai

mult, în ochii d-tale ... , ... mie rolul
de bufon nu-mi convine „ ., „. rolul
de Ciciobeo nu-mi convine .. . ), atât

tonul vaticinar cât şi autoflagelarea
având sorginte biblică şi model romantie, fapt explicabil la un tânăr
de 22 de ani; al doilea text din acelaşi an (reamintesc, neexpediat) e
un exerciţiu pentru un portret în
oglindă: coborât de pe piedestalul
seninătăţii imperturbabile, aflat în
lesa de mătase a sentimentului în robitor, Eminescu se proiectează,
grotesc şi goesc, în zoologic ş i carnavalesc: Bebe-ul, căci astfel se numea animalul, credea căi se pot face
avansuri„ .; „ .sărman animăluţ „ .;
.. . insuportabilul animal ... AnimaIul se întoarce acasă şi râde timp de
două ore. [. ..] Ce comedie drăguţă să nu fii decât un paravan. Perspectiva se schimbă în august acelaşi an când
Emi~~~cu scrie din Botoşani, perfect urban şi pe stilul
epo.c~ m ape.lare .(Dulcea mea amică ... dulce şi drăgălaşă
amica), auto1romc după „căderea în dragoste": .. . m-am
prostit cu desăvârşire şi sperez de la îndurarea cerului că nu
mă voi cu':"'inţi niciodată, cel puţin faţă de tine nu.
Apelativele se succed în aceeaşi tonalitate (Amicul
meu, Scumpa mea amică, Scumpă amică, Al tău Gajus,
Dulcea mea amică, Scumpul meu drag), aproape impersonali~~te, până după moartea lui Ştefan Miele, cu două
excepţ11: un concept de scrisoare din 5 - 11 august 1879
în care Eminescu îşi divulgă obsesia pentru numele iubitei (Veronică - e întâia oară că-ţi scriu pe nume şi cutez a-l
p~ne pe hârtie„.) şi textul Veronicăi din 18 august ce releva postura. ludică a femeii îndrăgostite: Dragul meu iubiţel. Explozia în exerciţiul apelării se produce în octombrie
1879 după ce Veronica îşi vizitează iubitul la Bucureşti
dând curs unor întâlniri de gradul zero: Man petit Eminesco~ A!on ~on . Eminesco! Man cher Eminesco! - aproape ca mterJecţ10nează îndrăgostită într-o copilăroasă
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(7 heurs du soir, Iassy) la 19 ale lunii, susţinute în duetul sublimităţii sentimentului („ .dul-

cea mea păsărică ... Veronică, dragă Veronică .. ., Veronică
dragă ... , dulcea mea Veronică ... , prinţul meu cel scump ... ,
dulcea mea Veronicuţă şireată şi cochetă şi uşurică şi popoţică)

pe un portativ de culorile paradisului, abia putând
propriile note în maniera giocoso: Al meu iubit
şi drăgălaş Eminescu mititel, Miticule iubit şi drăgălaş; la
sfârşitul lui decembrie apare o notă stingheră şi rău prevestitoare (Dulce şi mânioasa mea amică) pentru ca în
anul următor duetul să-şi piardă din unitate: Veronica va
continua pe un diapazon juvenil, ce pare împrumutat din
repertoriul jocului cu păpuşi (Miţicule iubit, Miţule, Miadăuga

ţule iubit şi al meu scump şi drăgălaş, Măi Tropoţele, Eminule, Eminescu[ meu cheri!, Miguel Eminescu de Ipoteşti,
Miţule Băiet iubit şi drăgălaş, Scumpul meu Tropoţel), în

timp ce Eminescu pare a se îndrepta spre ideal şi arhetip
într-o intenţie de de-materializare şi spiritualizare: Sfânta
şi dulcea şi nobila mea amică, Dulcea mea Doamnă, Draga, dulcea şi îngereasca mea Cuţă, Draga şi dulcea mea copilă, Mia carissima Donna (Tare mie frig în suflet şi cu atât
mă mai încălzesc când gândesc la tine, Sfântul şi nespusul
meu amor); debutul noului an semnalează o avarie gravă
(Zdrobită de amor şi de desesperare ... ) faţă de care Eminescu se distanţează decent şi protocolar: Primiţi, Doamna mea, asigurarea stimei ce vă păstrez, semnându-mă cu
tot respectul M. Eminescu; în august sesizează incompatibilităţi (Pesimist cum eşti şi nedrept în acelaşi timp .. . ),
devine patetică şi posesivă (Scumpul meu Eminescu, Eminescu[ meu), evocă trecutu l atât de apropiat ca o garanţie pentru viitor (Miţui meu de odinioară şi de totdeauna), recade apoi în copilăria relaţiei (Petit bebe) şi în poza
romantică (Talia) ceea ce îmblânzeşte pe solemnul poet
(Momoţi dragă, Muţi, Dulcea mea Momoţi) care va fi imediat gratulat: Iubiţelul meu drag, ... cât de bine ştii tu să fii
tandru şi gentil când vrei! (februarie 1882).
Următoarea secvenţă temporală de 10 luni reprezintă
un maxim al numărului de scrisori dar dezvoltă şi un superlativ al dulcelui şi amarului din paharu l dragostei; prefer să o esenţializez sub forma unui dialog al apelativelor,
lipsind cititorul de, poate, prea scâitoarele didascalia dar
lăsându-i posibilitatea să audă nestingherit vocile angajate în dialog:

E. - Draga mea Veronicuţă, oh, nesărutat-o, tare te-aş
mai săruta ...
V - Scumpul meu băiat, Copil Nebun, Bebeluş, băiet
zburdalnic, Zgrăbunţule, Mimi .. .
- Băieţelul meu iubit, Bebeluş .. .
E. - Nicuţa mea cea dulce, Veronica mea unică ca femeie şi unică ca iubire!
- Iubită femeie
- .. femeie dulce şi fermecătoare ...
V - Iubitul sufletului meu şi dragostea inimii mele,
Eminul meu, Bebeluşică ...
E. - ... draga mea fetiţă ...
V - Eminul meu cel dulce ...
E. - Draga mea şi mititica mea Moţi ...
V - Micul meu scump Eminescu ...
E. - Fetiţule dragă ...

- Dragul meu bobocel moţat, Boboc
V - Miţicul meu cel drag, Burdulachi ...

