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Cornelia CIOBANU

Să

ne iubim traditiile
si
,
, obiceiurile.
Să ne pretuim valorile

Judeţul Botoşani se identifică m spaţful degradării, inclusiv prin educarea gusromânesc ca un ţinut privilegiat, în care
cultura este rodul unui proces creator,
marcat de dialogul permanent între tradiţie şi modernitate, între spaţiul rural şi
cel urban, între sacru şi profan. Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale
Botosani
a
'
'
fost şi rămâne un focalizator al culturii
şi spiritualităţii populare, un suport important în stabilirea şi păstrarea identităţii noastre în epoca globalizării şi a integrării statului nostru în rândul naţiu
nilor europene. Şansa noastră este dată
de ceea ce aproape toate naţiunile occidentale au pierdut: sacrul, viaţa rurală,
existenţa unor forme de cultură populară şi de viaţă arhaică, a patrimoniului
imaterial, pe care nu le mai putem întâlni altundeva. Judeţul Botoşani este unul
dintre depozitarii unei culturi populare
de o valoare deosebită, pe care suntem
obligaţi să o protejăm şi să o dezvoltăm
prin aplicarea programelor şi proiectelor culturale propuse
În primele patru luni ale anului 2015,
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani a avut în derulare un Calendar
al activităţilor cultural-artistice, care a
continuat efortul ultimilor ani de revitalizare a creaţiei populare autentice,
asumându-şi obligaţia de conservare,
valorificare şi difuzare a valorilor reprezentative ale artei populare botoşă
nene, de salvare a acestora de pericolul

tului publicului. De ce? Pentru că elementele de cultură şi de tradiţii populare transmit şi crează punţi de legătu 
ră între generaţii şi pentru că aceasta-i
misiunea instituţiei noastre, accentul
căzând pe atragerea în circuitul cultural
a unui număr cât mai mare de localităţi
din judeţul nostru.
Deşi sub semnul unui management
interimar, activitatea instituţiei desfăşu
rată în perioada ianuarie - aprilie 2015
demonstrează prezenţa unei viziuni clare, structurată în etape, a cărei continuitate şi inter-relaţionare a fost urmărită
cu grijă. Dincolo de sarcinile curente,
a existat o preocupare evidentă pentru
creşterea calitativă a tuturor tipurilor de
acţiuni, sporirea progresivă a exigenţe
lor, modernizarea mesajelor prin care
specialiştii Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Botoşani armonizează şi

multiplică

eforturile pentru conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural zonal.
Omagierea poetului Mihai Eminescu
şi Gala de decernare a premiilor naţio 
nale de poezie, în zilele de 14-15 ianuarie a.c., au prilejuit Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani reîntâlnirea
cu prestigiosi
, si
' distinsi
, poeti
, ai neamului românesc, astfel că acest eveniment
s-a înscris, cu mare succes, în şirul acţi
unilor de nivel naţional.
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apreciez că acţiunile culturale de acest gen au şi un
aport economic vizibil.
Şi pentru luna mai se află în pregătire alte proiecte tot atât de interesante. Astfel, în premieră la Botoşani, pe 7 mai vom organiza un Festival-concurs
destinat corurilor şi grupurilor vocale. Readucerea
în atenţia tinerei generaţii a melodiilor tradiţionale
şi patriotice româneşti vechi, interpretate de formaţii corale sau grupuri vocale, precum şi încurajarea realizării unor compoziţii originale, respectiv
scrierea de piese corale, ne-au determinat sa organizăm acest concurs. Estimăm ca în viitorii ani să
crească numărul corurilor săteşti. Tot în luna mai
vom organiza Festivalul-concurs interjudeţean „Satule, mândră grădină" în parteneriat cu Primăria
oraşului Bucecea, Consiliul local şi Centrul cultural din acest oraş. Cu un juriu competent, vom reuşi să punem în valoare noi talente ale muzicii populare moldoveneşti.
Calendarul activităţilor culturale al Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani conţine numeroase alte
proiecte pentru perioada de început de vară. Astfel, la jumătatea lunii iunie, se va desfăşura cea de a
Mărţişor dorohoian",
XXXIV-a ediţie a Concursului Naţional de Poezie
eveniment cultural de nivel naţional, cu scopul şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Poras umat de promovare a muzicii uşoare româneşti ni Luceafărul. .. ", concurs dedicat creatorilor de
autentice, afirmarea şi promovarea tinerelor talen- poezie şi celor care studiază viaţa şi opera poetute şi, de ce nu, lansarea celor mai buni solişti vocali lui Mihai Eminescu, precum şi o întâlnire cu poeţi
în elita muzicii pop sau rock.
români contemporani la Eminescu acasă. Aş mai
Paştele este sărbătoarea pe care românii reţine atenţia cititorilor cu o manifestare de mare
o vor asocia mereu cu ciocnitul ouălor roşii. amploare, programată la finalul lunii mai şi anume
Festivalul-concurs al ouălor încondeiate de la Ro- „Parada portului popular " unde sunt aşteptaţi să
gojeşti (comuna Mihăileni), organizat în partene- participe un număr record de ansambluri şi formariat cu Parohia bisericii ortodoxe „ Naşterea Maicii ţii artistice (cca 350 de tineri artişti amatori) din
Domnului", respectiv al părintelui paroh Flavius judeţul Botoşani şi din alte judeţe ale României. În
Rus şi cu Primăria Mihăileni a demonstrat încă o limita fondurilor de care dispunem, vom încerca
dată că arta şi tradiţia nu pier niciodată dacă ştim să invităm, şi în acest an, ansambluri folclorice de
s ă le conservăm şi să le promovăm. Cu priceperea peste hotare.
şi măiestria adulţilor şi copiilor, acest eveniment
Aşadar, conservarea şi promovarea valorilor
cultural tradiţional s-a transformat într-o sărbă spirituale ale neamului nostru, provenite din toatoare spirituală specifică poporului român. Tot în te domeniile cunoaşterii şi ale activităţii umane
luna aprilie, cu prilejul Zilelor oraşului Botoşani (în - artă,ştiinţă, filozofie, religie etc., parte integranperioada 23-26), instituţia noastră a organizat Târ- tă a vieţii cetăţenilor judeţului nostru, a oamenigul meşterilor populari - acţiune cu caracter inter- lor iubitori de cultură şi tradiţie vor constitui şi pe
judeţean - la care au participat circa 60 de creatori mai departe misiunea Centrului Judeţean pentru
populari din judeţul Botoşani şi din alte 5 judeţe Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
(Suceava, Neamţ, Iaşi, Covasna, Harghita). Am re- Botoşani.
marcat interesul tinerilor şi al copiilor pentru însuCu speranţa şi dorinţa că ne veţi fi alături pe tot
şirea meşteşugurilor tradiţionale. întrucât produ- parcursul activităţilor noastre, transmit tuturor cisele meşteşugăreşti tradiţionale pot contribui efec- titorilor revistei „Tara de Sus", referenţilor aşeză
tiv la dezvoltarea economiei locale şi a utilizării mintelor culturale din judeţul nostru toate cele
resurselor umane din mediile rural şi mic urban, bune.
Luna februarie a fost destinată organizării Şe
zătorilor iernii şi întâlnirii cetăţenilor cu scriitorii
botoşăneni, continuând o bună tradiţie lansată de
c ătre fosta Universitate populară de la Ungureni.
După terminarea muncilor agricole, lumea satului intră într-un repaus relativ, iar după Crăciun şi
Anul Nou, de sute de ani, începe sezonul şezători
lor. Aşa că, în parteneriat cu 4 comune din judeţ
(Ibăneşti, Păltiniş, Călăraşi şi Albeşti) am pornit şi
noi şezătorile iernii.
Alături de distinşi poeţi botoşăneni, am poposit în aşezări cu oameni şi primari gospodari, iubitori ai tradiţiilor populare, reconstituind clăci
le de odinioară, ascultând proverbele şi zicătorile
populare, am surprins ocheadele trase pe furiş de
către flăcăii şi fetele de măritat, dar şi jocul şi voia
bună. Acest proiect cultural s-a desfăşurat în fiecare dintre cele 4 duminici ale lunii februarie, instituţia noastră contribuind la educaţia permanent,
în special a tinerilor.
În luna martie am aplicat alte proiecte importante. Amintesc aici organizarea Târgului mărţişorului
- sărbătoare a speranţei, optimismului şi credinţei
într-un viitor mai bun, dar şi Festivalul-concurs „
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Elena PRICOP/E