E. - ... dulcea mea Nicuţă ...
- Momoţel ...
- ... draga mea duduie, dragul meu Momoţ. ..
- Dragă Nicuţică .. .
- Dragul meu Momoţel. ..
- Draga şi dulcea mea fetiţă ...
- Îngerul meu blond ...
- Dulcea şi draga mea copilă ...
- .. .sunt un biet om necăjit, care te iubeşte din toate puterile lui.
- ... draga mea fată ...
- ... mica mea madonă .. .
- ... draga mea copilă .. .
- Dragă minunică ...
- ... dulce şi iubită femeie ...
- Măi fată nebună şi drăgălaşă ... copilul meu cel dulce ... sufletul meu cel dulce ...
V - Domnul meu ...
E. - Măi ramură de liliac ...
Ultima scrisoare a Veronicăi pe 1882 este din 7 octombrie iar a lui Eminescu din 29 decembrie: Veronica
ameninţă că se va sinucide (Citeşte-mă, căci am să mor!),
Eminescu transmite urări pentru noul an (Felicitări multe de Anul Nou pentru tine şi pentru toţi); e posibil să mai
fi fost scrisori care nu s-au păstrat dar care nu ar putea
schimba fundamental constatările ce urmează: în 1882
cei doi îndrăgostiţi se împodobesc cu metafore ale vegetalului, abuzează în apelare de epitete de rutină şi diminutive, îşi creează termeni exclusiv pentru uzu l personal; la
Eminescu se constată o îndepărtare de la obiectul erotic
la idealul visat, un efort suprauman de a opri o catastrofa iar la Veronica o mişcare în trei timpi lipsită de unitate sufletească : recădere în limbajul păpuşilor (februarie mai), absenţa din dialogul epistolar (iunie - septembrie),
revenirea disperată la opţiunea sinuciderii (octombrie).
Sugestiile apelativelor, a evaluărilor şi autoevaluărilor
explicite şi mai ales implicite vor fi confirmate prin trecerea în revistă a registrului formulelor finale caracteristice
epistolarului comentat? Probabil că da, îndeplinind cititorul măcar următoarele două condiţii: să le proiecteze în
context şi să nu se situeze la o prea mare distanţă sufletească faţă de condiţia îndrăgostiţilor!

2. RELAŢIA INCIPIT - EXCIPIT;
FORMULE FINALE; ÎNCHIDEREA
CARE SE DESCHIDE
Teoria organizării compoziţionale a textului destinat lecturii sau a discursului oral s-a preocupat insistent de rolul
complex al „extremităţilor " în ceea ce priveşte receptarea
corectă şi intuiţia exactă a intenţiilor auctoriale. În cazul
textului literar, incipit-ul distribuie de regulă informaţia
de tip cronotop (timp şi spaţiu) şi referă la situaţia iniţială
ce premerge intrigii, cu diferenţieri vizibile între genuri şi
specii, acceptând inclusiv tehnica surprizei şi a debutului
abrupt, derutant: basmul, fie popular, fie cult, debutează
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cu celebra formulă iniţială care pregăteşte receptarea fantasticului şi instituie regimul narativ şi se încheie prin sugestia revenirii de pe tărâmul evocat în spaţiul şi timpul
cotidian; romanele - cele reuşite - debutează şi sfârşesc
cu imagini metaforice simetrice (vezi metafora drumului în romanul rebrenian Ion - care sugerează organizarea
cosmotică a universului românesc) sau impun în incipit
şi excipit fraze-prag (Marin Preda - Moromeţii I) menite
a clarifica atitudinea autorului (ideea) faţă de tema fundamentală; în cazul poeziilor bacoviene, simetria de acest
tip indică o Lectură circulară, fară sfârşit, ca semn că eul
liric este prizonier etern al universului evocat.
Chiar dacă nu aparţine ficţionalului, discursul epistolar foloseşte la rându-i astfel de tehnici ca asigurare că
lectura La distanţă rămâne fidelă intenţiilor de comunicare ale destinatarului: incipit-ul adresativ relaţionează actanţii actului de comunicare pe linia unui sentiment fundamental ce ajută la organizarea orizontului de aşteptare
propriu receptării, având rol de deschidere, excipit-u1 urmând să închidă un segment al comunicării şi să reconfirme situaţia de comunicare printr-o formulă codificată
şi prin instituirea responsabilităţii celor scrise confirmată prin semnătură. Partenerul feminin din epistolarul comentat semnează de regulă cu numele de persoană (atât
de îndrăgit de Eminescu) la care adaugă foarte rar pe cel
de familie, uneori apelează la un nume fictiv dar cu semnificaţie pentru destinatar (Tolla, Tollica), adăugând şi
epitete caracterizatoare de avertizare (Veronica nefericită); poetul semnează majoritatea scrisorilor cu nume şi
prenume, foarte rar doar cu numele de familie, de multe ori preferând însă variante pe care cei doi le foloseau
în intimitate (Emin) la care adaugă determinative ce ilu trează starea sufletească ( ... te rog să ierţi bănuielile nefericitului Emin) sau referinţe ironice şi autoironice (Turc

cinstit şi amorezat).
Veronica îşi constituie formula finală fie din prefabricatele stilului oficial (Cu distinsă stimă), fie din repertoriul uzual al epocii (A ta din inimă şi din suflet, A ta
pe veci), revigorat prin exprimări personalizate în cazul
unor situaţii speciale (Veronica care nu poate fi supăra
tă multă vreme pe răutăciosul ei Eminescu) sau euforizată
de beţia dulce a sentimentului: Miţicule, Miţule, Miluţă

te sărut şi te sărut şi iar te sărut şi acum te sărut de mii de
ori; nu lipsesc din discursul veronian figurile erotice ale
sărutului şi îmbrăţişării (Micuţule Eminescu, te îmbrăţişez
cum îmi îmbrăţişez copii, Te pup dulcele meu amant şi fiitor bărbăţel, Te sărut din suflet,... iubitul meu Eminescu,
pe care îl sărut), fapt explicabil şi prin ora vesperală dedicată redactării: 6 ore seara I Adorm adresându-ţi ultimul meu gând, cea mai tandră dezmierdare. Nu lipsesc
din astfel de formulări ecourile satisfacţiei erotice (Cu totul, de acum cu totul a ta), draparea unor păreri de rău
(Iartă-mă şi iubeşte-mă) sau reflexul admiraţiei (Te iubesc
şi te ador, drag iubit, drag poet, drag geniu!).
Nici poetul nu reuşeşte să evite în totalitate formulele
semioficializate, aproape osificate, depersonalizate şi desemantizate (Primiţi respectul meu) însă impresionează
în discursul său revenirea aproape obsesivă a adjectivului posesiv (Al tau) ca marcă a dăruirii definitive şi necondiţionate, idee întărită de determinări precum: AL tău

pentru totdeauna I AL tău şi dincolo de mormânt I AL tău şi
iar al tău I AL tău şi numai al tău; nu lipseşte din postura
îndrăgo

titului Eminescu o anumită poză prezentă în arsenalul comunicării erotice din epocă, datorată unei discrete influenţe orientale şi greceşti precum şi unor clişee
romantice: !ţi sărut picioarele ca un rob al tău ce sunt, su-

pus servitor M. Eminescu, Emin al tău în genunchi, AL DtaLe supus; când părăseşte postura de serv feudal al iubitei,
poetul împarte şi el sărutări (Momoţel, te sărut de multe
ori, „. te sărut de o mie de ori„. ), asigurări de fidelitate
(Al tău.fără incidente„.) dar şi avertismente abia mascate
de verbul solicitudinii: Te rog să-mi fii credincioasă! Dacă
Veronica, cum am precizat anterior, îşi scrie epistolele în
ceasul tihnit al înserării, Eminescu o face deseori la ore
foarte matinale (5 ceasuri dimineaţa) după nopţi de insomnie, suferinţă sau travaliu artistic - acest evident inconfort determinând în multe texte o tonalitate mai puţin
luminoasă.