Educaţia permanentă

-

educaţia

prin cultură:

&luca?a permanentJ!~!!!,f!J?e~~~fo!,~Ş.f~u~ă ~!!:~P.!~~~~~e educaţie conceput
evoluţie

a activităţii de formare-dezvoltare a personalită
care urmăreşte valorificarea tuturor dimensiunilor şi
formelor educaţiei proiectate şi realizate pe tot parcursul
existenţei umane şi în orice moment al existenţei umane.
R.H.Dave, unul dintre promotorii conceptului de
educaţie permanentă, spune: „Definirea educaţiei permanente, la nivelul unui concept pedagogic fundamental presupune delimitarea domeniului de referinţă şi a
semnificaţiei sale strategice".
Într-adevăr, Cultura nu poate fi limitată la anumite
domenii, cultura înseamnă deopotrivă ştiinţe, arte, literatură, filozofie, istorie, sociologie, stiinţe socio-umane. Ca
domeniu de referinţă, educaţia permanentă implică întreaga durată de viaţă a unui individ şi vizează activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii umane, abordată in totalitatea ei, are un profund sens managerial fiind
un principiu organizator pentru toate tipurile de educaţie.
Educaţia permanentă reprezintă o orientare la nivel
de politică a educaţiei, care urmăreşte perfecţionarea activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii umane pe
toată perioada vieţii prin valorificarea deplină a resurselor
acesteia de autoinstruire şi de autoeducaţie.
Termenul „permanentă" prezent în sintagma „educaţie permanentă" produce şi el confuzii, una dintre ele
fiind considerarea sensului său într-o perspectivă istorică, în acest caz educaţia permanentă fiind cvasiidentificată cu permanenţa educaţiei. Ori, în acest din urmă
caz, este vorba de faptul că educaţia reprezintă un proces
social-uman prezent în viaţa societăţilor, încă de la formele primitive, incipiente de organizare socială, fiind permanent implicat în schimbările sociale.
Aşa cum remarca J. Thomas, unul dintre cunoscuţii
teoreticieni ai domeniului, „conceptul de educaţie permanentă înglobează toate aspectele şi dimensiunile actului
educativ, iar întregul care rezultă este mai mult decât suma
părţilor. Educaţia permanentă nu este nici un sistem,
nici un domeniu educativ, ea este principiul pe care se
bazeaza organizarea globală a sistemului educaţional".
Conceptul de educaţie permanentă ne atrage atenţia,
de asemenea, asupra faptului că influenţele educaţionale
trebuie să vizeze integralitatea persoanei umane. Se vorbeşte, de aceea, de „educaţie permanentă integrată", termenul „integrată" desemnând, pe de o parte, integrarea
tuturor instanţelor şi formelor de educaţie la diferite nivele - educaţie preşcolară, educaţie şcolară, educaţia adulţi
lor - şi, pe de altă parte, integrarea într-un sistem unitar
a tuturor formelor sociale de educaţie - formală, nonforţii,

mală şi informală.