Nu lipsesc situaţiile când euforia sufletească dilată
enorm astfel de formule finale care se deschid într-un nesfârşit fluviu ce croieşte o măreaţă albie unui viitor la care
cei doi nu au mai avut acces - aşa cum se consemnează în
două epistole din luna februarie a anului 1882:

- Lui Mihai Eminescu să-i spui că-l doresc, că-l iubesc,
sunt credincioasă ca un câine, că-l sărut, că-l dezmierd, că-l rog să-mi timită poezia făgăduită şi nefăgăduită.
Veronica ta, care se stinge după tine!
- Te sărut cu dulce, femeia mea iubită şi dragă, şi dacă,
după toate cele zise, tot poţi să mă iubeşti, iubeşte-mă,
dacă nu, dă - mă uitării, dar nu crede că vreodată te va uita
sau va înceta a te iubi Emin.
că-i

Un an mai târziu, acest emoţionant roman epistolar
se va slei; pe statua acestei iubiri pe care ne-o înfăţişează
în secvenţele sale s-ar cuveni dăltuite cuvintele cu tulburător ecou prin timp care intitulează volumul apărut la
Polirom Iaşi, editură care a tipărit şi facsimilat acea parte a corespondenţei Eminescu-Veronica care până nu demult ne-a fost necunoscută: Dulcea mea Doamnă I Emi-

nul meu iubit.

3. EROS SI THANATOS
La un an de la' prima scrisoare adresată poetului iubit, Veronica consemna în cea din decembrie 1878: „.aş vrea să
mor dar sunt prea Laşă ca să mă sinucid; eroina romanului
nostru epistolar îşi va învinge această laşitate 11 ani mai
târziu ...
Deşi aparent atât de deosebiţi, neiertătorii zei ai dragostei şi morţii, Eros şi Thanatos, par la fel de uniţi precum fraţii siamezi, supraveghind şi lovind necruţător marile destine, ca pedeapsă pentru hybris-ul depăşirii limitei, unind prin moarte prematură şi dramatică pe marii
îndrăgostiţi de tipul Romeo şi Julieta, Tristan şi Isolda
etc. În folclorul european, dar şi în cel românesc, legenda arborilor îmbrăţişaţi rămâne o metaforă a dorinţei de
unire veşnică prin moarte în paralel cu o ucigătoare răz
bunare împotriva opozanţilor; în bună măsură destinul
celor doi îndrăgostiţi, Eminescu şi Veronica, este de tip
tristanian, atestând conlucrarea dintre Eros şi Thanatos
deşi, trebuie să adăugăm, nu numai chinurile dragostei
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explică destinul; scrisorile depun însă mărturie că gân dul morţii prin propria voinţă le-a fost comun, Veronica îndeplinindu-l prin gestul fatal din august 1889, gest
anunţat ca de o sumbră uvertură de scrisoarea din august
1881 - tragic lamento al iubitei care simţea că şi - a pierdut perechea predestinată: .. .păstrează această scrisoare

Veronica îi va comutocmai depăşise o criză („.e aşa
de fericită şi mulţumită - referirea e la Emilia Humpel,
sora lui Maiorescu - că n-am murit şi mă vede veselă!) dar
Eminescu de acea tă dată pare a prelua obsesia dorului de
moarte şi a extincţiei simultane ( ... tare m-aş întinde lân-

pentru viaţă şi pentru moarte, ca pe o mărturisire sinceră
din partea mea, de întreaga durere pe care o resimt, înţele
gând cât te iubesc şi fiind convinsă că te-am pierdut pentru
totdeauna.

gă

din

toată

nica o

inima şi cu

lună

toată sfinţenia).

mai târziu

că

că

murim împreună, ce de fra ze. [. .. ] ... să ne mângâiem însă,
într-un fel sau altul, vom muri. Călăuzită de astfel de

tine să dorm dus, să dorm pentru totdeauna ... ; aş vrea
mor or să murim împreună, ca să nu mai am frica de
a te pierde), alimentând tentaţia thanatică şi cu alte argumente decât cele furnizate de Amor/Eros: Un bărbat care
n-are temperamentul necesar pentru a se sinucide, precum
se vede că nu-l am eu, se distruge lucrând, necăjindu -se pe
lucruri care nu-l privesc - dar se distruge. Naturi ca ale
noastre sunt menite sau să înfrângă relele sau să piară ...

gânduri, Veronica e martoră la întâmplări ce încurajează actul suicidar şi imaginează scenarii fastuoase ale ceremonialului funebru proiectat în lumini crepusculare şi
uniri mistice dincolo de pragul vieţii, fantasme pe care i
le desfăşoară şi lui Eminescu ca pe ceva trist, frumos şi
poetic: Un fapt sau întâmplare, pot zice fenomenală, au

Acestor meditaţii eminesciene care erau generate şi
de o anumită filosofie ce pleda pentru anihilarea vieţii ca
soluţie de evitare a durerii şi suferinţei, Veronica le răs 
punde prin strania scrisoare din 7 octombrie 1882, care
debutează cu tonalitatea definitiv tragică a hotărârii nestrămutate privind opţiunea pentru moartea - răzbunare:

avut loc zilele acestea la noi: d-na Maria Aslan, născută
Ralet, în urma unei pierzanii a murit; soţul ei, Dimitrie
Aslan - invitat fiind să vie la masă, au răspuns: cum poate
el mânca fără Mariţa lui şi au cerut o pernă, o ţigară, s-au
culcat şi nu s-au mai trezit, au murit de durere {„ .]. Am
fost, Mimi, la Biserica Bunei Vestiri, unde se aflau ei, puşi
amândoi pe un catafalc; nici nu se poate ceva mai trist, mai
frumos şi mai poetic, după mine, ca cele două sicrie unul
lângă altul, acele două vieţi stinse deodată, închise în ace-

Citeşte-mă, căci am să mor! Duminica trecută am ajuns la
punctul acela în care între viaţă şi moarte nu ştii pe care s-o
alegi [„ .] stare tristă şi dureroasă [„ .] cred că voi renunţa
la toate. Sincer şi fără afecţie, sincer după cum ţi - am promis toate altădată şi consecventă după cum ai putut avea
dovadă, îţi declar acum că m-am hotărât să mor materialminte, după cum am murit moralminte, căci lumea a devenit un sicriu mare şi pustiu pentru mine!

În aceeaşi lună, corespondenţa sugerează că soluţia
Thanatos ar fi fost împărtăşită şi de poet: Odată ziceai să

eaşi groapă .