Principiul educaţiei permanente inspiră astăzi majoritatea reformelor educative din lume. Cu toate acestea,

în întregime în perspectiva educaţiei permanente, ci doar
încercări şi experienţe. În acest sens se poate spune că reflecţia teoretică depăşeşte realitatea practică. Dificultăţi
le punerii în practică a ideii educaţiei permanente provin
mai ales din profunzimea şi radicalitatea transformărilor
pe care le impune. Educaţia permanentă este un adevărat
proiect educativ, care are un caracter prospectiv şi vehiculeaza un sistem de valori. Ea implică, în ultima instanţă,
un proiect de societate, extensia educaţiei în toate sferele
existenţei şi vieţii socio-umane. Această perspectivă conduce la înlăturarea mentalităţii păgubitoare ca educaţia se
realizează doar prin instituţiile şcolare.
Evoluţiile sociale contemporane au pus în evidenţa
existenţa a numeroase alte surse de educaţie de tip extra- şi nonşcolar, configurând alaturi de educaţia formală (de tip şcolar) alte două mari spaţii educaţionale educaţia nonformală (realizată prin numeroase instituţii
sociale cu relevanţă educaţională, cum sunt instituţiile
cultural-ştiinţifice, mass-media etc.) şi educaţia informală (ce acoperă gama largă a numeroaselor influenţe spontane, nesistematice, tranzitorii, ce se realizează în spaţiul
contactelor sociale de tot felul, în care este implicat individul în diferite momente ale existenţei sale extrainstituţio 
nale ). Aici intervine misiunea acestei instituţii.
Misiunea noastră este de a transforma şi promova educaţia, dintr-un domeniu ştiinţific într-o activitate atractivă, relevantă şi relaxantă pentru noi toţi, la orice vârstă,
de a stimula participarea activă sau pasivă la manifestările
culturale, a celor deschişi căL"e o dezvolare continua, din
toate categoriile sociale, profesionale, de vârstă, precum şi
înlăturarea barierelor privind accesul la cultură din motive financiare.
Educaţia permanentă trebuie să fie centrată pe formarea şi dezvoltarea atitudinilor cheie necesare pentru
a trăi în societate, nu trebuie să fie doar o responsabilitate a persoanelor, ci şi a grupurilor, organizaţiilor, instituţiilor, şi trebuie neapărat sprijinită de stat, a devenit un element cheie şi se impune atât ca o necesitate
cât şi ca o soluţie la schimbările care au loc în diverse domenii ale vieţii individului şi societăţii, începe cu
educaţia primilor ani de viaţă, apoi continuă cu educaţia formală, dar se bazează pe acele valori care trebuie să ne definească pe fiecare dintre noi, ca indivizi în
societate.
Voi îndemna mereu către iubirea pentru cultură,
către adevărul prin spiritualitate, către lumina prin
educaţie, pentru că altfel, viaţa devine fără sens şi rară
roade.
Un gând bun tuturor cititorilor şi iubitorilor de frumos!
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Pr. Ioan Flaviu RUS

păstrat

cu adevărat. Aceasta şi datorită oamenilor
care au dorit să transmită arta încondeierii din generaţii în generaţii. Spun artă , pentru că unii prin
dragostea faţă de acest meşteşug au ajuns să - l ridice la rang de artă . Am avut o bucurie mare în suflet
când am descoperit că în parohia, pe care o păsto 
resc, sunt oameni care doresc să păstreze şi să înveţe şi pe alţii ce este frumos. Aşa am descoperit-o pe
d-na Cehea-Iuliana Nistor, care participa la diferite
concursuri din ţară şi străinătate, care a luat nenumărate premii, mai sunt şi alte persoane care, deşi
nu au participat la concursuri, au practicat şi practică aces t meşteşug al încondeierii ouălor. Într-una
din vizitele mele pastorale pe la casele credincioşi 
lor am întâlnit un grup de copii, care încercau şi ei
să deprindă meşteşugul încondeierii ouălor. Drept
dovadă, unii au participat la diferite concursuri,
câş tigând premiul I. Astfel, am considerat că este
potrivit să organizăm şi la Rogojeşti un concurs
pentru încondeiatul ouălor.
Dumnezeu a binecuvântat şi a îndeplinit dorinţa noastră prin doamna prof. Margareta Mihalache,
referen t etnograf la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, care împreună cu mine, în calitate de preot paroh al Parohiei „Naşterea Maicii Domnului" Rogojeşti, a decis să organizăm un „Festival-Concurs de
Ouă Încondeiate" la Rogojeşti.
Astăzi, am ajuns la a doua ediţie a festivalului.
În zilele de 3-4 aprilie 2015, la Biserica Ortodoxă
din Rogojeşti - Mihăileni, Protopopiatul Dorohoi,
judeţul Botoşani, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani
şi Parohia „Naşterea Maicii Domnului" Rogojeşti
au organizat ediţia a II-a, a Festivalului Concurs de
O uă Încondeiate.
Evenimentul s-a desîaşurat cu binecuvântarea
Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei
şi Bucovinei, au participat meşteri populari adulţi
şi copii din mai multe localităţi. Din judeţul Suceava au fost invitaţi din localităţile: Ciocăneşti, Brodina, Uima, Vatra Moldoviţei, Putna, Moldoviţa,
Ră dăuţi , precum şi din judeţul Botoşani: Bucecea,
Vl ăde ni şi foarte mulţi din Rogojeşti.
Programul manifestărilor a debutat vineri cu
slujba de binecuvântare a meşterilor populari, slujba fiind oficiată de către: pr. paroh Ioan Flaviu Rus,
pr. Claudiu Oniciuc de la Parohia Vlădeni-Botoşani
(care a participat şi în calitate de concurent), pr.
Marian Voloc de la Parohia Mihăileni, pr. Iulian