Iată un lucru pe care-l invidiez. Si nous pouvions mourir comme cela! <;a serait pas la mort - mais une union
eternelle! Dar nu va fi aşa, noi vom muri departe unul
de altul, ah! ce tristă e viaţa aceasta! „ . Dar să fug de idei
triste ...
Semnificativ este că această episto l ă ieşeană rău prevestitoare redactată în 18 februarie 1882, este flancată de
alte două ale lui Eminescu bântuit la rându-i la fantasme le thanatice atât de specifice romantismului european şi
epocii post-wertheriene: . „ viaţa mea s-a încheiat - scrie
acesta la 12 februarie; ea n-are nici farmec, nici înţeles fără
tine. Am murit pentru toată lumea afară de tine. La 3 martie punea propria moarte ca un suprem gaj pentru feri cirea celei nefericite: .. . te iubesc mult, mult, atât de mult

încât aş vrea să mor, dacă aş şti că asta ar adăuga câtuşi
de puţin la fericirea ta sau ar scădea la nefericirea ta ...
însă două zile mai târziu Veronica pleda din nou pentru
so l uţia ultimă (Astăzi am avut o zi mai tristă decât toate

celelalte - deşi triste sunt toate - sunt cuprinsă de adâncă
descurajare şi deznădăjduire, un bine ce-l mai pot avea ar
fi să mor), spre sfârşitul lunii comunicând şi soluţia concretă

care să-i îndeplinească obsedantul apetitus mortis,
pe care chiar o va aplica în finalul prea scurtei sale
.. . mă gândesc cu drag la tine şi la pudra mea de ar-

soluţie
vieţi:

senic; sunt atât de aproape de ea şi ce
eşti poate tu şi numai tu.

mă leagă

pe pământ

Eminescu îşi însuşeşte vina influenţei pe care morbicaracterului său ar putea-o avea asupra Veronicăi

să

Domnul meu, după cum probează înseşi scrisorile
d-tale, d-ta erai acela care făceai paradă de moarte pentru
mine, se vede însă că lucrurile din lumea aceasta se reflectă totdeauna întoarse, aşa că eu îţi voi aduce ca ultimă
jertfă viaţa mea pe care de la 30 april abia ştiu cum o mai
port. Îmi vei permite să aştept un răspuns de la d-ta, voi
muri în ziua de 27 octombrie, când, prima oară, într-o
casă mică şi modestă, ţi - am dat dovadă de iubirea mea vor fi tocmai patru ani în acea zi.
Impresia este că personajul Veronica calculează meticulos, înscenează în umbra unor modele şi proiectează
propria moarte ca pe o aniversară a jertfei ce a adus-o pe
altarul dragostei: această scenerie va fi îrrsă amânată în
favoarea alteia înfăţişată într-o scrisoare din 1881, către
Iuliu I. Roşca: „ . în Bucureşti e acea fiinţă care-mi poate

da şi moarte şi viaţă [. .. }pe care aş vrea să-l uit şi nu pot
[. .. ], un puternic dor am ca, murind să pot fi îngropată la
umbra unui brad ...
.. .la Văratic, la l august 1889, Veronica nota o replică
a testamentului eminescian (Destul„. aş vrea repaus„. Să
dorm„ . Să dorm pe veci); trei zile mai târziu murea intoxicată cu arsenic. Se împlineau zece ani de la moartea lui
Ştefan Miele - cel care o ocrotise precum un părinte. Era
a cincizecea noapte de la moartea lui Eminescu, cel care
o iubise precum un amant ideal. Trupul i-a fost îngropat
sub un brad. A lăsat în urmă definitiv chinurile thantalice
pe care i le-au adus gelozia, intrigile şi duşmanii acestei
iubiri, despre care corespondenţa evocată depune mărtu
rii pe care le voi comenta în continuare.

deţea

(Tristeţea
să

caracterului meu se reflectă şi asupra ta şi fără
voi, nenorocesc eu singur pe unica fiinţă care-o iubesc
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(Fragment din Dumitru Lavric - Amor
şi Psyche, în lucru la Editura Pim)

Crz.eatle lite'l.atză
Faceţi roată, măi flăcăi
Şi strigaţi

cu

toţii „ hăi! "

Hăi, hăi! "

·t..-i...,.. .......
.c.a.. .........„

C-.-011~

UllWI~ . . .

- Cnleq~tor prof. gr. IMihai Palaghia -

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

Şi strigaţi odată „hăi!"
Hăi, hăi!
Măi femeie, măi năroadă,
Grâul nostru stă să cadă ... !
Măi bărbate, măi bărbate,

în seamă toate;
Iacă târgul nu-i departe,
Du-te, cumpără de toate,
Şi fiare oţelite,
Pe mărginuţă bătute
Şi fa 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 ţiganul
Care bate cu ciocanul
Si-i bătu si-1
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,
Nu

Urătură populară veche 1
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!

l Din volumul Folclor Literar din subzona etnofo lclorică Frumuşica-Flămân z i-Prăje ni, ju deţul Botoşani , c ul egăto r prof. gr. I Mihai Palaghi a, în curs de apariţie la Ed itura AXA.

S-au sculat jupânii-gazdă
~u gândul să tragă brazdă,
Intr-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 câmpule 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,

https://biblioteca-digitala.ro

.

băga

CuatLe lLtetz.atz.tf
Şi strigaţi

din nou „Hăi, hăi!"

Hăi, hăi!
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 mocăneşti,
Pentru moara Ivăneşti,
Pentru moara de la Piatră,
Unde faina-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 boldiţi
Şi 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-mbrăcat cojoc miţos
Şi-a plecat pe iaz în jos.
Clopoţei şi zurgălăi,

Trageţi brazdă, măi flăcăi!
Hăi, hăi!

Dumneavoastră,

Iar

hoaţa, morişca

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

Când l-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!

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!
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Daţi şi

gospodar,
gologani în dar,

Să cumpărăm şi iţari

Pentru

hăitarii

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

Hăi, hăi!

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,
- Frumuşica,
scrisă într-un vechi carneţel
în 1915)
Vlădeni- Vale

Mirel AZAMFIREI

Festivalul - Concurs Coral „Cântecul Naţional
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tecul Naţional Românesc" intenţionează să pună în valoare valenţele cântecului tradiţional- patriotic în educarea tinerei generaţii. Principalele obiective ale Festivalului - Concurs Coral de Cântece Naţionale Româneşti vizează cultivarea sentimentului de apartenenţă la spaţiul
şi naţiunea română, promovarea simbolurilor naţionale
- Imn, Drapel, Stemă, stimularea unei atitudini pozitive şi
a respectului faţă de valorile neamului românesc.
în aceeaşi ordine de idei, scopul festivalului este de a
readuce pe scenă melodiile tradiţional/patriotice româneşti vechi, în special pentm copii şi tineri; deasemenea,
explicarea şi interpretarea efectivă a repertoriului tradiţi
onal/patriotic, acesta având un rol important în educaţie.
Printr-o astfel de manifestare artistică, repertoriul formaţiilor corale se îmbogăţeşte cu creaţii patriotice de certă
valoare. Se intenţionează promovarea valorilor culturale
româneşti, în detrimentul kitsch-ului importat sau autohton. Deasemenea, ne propunem să încurajăm realizarea
unor compoziţii originale, respectiv scrierea de piese corale, care să corespundă specificului prezentului concurs.
Dintru început, ne-am gândit să aducem la Botoşani
o personalitate a culturii tradiţionale care să explice şi
să cânte muzica istorică a românilor. Astfel, numele lui
Grigore Leşe a venit firesc, ştiut fiind că domnia sa are
o preocupare specială pentru acest domeniu. Personal,
mi-am adus aminte - şi recunosc că am fost influenţat în
acest sens - de o emisiune la TVR 2, „Drumul lui Leşe",
de Ziua Naţională a României, 1decembrie2014, în care
maestrul a adus o „ceată bărbătească" de ţărani, iar toată emisiunea s-a cântat ş i s-a vorbit despre cântecul patriotic vechi, cântecul istoric românesc. Pasiunea lui Grigore Leşe pentru vatra satului şi melosul românesc a fost
exprimată prin cuvintele următoare: „ - Acum, când acel

sor, manager timp de 40 de ani al Orchestrei Rapsozii
Botoşanilor;

- AUREL MELNICIUC - doctor şi arheolog specialist, directorul Muzeului Judeţean Botoşani;
- DAN DOBOŞ - interpret de muzică populară, manager al Orchestrei Rapsozii Botoşanilor;
- LAURENŢIU PALADE - dirijor, profesor, compozitor, inspector şcolar specialitatea arte;
- MIREL AZAMFIREI - dirijor, profesor, referent
muzică la C.J.C.P.C.T. Botoşani;
Fiind la prima ediţie - şi, mai ales, cu o tematică atât
de „ ne-actuală': festivalul a stârnit interes şi o anume
emulaţie spiritual- artistică, astfel că au participat 15 formaţii corale, din Botoşani, Suceava şi Cernăuţi, Ucraina.
Partiturile interpretate în concurs au fost pe de o parte,
cântece patriotice şi istorice (dintre care enumerăm Treceţi batalioane române Carpaţii, Cântecul lui Ştefan cel
Mare, Imnul Eroilor, Hora Unirii) - şi a doua piesă din repertoriul tradiţional folcloric, sau lucrări modeme, de inspiraţie folclorică. Regulamentul concursului a permis ca
vârsta concurenţilor să fie cuprinsă între 6-7 ani şi până la
seniorii care, după ştiinţa mea, aveau şi 80 de ani. Aşadar,
o adevărată „ sărbătoare a cântecului patriotic", aşa cum a
denumit-o Grigore Leşe.
Juriul a decis neacordarea trofeului festivalului, acesta
transformându-se într-un al doilea premiu I. Formaţiile
câştigătoare sunt:
- Premiul I - Corul „ Străjerii': dirijor Ionel-Doru Budeanu, reprezentanţi ai I.S.U. „Bucovina", judeţul Suceava;
- Premiul I - Corul „Anima musicae': dirijor Laurenţiu Palade, Liceul de Arte „Ştefan Luchian': Botoşani;
- Premiul al II-iea - Corul „George Enescu': dirijor
Gheorghina Guşulei, Dorohoi;
- Premiul al III-iea - Corul „George Halca'', dirijor Jeniţa - Daniela Tanasă, Liceul de Arte „Ştefan Luchian':

patriotism profund, intim, care a dat naştere cântecelor istorice, a fost învins de avântul de tribună, voi aduce cântece care ne-au îmbărbătat de-a lungul istoriei, scrisori de pe Botoşani;
- Menţiune - Corul „Codrii Cosminului': dirijor Ghefront şi din prizonierat, hori. Nu de puţine ori, hotărârile
românilor au vegheat graniţele. lntre cele 3 Imperii, româ- orghe Sadovei, Cernăuţi, Ucraina;
- Menţiune - Corul de fete al Liceului Teoretic „Niconii au adus curaj, înţelegere, cumpătare şi luminare."
Juriul Festivalului - Concurs Coral „Cântecul Naţio
nal Românesc" a fost format din:
- GRIGORE LEŞE - Preşedintele juriului, interpret,
doctor în muzică, profesor de etno-muzicologie, doctor
honoris causa, realizator de emisiuni radio şi la Televiziunea română;
- OANA VASILACHE - profesor de teoria muzicii,
Liceul de Arte „Ştefan Luchian': Botoşani;

lae Iorga': Botoşani, dirijor Laurenţiu Palade;
- Menţiune - Corul de bărbaţi al oraşului Flămânzi,
dirijor Mirel Azamfirei;
- Menţiune - Corul „Enesciana': dirijor Mirel Azamfirei, reprezentând C.J.C.P.C.T. Botoşani şi Asociaţia
Fioravante;
- Premiul special pentru creaţie - Laurenţiu Palade;
- Premiul special al juriului - Corul Şcolii Populare de
Arte, dirijor Versavia Vecliuc, Botoşani.