jeşti şi

pr. Petru Roşca de la Parohia Dersca II. Au
urmat discursurile organizatorilor, după care a început concursul, care s-a derulat pe parcursul a trei
ore.
Pe parcursul primei zile a festivalului ne-am bucurat de prezenţa directorului Centrului de Creaţie
Botoşani, doamna Cornelia Ciobanu, P.C. Pr. Stelian Ciurciun, protopop al Protopopiatului Dorohoi,
pr. Daniel Precop, responsabil cu cateheza în cadrul
Protopopiatului Dorohoi şi a viceprimarului comunei Mihăileni - Constantin Răileanu.
Un grup de tineri de la Seminarul Teologic
„Sfântul Ioan Iacob" Dorohoi, însoţiţi de preoţi şi
profesori, au susţinut un concert de muzică religioasă bizantină şi un moment artistic.
După jurizare, a urmat momentul de înmânare a premiilor, premii care au constat în diplome
şi bani. Diplomele au fost înmânate de către P.C.
Pr. Protopop Stelian Ciurciun. Trofeul festivalului
a fost acordat doamnei Maria Ursulean din Bucecea - Botoşani. Următoarele premii au fost obţinute
de: Paula Omania din Brodina - Suceava (premiul
I), Ana Marocico din Uima - Suceava (premiul
al II-lea), Silvia Coriciuc din Rogojeşti - Suceava
şi Vasilena Darie din Vatra Moldoviţei - Suceava
(premiul al III-lea). Menţiunile au fost acordate:
Aurora Giuraniuc din Rogojeşti - Suceava, P.C. Pr.
Claudiu-Constantin Oniciuc din Vlădeni - Botoşani, Rezina Ţimpău din Ciocăneşti - Suceava, Victoria Fundiur din Rădăuţi - Suceava, Dorina Petraşciuc din Rogojeşti - Botoşani. Prima zi s-a încheiat cu un moment artistic susţinut de copiii din
Rogojeşti.

Cea de a doua zi a festivalului a debutat cu Sfânta Liturghie, după care au urmat atelierele de lucru
ale meşterilor populari - secţiunea copii. Au participat copii din Bucecea, Vlădeni-Botoşani şi cei
mai mulţi din Rogojeşti. La finalul concursului s-au
înmânat premii constând în diplome şi bani. Premiile au fost obţinute de Elena-Lusiana Scalschi din
Rogojeşti - Botoşani şi Anamaria Constantin din
Vlădeni - Botoşani (premiul I), Maria-Mădălina
Mihăilescu din Rogojeşti - Botoşani (premiul al
II-iea) şi Cristina Drumbariu din Bucecea - Botoşani. Menţiunile au fost acordate următorilor copii:
Emanuel Hleucă din Rogojeşti - Botoşani, Mirela
Antonela Ţimpău din Ciocăneşti - Suceava, Andreea Omania din Brodina - Suceava, Sânzâiana Ursulean din Bucecea - Botoşani.
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Tuturor participanţilor înscrişi în concurs le-au
fost oferite diplome de participare. Festivalul s-a încheiat cu rugăciunea de mulţumire. Ne-am bucurat
să constatăm că se doreşte ca acest festival să continue. După cum am mărturisit încă de la prima ediţie a festivalului, m-a încântat că am putut să scot la

lumină acest frumos meşteşug al încondeierii ouă
lor şi că sunt printre iniţiatorii festivalului implementat la Rogojeşti. Pe această cale mulţumesc tuturor celor care s-au implicat, tuturor celor cClre a;~
participat şi, nu în ultimul, rând vizitatorilor.

Meşteri populari invitaţi la Festivalul de Ouă Încondeiate, ediţia a II-a, 2015

Nistor I. Celica, prof. M. Zoiţanu,
etnograf M. Mihalache,
manager. C. Ciobanu, pr. I. Flaviu Rus
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Pr. Daniel Precop,
P.C. pr. Stelian Ciurciun,
pr. I. Flaviu Rus

Emanuela PAVĂL

Târgul Meşterilor Populari,
o sărbătoare a păstrării traditiilor

Joi, 23 aprilie 2015, ora 13, a avut loc deschiderea oficială a Târgului Meşterilor Populari. Doamna manager
Cornelia Ciobanu de la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani a
avut misiunea de a inaugura această manifestare: „Bine
aţi venit la această ediţie a Târgului Meşterilor Populari. Ţin să precizez că această manifestare a devenit cu
siguranţă o tradiţie pentru toţi botoşănenii. Ne dorim
din tot sufletul ca acest eveniment să nu lipsească niciodată din şirul evenimentelor dedicate Zilelor Oraşului
Botoşani.