https://biblioteca-digitala.ro

Mirel AZAMFIREI

SATULE, MÂNDRĂ GRĂDINĂ
BUCECEA , 19-21 MAI

2015

Ajuns la cea de a 36-a ediţie, Festivalul cântecului po- Menţiune - Teodora Ştefana Grumeza, Botoşani;
pular moldovenesc „Satule, mândră grădină" s-a desfaCategoria 12-15 ani, vocal:
şurat şi anul acesta în oraşul Bucecea, Botoşani . Institu- Premiul I - Brădăţanu Livia Elena, Fălticeni;
ţiile care au colaborat la realizarea acestei acţiuni sunt
- Premiul I - Pohoaţă Mihaela,
Consiliul Judeţean Botoşani, PriSuceava;
măria şi Consiliul Local Bucecea,
- Premiul al II-lea - Pilote
C.J.C.P.C.T. Botoşani şi Centrul CulMădălin-Cosmin, Costeşti;
tural Bucecea.
- Premiul al II-iea - Balan Victor,
Şi de această dată, concurenţii au
Republica Moldova;
venit în număr mare (60 persoane),
- Premiul al Iii-lea - Aileni Ileatât din judeţele Botoşani şi Suceanuţa, Suceava;
va, cât şi din Ucraina şi Republica
- Menţiune - Enache Mihai,
Moldova.
Juriul acestei ediţii a fost format
Botoşani;
din:
- FLORENTINA SATMARI, preCategoria 12-15 ani, instrumental:
,__... •
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Premiul I - Albotă Eleftherios
şedintele juriului, realizatoare de
--..·wrrtr
emisiuni tv;
Konstantinos, acordeon, Botoşani;
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- DANIELA CONDURACHE,
- Premiul al II-lea - Cărămidariu
interpretă de muzică populară;
Şerban,
acordeon, Botoşani;
...............
- Premiul al Iii-lea - Onofrei Da- ADRIANA MIHAI, realizatoare
de emisiuni la Radio Antena Satelor;
niel, clarinet, Botoşani;
MARGARETA MIHALA- Menţiune - Gavril Andrei FloCHE, profesor, expert în portul porin, acordeon, Botoşani;
pular, referent etnograf C.J.C.P.C.T.
Botoşani;
Categoria 16-29 ani, vocal:
- Premiul I - Cebotari Maria, Re- OLIMPIA NISTOR, profesor
universitar;
publica Moldova;
- Premiul al Ii-lea - Andronache Denisa Elena,
- VIOLETA AGII BUTA, consilier local Bucecea;
- VASILE POHOAŢĂ, realizator de emisiuni, Radio Botoşani;
Iaşi;
- Premiul al Ii-lea - Iriciuc Cosmin, Unţeni;
- DAN DOBOŞ!, interpret de muzică populară, ma- Premiul al III-lea - Belecciu Constantin, Botoşani;
nager al Orchestrei Rapsozii Botoşanilor;
- Menţiune - Monah Liviu, Botoşani; ·
- CIPRIAN POTOROACĂ, dirijorul Orchestrei RapCategoria 16-29 ani, instrumental:
sozii Botoşanilor;
- Premiul I - Vieriu Daniel Andrei, trompetă,
- MARCEL DUPU, dirijorul Orchestrei Mugurelul,
directorul Palatului Copiilor, Dorohoi;
Dorohoi;
Deşi nivelul concursului a fost destul de ridicat, juriul
- Premiul al Ii-lea - Panciuc Andrei Dumitru, troma decis ca trofeul să nu se acorde; pe de altă parte, au fost petă, Botoşani;
decernate premii ex-aequo. Dintre cei 60 de concurenţi,
- Premiul al III-lea - Dărîngă Ionuţ Gabriel, trompepremianţii sunt următorii:
tă, Ştefaneşti;
- Categoria 9-11 ani, vocal şi instrumental:
Categoria peste 30 ani:
- Premiul 1 - Andrei Ichim, Oneaga;
- Premiul I - Amarandei Nicolae, Bucecea;
- Premiul 1 - Ella Alexandra Pădureţ Nechifor,
- Premiul al Ii-lea - Florea Neculai, Deleni, Iaşi;
Truşeşti;
- Premiul al III-lea - Bălăucă Trifan, Bucecea;
- Premiul al II-iea - Roxana Nicoleta Buleu, Dolhasca;
- Premiul al Ii-lea - Sabrina Palamariu, Ucraina;
Tarafuri:
- Premiul al Iii-lea - Iuliana Chirica, Suceava;
- Premiul I - Taraful „Hora Moldovei", Republica
- Menţiune - Elisabeta Şeremet, Botoşani;
Moldova.
- Menţiune - Covaliuc Beatrice-Elena, Botoşani;
- Menţiune - Teona Christiana Merticariu, Botoşani;
..,_,t - uu.~ ~
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Analizând piesele prezentate în concurs, observăm că
au fost cazuri în care nu s-a respectat cerinţa regulamentului - şi anume, melodiile să fie din zona Moldovei. Pe
de o parte, concurenţii din Republica Moldova nu au un
repertoriu moldovenesc curat, o posibilă cauză fiind şi
„mega-orchestrele" din zona aceea, care au egalizat, uniformizat şi amestecat melodiile româneşti, astfel că tinerii
interpreţi basarabeni duc lipsa unui repertoriu autentic şi a
unor criterii clare de diferenţiere a zonelor folclorice. Pe de
altă parte, există un excedent de „compozitori': „maeştri"
care compun cu uşurinţă „folclor autentic': pe „texte vechi"
(de la colţul străzii), aceste piese intrând (contra-cost, evident!) în repertoriul cântăreţilor, ajungând pe scenă şi la
televiziunile cu profil folcloric, aceste televiziuni fiind, cu
tristeţe spunem, una mai penibilă decât cealaltă ...
Aceleaşi „vestite" televiziuni influenţează negativ (citez
părerea juriului) gestica tinerilor conc urenţi, care teatralizează excesiv şi ne-fondat actul artistic petrecut pe scenă.

Costumul popular prezentat de participanţii la festi val a fost unul corect; au existat, fireşte - lipsuri şi carenţe, în sensul în care nu au respectat întrutotul cerinţe
le impuse de ansamblul vestimentar popular femeiesc şi
bărbătesc.

În concluzie, remarcăm prezenţa în număr mare a
copiilor şi tinerilor concurenţi, fapt ce arată interesul pe
care muzica populară o are în familia din Moldova. Se
vorbeşte despre „pierderea tradiţiilor", sintagmă ce nu
are defel acoperire în Botoşani, dar nici în celelalte zone
ale ţării. Se petrece doar o transformare a societăţii, o
schimbare a priorităţilor, ceea ce este normal şi explicabil
d.p.d.v. psiho-sociologic, economic, cultural,etc.
Încheiem cronica de festival remarcând interpretarea
excepţională a Orchestrei Rapsozii Botoşanilor, care, cu
răbdare şi profesionalism, au repetat cu fiecare concurent. Deasemenea, felicităm dirijorul acestei orchestre,
maestrul Ciprian Potoroacă, pentru dăruirea cu care a
orchestrat piesele aduse de interpreţi.

Ana-Maria LOGHIN şi Constantin MURSA

Patriotismul -

sinteză

a valorilor unui popor

Niciuna dintre încercările cumplite prin care a trecut
neamul românesc, nu l-a clintit din străvechea vatră
al strămoşilor tăi şi ce este încă al tău. Îţi iu- în care s-a format - şi l-a întărit cu energii nebănuite,
beşti ţara şi neamul, pentru că ştii că numai înzestrându-l cu o fizionomie spirituală inconfundabiaşa vei putea rămâne şi tu, aici, în istorie, lel ă. Ataşamentul, respectul şi dragostea pentru pămân gat şi păstrat de acest pământ." Mircea Eliade tul nostru binecuvântat, cât şi pentru poporul plin de
virtuţi, căruia îi aparţinem, reprezintă unul dintre cele
Destinul pământului, atât de mult dăruit de Dum- mai înălţătoare sentimente ale unui român - patriotisnezeu, care ne-a născut şi ne-a crescut, a comandat şi mul. Formarea şi dezvoltarea acestui sentiment la copii
destinul dezvoltării neamului nostru românesc. Multi- şi tineri, prin educaţie şi cultură, a fost una dintre premilenara existenţă a românilor, între limitele aceluiaşi ocupările permanente ale generaţiilor adulte din toate
spaţiu geografic, a generat un anume ferment de co- timpurile.
muniune cu acesta - şi a condus la
Poate că prin iniţierea şi desfaconturarea unui sentiment de aparşurarea unui număr prea mare de
tenenţă la el. Simbioza între pă 
acţiuni patriotice excesiv de triummântul acesta, îmbrăţişat de cele 3
faliste, costisitoare şi obositoare, cât
mari ape, cu marea cetate clădită de
şi prin exagerarea valorii acestui
ROWl CÂNTECULUI PATRIOTIC
zei în mijlocul ţării, cu munţi de 4
sentiment în timpul regimului toROMÂNESC 1N EDUCAŢlA
părţi - şi poporul care trăia aici din
talitar comunist, acum, după 1989,
CONTEMPORANĂ
timpuri uitate de amintirea muritoeducaţia
patriotică în societatea ro_...._....,.,..,.,..,.,,.HTJ.
rilor, s-a născut patria noastră, Ro Mtna.111. 6 MAI
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~
All'fl"'STl!F""11.
•90r°"""
UCRll. "N..l!.X""llRU c:E.
• BQYO&Mo
rină daco-romană, proptindu-ne în
te mondiale de rezolvare a problezidul munţilor noştri, ca să nu fim
melor fundamentale ale lumii actusmulşi şi târâţi de puhoaiele vremuale. Astfel, prin globalizare ar trebui
rilor, ne-am ataşat pentru veşnicie
constituit un aşa - zis „sat mondial",
de aceasta.
în care, pe lângă unele aspecte poziFacerea şi păstrarea ţării a fost
tive, se recunoaşte a priori, vor apă 
o permanentă şi dificilă trântă a
rea şi multe fenomene - şi anume
strămoşilor noştri cu tot felul de
ştergerea diferenţelor dintre comune-prieteni, trântă de multe ori innităţile umane, diminuarea diversitr ''
egală, sfârşită cu sacrificii uriaşe.
tăţii, pierderea identităţii.