Să vă fie prilej de bucurie sufletească şi să vă amintiţi
de bunicii, moşii şi strămoşii Domniilor voastre!"
Au participat la deschiderea oficială directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Botoşani- Dănuţ Huţu,
managerul Miluţă Jijie şi directorul adjunct Tupiluş Daniel de la Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de
Studii „Mihai Eminescu", cât şi managerul Muzeului
Judeţean Botoşani - Aurel Melniciuc.
Domnul director executiv Dănuţ Huţu a precizat în
intervenţia sa: „Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani îşi face datoria, aceea de a salva şi promova ceea ce poporul nostru are mai sfânt, ceea ce defineşte identitatea sa în rândul popoarelor lumii: tradiţia, folclorul, meşteşugurile."
După discursul concis a luat cuvântul referentul etnograf Margareta Mihalache care a declarat că „ Este un
târg autentic, deoarece a fost organizat în colaborare cu
cele mai importante asociaţii din ţară: Asociaţia Meşte
rilor Populari din Moldova şi Asociaţia Meşterilor Populari din Bucovina. Sunt prezenţi peste 65 de meşteri
populari din ţară şi apar exemplificate meşteşugurile
tradiţionale. Puteţi vedea în cadrul târgului diversitate,
complexitate şi veţi găsi respectate canoanele populare." În continuare, Margareta Mihalache a făcut câteva
precizări legate de semnificaţia Zilelor Oraşului Botoşani şi de patronul spiritual al comunităţii botoşănene:
„ ... este acel sfânt care biruieşte balaurul, personificarea
răului, dar şi acel sfânt care înverzeşte natura şi ia cheile
de la Sfântul Dumitru. Avem datoria asemenea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care a avut demnitatea necesară de a nu-şi părăsi credinţa ortodoxă, ca niciodată
să nu prăbuşim esenţa spiritualităţii româneşti - cultura populără." La final a conchis, amintind cuvintele filosofului C.G. Jung: „ ... dezrădăcinarea şi separarea de
tradiţie nevrozează masele şi le pregăteşte pentru isteria
colectivă".

La Botoşani, sărbătorirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul oraşului, pe lângă alte evenimente culturale şi de divertisment, aduce şi Târgul
Meşterilor Populari, eveniment aşteptat deopotrivă de

botoşăneni dar şi de meştlrii invitaţi din aproape toate
zonele tării.
În a~est an, la cea de- a IX-a ediţie, meşterii noştri
şi-au prezentat exponatele, au făcut demonstraţii, au
purtat cu mândrie costumele populare autentice şi au
încercat, măcar pentru trei zile, să aducă în mijlocul
dumneavoastră o f'arâmă din ceea ce au însemnat viaţa şi activităţile cotidiene sau spirituale ale strămoşilor
noştri.

La Botoşani, Targul Meşterilor Populari a încetat demult să fie o „curiozitate". A devenit un reper în activitatea culturală a oraşului, o ocazie pentru a ne întoarce
în timp, de a scoate la iveală o cultură aparte, dar care
ne aparţine şi cu care ne mândrim. De asemenea, aceste
manifestări au rolul de a trage un semnal de alarmă asupra destinului ţăranului român şi al satului românesc
care este din ce în ce mai greu de regăsit.
Nu ne putem întoarce în trecut, dar putem cu ajutorul acestor târguri să păstrăm vie o parte a acestei
culturi care ne defineşte ca naţie. Rolul specialiştilor, al
etnografilor este crucial în această activitate a noastră,
pentru că ei supraveghează acurateţea şi calitatea acestor obiecte tradiţionale. Deci, în spatele aspectului pitoresc, în spatele laturii inedite a unei asemenea manifestări implantate în peisajul urban, se ascund înţelesuri
profunde, iar activitatea noastră sperăm să aibă efecte
benefice asupra societăţii româneşti.
Organizat ca de obicei de către Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţio
nale Botoşani, Târgul Meşterilor Populari s-a bucurat,
la această ediţie, de sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, Primăriei şi al Consiliului Local Botoşani. Ceramişti, iconari, ţesători, creatori de costume populare,
împletitori, curelari, meşteri lemnari, creatori de măşti
populare, care şi-au prezentat creaţiile, au făcut demonstraţii şi au întreţinut o atmosferă încărcată de energie şi
voie-bună.Ca întotdeauna, şi în acest an, selecţia meşte
rilor, realizată de D-ra Etnograf Margareta Mihalache, a
fost riguroasă şi selectivă.
În târg nu au fost expuse decât obiecte tradiţionale,
create cu dragoste şi migală de meşterii noştri.
Pe această cale, ţinem să mulţumim tuturor organizatorilor, celor care au trudit pentru ca această manifestare să se întâmple şi anul acesta, mulţumim Primă
riei Botoşani pentru spaţiul primitor şi elegant, în care
ne-am desfăşurat activitatea, şi, mai ales, le mulţumim
că nu au permis pătrunderea comercianţilor, ceea ce,
din păcate, se întâmplă cu uşurinţă prin alte oraşe ale ţă
rii : amestecarea meşterilor populari cu comercianţii şi
cu producătorii de artizanat sau de produse alimentare.

https://biblioteca-digitala.ro

Meşter

popular C. Ciubotăriţa, manager M. Jîjie, preşedinte FI. Cramariuc,
etnograf M. Mihalache, manager. C. Ciobanu, director D. Huţu
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Prof. Maria 10/TANU
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Noa tea magică a Sânzâienelor

se

îndreapspre locul
cu cele mai
multe sânzâiene (fâneţe
de la marginea satului).
tă

gână pe care
o regăsim în
calendarul
creştin - orto

dox este la 24
iunie - Sânzâienele sau

Odată

ajunşi

la locul cu pricina, caii sunt

Drăgaica.

Un e 1 e
surse spun
că
numele vine de la
Santa Diana
- Zeiţa romană a vâ-

deshămaţi
şi

nătorii şi pă

durilor; altele spun că-şi
trag numele de la micile flori de câmp, galben-aurii
cu miros dulce, suav: sânzâienele. Li se mai spune
frumoasele, zânele, iar în sudul ţării Drăgaicele. Sper
deosebire de iele, care sunt zânele rele ale pădurii,
Sânzâienele sunt zâne tinere şi frumoase, blînde şi
vesele.
Conform tradiţiei plutesc în aer sau umblă pe pă
mânt în noaptea de 23 spre 24 iunie, cântă şi dansează, împart rod holdelor, umplu de fecunditate femeile căsătorite, înmulţesc animalele şi păsările, umplu
de leac şi miros florile şi tămăduiesc bolile şi suferinţele oamenilor.
Sărbătoarea Sânzâienelor este strâns legată de cultul recoltei, al vegetaţiei şi al fecundităţii, şi îmbină
elementele creştine, păgâne dar şi de vrăjitorie.
Deşi sunt asociate sărbătorii creştine a Naşterii
Sfântului Ioan Botezătorul şi a aducerii Moaştelor
Sfântului Ioan cel Nou de la Suceva, Sânzâienele îşi
au originea într-un străvechi cult solar.
Sărbătoarea sânzâienelor are loc la trei zile după
solstiţiul de vară, cea mai lungă zi din an, moment de
răscruce situat la mijlocul anului şi înscris sub semnul focului, al Soarelui.
În cinstea acestuia se aprind focuri uriaşe pe culmile dealurilor.
La fel ca şi în alte localităţi din ţară şi în microzona Săveni - Botoşani este întâlnit obiceiul nopţii de
Sânzâiene.
În seara de 23 spre 24 iunie, tinerii din Bodeasa
(la N-E de Săveni) se adună în mijlocul satului. Că
ruţele pline cu tineri dornici de petrecere în aer liber

priponiţi

la marginea
tarlalei. Până
se întunecă
bine, fetele şi
băieţii adună
buchete (snopi de
sânzâiene) şi le pun în preajma căruţelor (faetoanelor). După ce se întunecă, aşteptând să răsară luna,
(dacă e o noapte cu cer senin) se aşază toţi la o masă
încropită cu bucatele aduse de acasă de fiecare dintre
participanţi. Se cântă, se chiuie, se dansează, apoi se
trece la împletirea coroniţelor de sânzâiene, pe care
fetele şi le pun pe cap.
Se fac bucheţele de sânzâiene care se prind pe hamurile cailor, pe căpestre, pe vârful oiştii.
Când răsare soarele tinerii îşi dau cu apă rece pe
obraz şi pornesc spre oraşul Săveni. Pe căruţe sunt
aşezate scânduri de-a lungul coşului de căruţă, se
acoperă cu macaturi ţesute, apoi f~tele şi băieţii se
aşază pe aceste scânduri cu faţa spre exterior, ţinând
în braţe buchete de sânzâiene.
Alaiul de faetoane străbate la pas domol străzi
le principale ale oraşului şi aruncă la trecătorii gră
biţi spre cumpărături bucheţelele făcute în noaptea de cântec şi de voie bună ce precede sărbătoarea
Sânzâieneleor.
Unii privitori cunosc obiceiul celor de la Bodeasa şi aşteaptă bucheţelele de flori, alţii, miraţi, se uită
la caii înzorzonati, cu flori aurii, la tinerii nedormiti,
,
dar frumoşi, cu coroanele lor de flori.
Oricum, noaptea de Sânzâiene este una magică,
un moment de linişte, de echilibru în care, se zice că
se deschid porţile cerului şi lumea de dincolo vine în
contact cu lumea pământeană.
Se spune mai ales că în această noapte (23-24 iunie noaptea premergătoare zilei Sfântului Ioan Botezătorul) cei norocoşi pot întâlni Sânzâienele.
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Steliana BĂLTUŢĂ

Repere biografice ale unei vechi familii
botosănene: SAINT-GEORGES

Într-o genealogie a famili~i SAINT-GEORGES
(SÂNJORZ), profesor universitar doctor Mihai
Sorin Rădulescu de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga" Bucureşti, ne aduce în lumină o serie
de informaţii şi face referiri la diverse documente
publicate. ,,În fondul Saint-Georges de la Arhivele Statului din Bucureşti, se află o spiţă a familiei
Sângeorz (Sânjorz, Saint-Georges), cuprinzând şi
descendenţi prin femei, alcătuită de pasionatul colecţionar Alexandru Saint-Georges, coborâtor din
acest neam. Cunoaşterea ei poate folosi la clarificarea evoluţiei proprietăţii în satul Ionăşeni, jud.
Suceava (azi Ionăşeni, Vârfu Câmpului -Botoşani
n.n.) şi ilustrează, totodată, evoluţia unei familii
boie reşti din partea cea mai nordică a Moldovei.
Un document din 20 iunie 1740 (după cercetător
istoric medievist Ştefan Sorin Gorovei, vorbeşte
despre „groful Ioan Sânzorzu", având ca surori pe
Anita, Despa şi Safta). Acest document confirmă
astfel existenţa personajelor menţionate în spiţa lui
Alexandru Saint-Georges, care indică familiei sale
o origine nobilă transilvăneană".
Din coroana mare a arborelui genealogic, ne
vom opri mai în detaliu, la ramura lui „Gheorghieş
Sânjorz, născut la 1805 ca fiu al lui Teodor Sânjorz
(«ctitor al bisericii vechi din cimitirul satului Ionă
şeni» ) şi al Ecaterinei. Gheorghieş Sânjorz a construit la 1864 biserica „Sf. Nicolae" din Ionăşeni,
de lângă curtea sa, biserică sfinţită la 22 decembrie 1865 de arhiereul Chesarie Resmeriţă". Gheorghieş Saint-Georges din căsătoria cu Maria (fiica
lui Ştefan Gherghine! şi a Smarandei Murguleţ), a
avut 7 copii. Al 7-lea copil a fost ALEXANDRU
(ALECU) SAINT-GEORGES, născut la Ionăşeni,
Vârfu Câmpului, la 7 martie 1854 şi decedat la 30
aprilie 1904 la Botoşani. A urmat liceul la Cernă
uţi, Şcoala Politehnică la Praga, a fost inginer şef
la Primăria Botoşani, a contribuit la refacerea uliţelor. A lucrat la proiectele pentru construirea cazărmilor de la Roman, Botoşani, Dorohoi, a palatului Callimachi de la Stânceşti, a bisericii cu hramul „Naşterea Maicii Domnului" din cimitirul Pacea Botoşani, a fost compozitor, a înfiinţat în 1883
Societatea Muzicală „Armonia" la Botoşani. Din
prima căsătorie contractată la 27 iunie 1885 cu
Eugenia Botez - Ciolac, de care va divorţa în 20
mai 1886, a avut un fiu - ALEXANDRU (ADOREL) SAINT-GEORGES, născut la 20 aprilie 1886