Motto: „Nu iubeşti numai ceea ce a fost

_
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Rolul cântecului patriotic şi ostăşesc
în educarea tinerei generaţii

Cântecul patriotic ş i ostăşesc a avut, are şi va avea un
rol deosebit în educarea patriotică a tinerei generaţii. El
a ţinut trează în conştiinţa poporului român dragostea
faţă de patrie, apărarea gliei strămoşeşti, îndemnuri la
luptă ş i jertfa s upremă . În Moldova, la Iaşi, în anul 1818,
vestitul boier Dinicu Golescu a creat, pe cheltuiala sa
şi în casa lui o şcoa lă de muzică ş i o formaţie orchestrală alcătuită din 12 ins trumentişti . Îi vom găsi în vara
anului 1821 ca muzicanţi în oastea lui Tudor Vladimirescu, iar după câţiva ani, o parte dintre aceştia vor forma la Craiova în 1830 nucleul primei muzici militare
româneşti .
La Iaşi, prima atestare documenta ră

a înfiinţă rii unui
nucleu al muzicii militare este dat în Revista Albina Ro mânească , de Ghe. Asachi, tot în anul 1830, când acesta salută salută gestul patriotic al „tuturor acelora care
făptuiesc, spre fericirea, cultivarea ş i luminarea naţiei
române, pentru ajutorul aco rdat punerii bazelor primei
muzici militare trebuitoare la corpul miliţiei româneşti".
Aceste momente sunt începutul unei epoci de avânt
muzical patriotic ş i ostăşesc cu iz autohton.
Anul 1848 este şi anul primei creaţii muzicale de fanfară - ,,În numele guvernului", de Pascu Purcărea.
Primul cântec ostăşesc atestat, cu autor necunoscut,
este celebrul marş „Drum bun", cântat de trupele române la întoarcerea din campania din Războiul de Independenţă - fiind considerat marş ul dorobanţilor şi care
se cântă cu acelaşi farmec ş i în zilele noastre.
După anul 1830, o dată cu formarea Armatei Naţio nale, apar şi primele formaţii muzicale militare sub denumirea de fanfară. Astfel, întâlnim fanfarele militare
în rândul revoluţionarilor pa şo ptişti, amplificând entuziasmul maselor revoluţionare ale acelor vremuri; apoi,
în anul 1859, colonelul Al.I.Cuza este primit de fanfara
militară cu Hora Unirii.
În anul 1867, în cadrul Ministerului de Război se înfiinţează funcţia de „Inspector general al muzicilor militare", funcţie ocupată de căpitanul de muzică clasa I,
Eduard Hubsch, funcţie care mai târziu, în anul 1895,
va fi ocupată de Iosif Ivanovici, autorul celebrului vals
„Valurile Dunării".
În anul 1880 se ia măsura ca în fiecare Regiment de
dorobanţi să funcţioneze şi o muzică militară denumită
fanfară. O altă dată de referinţă este anul 1936 când se
înfiinţează, la Bucure ş ti , şcoala elevilor muzicanţi, care
formează generaţii întregi de muzicanţi de fanfară. În
anul 1954, la 15 iunie, se înfiinţează Muzica Repreze ntativă a Armatei - unitate etalon în domeniul muzicii.
Am prezentat o succintă trecere în revistă a istoriei structurilor muzicale militare româneşti, pentru că
acestea au fost cele care au avut permanent în aten ţie educarea şi formarea tinerilor militari în spiritul

patriotismului o tăşesc al vitejiei ş i gloriei poporului ro mân, al spiritului de sacrificiu, mergând p â nă la jertfa
s uprem ă.

Se compun, în perioada
aceasta, numeroase lucrări
care se cântau atât pe terenul
de instrucţie, cât ş i la festivităţi militare, defilări, depuneri de jurământ, depuneri
de coroane, spectacole, în locuri publice cu diferite pri lejuri, care mobilizau masele ş i ţineau trează conştiinţa
de neam şi patrie. Aş aminti aici câteva marş uri celebre, cum ar fi : Marşul lui Iancu, Moarte vitează, Sfântă
zi de libertate, Pui de lei, Trompetele răsună, Bravi copii
ai Rom âniei, O ş teanul român. În perioada post-belică,
cântecul patriotic ostăşesc a fost promovat în cadrul
Festivalului Cântarea României, în mod deosebit de formaţiile corale, foarte apreciate la acea vreme.
Din anul 1980, Ministerul Apărării Naţionale a organizat, anual, până în anul 1989, Festivalul Cântecului
Os tăşesc „Te apăr ş i te cânt, patria mea", festival în care
au fost promovate cele mai bune lucrări ai unor compozitori militari, ca Dinu Stelian, Ion Ursu, Nicolae Bengescu, Tudor Jarda, Dumitru Eremia.
Cântecul patriotic ostăşesc are un mesaj vibrant, un
mesaj de libertate, un mesaj din trecut, un mesaj mobi lizator care a electrizat masele în momentele de cump ănă ale istoriei noastre: Pe Câmpia Libertăţii, Pe-al
noastru steag e scris Unire, Hora Unirii, Ultima noapte a lui Mihai Viteazu, Balada s finţilor Brâncoveni, Spre
Ardeal, Marşul lui Iancu, Deş teaptă - te , române, Tricolorul, Nu uita că eşti român, Luptători de frunte, Noi
suntem cei chemaţi de ţară, Treceţi batalioane române
Carpaţii, Dorul Basarabiei, Cântă cucu-n Bucovina, Tu
Ardeal, Trăiască România, De la Iaşi la Chişinău, Aşa-i
românul, Când a fost să moară Ştefan, Cântecul trico torului, Doamne ocroteşte-i pe români, Fii mândru că
eşti român, Fraţi români din lumea întreagă, Clopotul reîntregiri i, De-ar ş ti Prutul ce desparte, De-ar seca
Prutu-ntr-o noapte.
Cântecul patriotic ş i ostăşesc are reprezentanţi de
frunte în lumea muzicală românească, foarte apreciaţi
de marele public, ca Grigore Leşe, Ioan Bocşa , Nicolae
Furdui Iancu, Drăgan Muntean, Nicu Alifantis, Dinu
Iancu Sălăjanul, Ştefan Hruşcă , Tudor Gheorghe, Sava
Negrean - Brudaşcu, Ion Paladi, Nicu Mâţă, Constantin
Bahrin, Veta Biriş, Mariana Anghel, Vladimir Sanfira.
Începând cu 2010, Festivalul cântecului de cătănie,
Cluj-Napoca, promovează cântecul patriotic ostăşesc.
De la Botoşani a participat Loredana Lăşescu în 2010 şi
a obţinut prem iul al III -iea.
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Festival Coregrafic „Vasile Andriescu<<
ln