la Botoşani şi decedat în 1954 la Bucureşti. A făcut
studii militare în Germania (Regimentul 17 Husari
Braunschweig). În 1906 era ofiţer de cavalerie. A
luat parte la campania din 1913 din Bulgaria şi la
primul război mondial. în 1918 a ieşit din armată. A fondat un muzeu complex, purtând numele său, în 1908 la Bârlad şi în 1915 la Târgovişte.
Distrus în 1916, a reânfiinţat muzeul la Bucureşti,
şi în 1932, l-a dăruit Fundaţiilor Culturale Regale,
ţinându-l în continuare sub conducerea sa.
A avut două căsătorii, în 1916 cu Aurora I. Vlă
descu şi în 1927 cu Ioana N. Grădişteanu (mătuşa
cunoscutului istoric Neagu Djuvara şi din interviuri la televiziune despre Bucureştiul de altădată) .
Preocupat de istoria familiei sale, de alcătui 
rea unei bogate colecţii muzeale cu exponate diverse, din care se remarcă documente de perioadă
medievală, valori de artă plastică, ALEXANDRU
(ADOREL) SAINT-GEORGES rămâne o personalitate recunoscută, născută la Botoşani, la fel
ca tatăl său, inginerul ALEXANDRU (ALECU)
SAINT-GEORGES.
Din a doua căsătorie cu MARIA STROICI, ingi nerul ALEXANDRU (ALECU) SAINT-GEORGES
a avut 7 copii: MARIA - ALEXANDRINA (DIDIA), GHEORGHE, CONSTANŢA (COCUŢA),
IOAN - MIHAIL (menţionat şi de G. Călinescu în
Istoria Literaturii Române, ediţia a II-a, revizuită şi
ad.ăugită de Al. Piru, Bucureşti, 1982, p. 1025), NICOLAE, AGLAE, MANOLE.
MARIA - ALEXANDRINA (DIDIA) a făcut
studii la Conservatorul din Leipzig, a fost pianistă, solistă şi acompaniatoare, a fost compozitoare,
a concertat la Botoşani, a fost apreciată de George
Enescu. Referiri despre ea apar la Viorel Cosma în
Lexiconul biografic Muzicieni din România, 2005;
într-o teză de doctorat semnată Adrian Ovidiu Stoica la Cluj - Napoca, 2000; în volumul III Prof. Şte
fan Cervatiuc, Istoria Teatrului la Botoşani", 2013;
în volumul Ziua Europeană a Mu zicii, Botoşani Oraş al Muzicii şi Culturii Europene, 2014, iniţiat
şi coordonat de prof. dr. Cătălina Constantinovici,
preşedinta Asociaţiei Culturale „Vis de Artist".
GHEORGHE a fost militar de carieră, sublocotenent de cavalerie la 1 iunie 1909. A luat parte la
campania din Bulgaria din 1913 şi la primul răz
boi mondial. într-o scrisoare trimisă în 4 noiembrie 1916 la Iaşi lui Nicolae Iorga, Ioan - Mihail
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Saint-Georges scrie: „Stimate domnule Iorga, Fratele meu locotenentul Gh. Saint-Georges din Regimentul 1O Călăraşi, şi el un admirator al dv., după
nenumărate acte de vitejie a murit de holeră în Dobrogea. A făcut cinste armatei şi ţării şi va fi neuitat pentru noi. Cum vedeţi, toată boierimea îşi
face datoria. Eu sunt încă în şcoala de artilerie. Cu
cel mai profund respect, al dv. Ion Sân - Giorgiu"
(epistola aflată în original în Biblioteca Academiei Române, este publicată în volumul V „Scrisori
către N. IORGA", ediţie îngrijită de Petre Ţurlea,
1996).
CONSTANŢA (COCUŢA) a decedat la 14 ani
şi îşi doarme somnul de veci, într-un mormânt
apropiat de al tatălui său, în cimitirul Eternitatea
din Botoşani.
IOAN - MIHAIL, şi-a trecut la Basel doctoratul
în limba şi literatura germană, la 15 februarie 1922
a fost conferenţiar la Universitatea din Bucureşti,
la 1 februarie 1924 docent, la 15 noiembrie 1924
profesor suplinitor, la 15 iulie 1924 director al Teatrului Popular din Bucureşti, şi membru al Academiei din Miinchen.
A corespondat cu istoricul Nicolae Iorga (două
dintre scrisori datate 1 februarie 1909 şi 15 iunie
1909, aflate în original la Biblioteca Academiei Române, au fost publicate în volumul „Nicolae Iorga
şi Botoşanii - Legături epistolare", 2006, tipărit la
Editura Agata Botoşani, avându-l ca autor pe istoricul Gheorghe Median. Cele două scrisori sunt
trimise de Ioan - Mihail Saint-Georges la vârsta de
17 ani, din Botoşani şi semnează cu pseudonimul
Ion Sân - Giorgiu.
În scrisoarea din februarie, îl roagă pe Nicolae
Iorga să-i publice o nuvelă în Neamul Românesc Literar, nuvelă apreciată şi de profesorul de limba latină, Cosmoc, de la Liceul Laurian.
Scrisorile sunt adresate cu toată consideraţia,
deşi, cei 7 copii ai familiei Saint-Georges erau veri
de gradul 3 cu Nicolae Iorga.
Ioan-Mihail Saint-Georges (care semna cu pseudonimul SÂN-GIORGIU, venit de la ancestralii săi
strămoşi), îşi va dovedi talentul literar şi peste timp.
A scris piese care s-au jucat pe scenele Teatrelor din
Praga, Berlin, Zagreb, Hamburg, Miinchen. În stagiunea 1998-1999, pe scena Teatrului „Mihai Eminescu" din Botoşani, s-a jucat piesa „Duduca Sevastiţa", în regia lui Constantn Dinischiotu. Programul
de sală de atunci cuprinde un amplu text de critică
teatrală scris de Ileana Berlogea, dar şi un text de
apreciere al regizorului Constantin Dinischiotu.
În timpul celui de-al doilea război mondial,
Jon Sân - Giorgiu va părăsi România, din cauza