cadrul formaµilor coreg~'!!~~!n~jun'!C~~~cLF?l!~!~~ă dea Unpresia că mişcările

de bază se desfaşoară cu prioritate asupra jocului popular, care este una din cele mai de preţ bogăţii artistice ale
omenirii. Acest lucru necesită din partea coregrafilor o
cunoaştere adâncită a specificului lui şi mai ales a bogăţiilor folclorice din zona noastră.
Pe întreaga suprafaţă a pământului se găsesc fel de fel
de jocuri care diferă însă în mod foarte pregnant de la
un popor la altul. Toate aceste creaţii artistice ale omenirii s-au dezvoltat odată cu popoarele respective şi s-au
închegat de-a lungul veacurilor prin transformări lente
ajungând în zilele noastre cristalizate în forme artistice
de mare valoare.
Indiferent de natura mişcărilor sale jocul popular a
reflectat întotdeauna viaţa însăşi, cu multiplele ei aspecte,
dezvăluind în mod sincer şi direct aspiraţii şi sentimente omeneşti, exprimă cu multă putere caracterul, temperamentul, forţa, abilitatea, iscusinţa, umorul poporului
care i-a dat naştere .
în construcţia jocurilor noastre se întâlneşte o mare
bogăţie ritmică, o mare gamă de tempo-uri, multe fenomene de prezentare, de ţinută, de expresie; se întâlnesc
strâns împletite eleganţa cu vioiciunea mişcărilor, gingăşia jocului femeiesc, vitalitatea jocurilor bărbăteşti, o
notă aparte aducând-o „strigăturile" şi „chiuiturile" care
însoţesc în permanenţă jocurile. în ~tructura lor, jocurile populare româneşti au o serie de elemente, cum ar fi:
paşi succesivi sau lungi, paşi bătuţi, paşi în contratimp şi
sincope, grupe de câte trei paşi schimbaţi, paşi mărunţi
pe loc sau în deplasare, deplasări lente cu paşi simpli sau
petrecuţi când în faţă când în spate, deplasări lente cu
răsucirea corpului spre stânga şi spre dreapta, deplasări
scurte spre faţă şi înapoi sau deplasări de mare avânt, bătăi de picioare în podea, paşi opriţi pe accente puternice, paşi tropăiţi pe loc sau în deplasare, paşi încrucişaţi,
foarfece în contratimp, pinteni pe pământ şi în aer, paşi
vârf-toc, fluturări de picioare în aer, paşi vârf-toc, bătăi
ritrnice din palme, lovituri şterse cu palma pe cizme, toate acestea fiind executate pe valori muzicale.
Spre exemplu, pentru reuşita Festivalului ,;vasile Andriescu" ediţia a X -a şi pentru a satisface pretenţiile publicului participant, tot mai exigent şi mai bine cunoscător al jocului ş i al tradiţiilor din zona în care provine, îmi
revine sarcina de a face o verificare şi o selecţie a formaţiilor coregrafice. Astfel am incercat să elimin o eventuală sincronizare mecanică, care ar fi putut duce la golirea
jocului de conţinutul său artistic ş i de specificul locului.
Legăturile dintre mişcări şi desene trebuiesc facute cu
naturaleţe şi sinceritate pentru ca nimic să nu deranjeze

sunt organic legate între ele. Toate acestea se fac în strânsă relaţie cu muzica, jocul, costumul respectiv, pentru că
valoarea unui joc nu poate fi reliefată decât în deplină
unitate a elementelor: joc, muzică, strigătură, chiuitură
şi costumaţie. Pentru a respecta aceste criterii coregraful
judeţului respectiv trebuie să cunoască formaţiile con acrare şi să verifice existenţa lor precum şi apariţia noilor formaţii. Respectând aceste criterii au fost selelctate
şi invitate la Festivalul Coregrafic ,;vasile Andriescu", ed
a X-a din august 2015 formaţii artistice şi coregrafi din
ţară şi R. Moldova precum: Ansamblul. „ Măgura Şie
ului" - Şieu - Bistriţa Năsăud - coregraf Ion Simonca,
Ansamblul „Ion Şerban" - Dolj - coregraf Ionel Garoafa, Ansamblul „Poarta Olteniei" - Ghimpeţeni - Olt coregraf Ioan Cuc, Ansamblul „Flori de Măr" - Mereni
- Constanţa - coregraf Ion Niţă, Ansamblul „Peliniţa"
- Drochia - R. Moldova - coregraf Valentina Chelaru,
conducerea muzicală Petrea Chelaru, formaţiile de dansuri: „Muguraşul" - Corni - instructor Alexandru Vasiliu, „Polcuţa" - Vlădeni - instructor Costinel Leonte,
„Comorile Luncii" - Lunca, „Ciobănaşul" - Cotu - Copălău şi „ Muguraşii" - Cristeşti - instructor Ionel Petrişoru, „Cordăreanca" - Cordăreni - instructori Mirela şi
Cristi Dumitraş, coregrafia Mihai Fediuc, „Struguraşii"
- Călăraşi - Primar Elena Vrajitos, coregrafia Mihai Fediuc „Zorile" - Havârna - instructor Romică Bordeianu,
coregrafia Mihai Fediuc, „Doina Costeştilor" - Răchiţi
- Preot Ioan Caşcaval, coregrafia Mihai Fediuc, „Plaiuri
Negrene" - Negreni - Preot Dan Muram, „Muguraşii"
- Şc. Gen. Nr 8 - Prof Loredana Şuşter, coregrafia Mihai Fediuc, „Hora" - Vlăsineşti - Laurenţiu Cârligeanu,
„Dor de Horă" - Văculeşti - Primar Sorin Gânga, coregrafia Mihai Fediuc şi ansamblurile: - „ Albeşteanca" Albeşti - instructori: Irina gavril, Maria Simion şi Ica
Luchian, „Trei Generaţii" - Flămânzi - instructor Mihai Atodiresei, „Grâuşorul" - Hăneşti - instructor Mihai Crap, „Doruleţul" - Durneşti - instructor Aurel
Axinte„coregrafia Mihai Fediuc „Hudeşteanca" - Hudeşti - instructor Lăcrămioara Alupoaie, coregrafia Mihai Fediuc „Codruleţul" - Vorona - instructor Costinel
Leonte, „ Poieniţa" - Poiana Voronei - instructor Sergiu
Dascălu, „Sireţelul" - Vf. Câmpului, instructor Marinica
Olaru„ coregrafia Mihai Fediuc, „Balada" Botoşani - instructor Ionel Petrişoru, coregrafia Mihai Fediuc.
Jocul popular este un fenomen viu, care trăieşte şi se
dezvoltă mereu în pas cu viaţa, a fost, este ş i va fi întotdeauna un însoţitor credincios al omului atât în momentele ei de bucurie cât şi în cele de suferinţă şi necazuri.
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1. Ansamblul de căluşari din judeţul Olt

2. Ansamblul de dansuri

Doruleţul

din

Durneşti,

jud. Botoşani
3. Ansamblul

Peliniţa

din Pelinia, R. Moldova

4. Ansamblul de dansuri Trei
mânzi, jud.

generaţii

din

Botoşani

5. Ansamblul

Someşul

din Jibou, jud. Alba

6. Ansamblul de dansuri din Dolj
7. Ansamblul Comori ardelene din Turda.
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