convingerilor sale politice, stabilindu-se în Germania, unde va deceda în 25 martie 1950, la vârsta de
68 de ani, fiind înmormântat cu onoruri militare.
NICOLAE a murit necăsătorit, în 1933, la vârsta de 39 ani.
AGLAE a avut foarte puţin timp o viaţă publică,
apărând în unele ziare ale vremii la Botoşani. S-a
căsătorit în 24 iunie 1918 la vârsta de 22 ani, la Bucureşti, cu profesorul Aristide N. Basilescu.
MANOLE, al 7-lea copil, a fost magistrat la
Cernavodă şi la Botoşani; a rămas necăsătorit şi a
dispărut pe front în timpul celui de-al doilea răz
boi mondial.
Nu trebuie uitat că numele acestei familii
Saint-Georges este asociat cu singura casă de locuit de secol XVIII rămasă şi azi în picioare şi care a
fost ridicată de Manolachi Iorga, străbunicul istoricului Nicolae Iorga şi care se află foarte aproape
de Primăria Botoşani, şi care între anii 1989 - 2007
a adăpostit expoziţia de bază a Secţiei de Etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani. Este o casă cu
o structură arhitectonică unică în Botoşani, asemănătoare culelor boiereşti româneşti (cu ziduri
groase de piatră la parter, cu lăţimea de 1 m, cu beciuri la subsol şi un etaj).
Primăria Botoşani a iniţiat realizarea unei pelicule ce cuprinde case vechi ale Botoşaniului. De ce
această clădire a fost ocolită?
Domnul Gheorghe Sorescu, preşedintele interimar actual al Consiliului Judeţean Botoşani a avut
iniţiativa de a achiziţiona această clădire, până la
retrocedarea din 2007 (sunt documente în acest
sens). Credem noi, că numirea în această funcţie,
acum îi conferă o datorie morală pentru viitor, de a
salva această valoroasă clădire de patrimoniu cultural naţional, pentru reintroducerea ei în circuitul
cultural turistic, prin reînceperea negocierilor cu
urmaşii familiei Saint-Georges. Trebuie ţinut seama de faptul că într-un Proces - Verbal, eliberat de
Tribunalul Judeţului Botoşani, în 12 iulie 1945, a
doua soţie a inginerului şef al Primăriei Botoşani
Alexandru (Alecu) Saint-Georges, Maria (născută
Stroici), afirmă: „„. dintr-o grădină situată în do-

sul clădirei mele din Botoşani str. Unirei No. 3, proprietatea mea prin cumpărătură".
Sunt acestea doar câteva referiri la familia Saint
- Georges, care a avut o contribuţie culturală ală
turi de marile personalităţi botoşănene, care nu
trebuie uitate.
Imaginile foto, fac parte din inventarul secţiei
istorie - memorialistică a Muzeului Judeţean Botoşani şi din arhiva urmaşilor familiei Saint-Georges.
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ALEXANDRU(ALECU)
SAINT - GEORGES
în timpul studiilor la Praga
Inginer şef la Primăria Botoşani ,
întemeietorul Societăţii Muzicale
„Armonia" în 1883
n. 1854 - d. 1904 - Vf. Câmpului - Botoşani
căsătoriţi

EUGENIA BOTEZ CIOLAC
prima soţie a inginerului
Alexandru Alecu Saint-Georges

în 28 iunie 1885

FIUL DIN PRIMA CĂSĂTORIE
al inginerului Alexandru (Alecu) Saint-Georges şi
al Eugeniei Botez Ciolac
întemeietor al Muzeului Saint-Georges
la Bârlad (1908), Târgovişte (1915) şi apoi la Bucureşti (1932)

ALEXANDRU AL. SAINT-GEORGES
(ADOREL) în 1907
Locotenent în Braunschweig
la cavalerie

ALEXANDRU AL. SAINT-GEORGES
(ADOREL) în 1914
n. aprilie 1887 - d. 1954
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4 DIN CEI 7 COPII DIN A DOUA CĂSĂTORIE
Al INGINERULUI ALEXANDRU (ALECU) SAINT-GEORGES

MARIA-ALEXANDRINA
(DIDIA)
SAINT-GEORGES
compozitoare, pianistă, solistă
şi acompaniatoare
n. 11. 09 .1888 - Botoşani
d. 24.01.1979 - Bucureşti

CONSTANŢA (COCUŢA)

GHEORGHE
SAINT-GEORGES
n. 28.08 .1889 - Botoşani
d. 13.10.1916- Măcin
- Dobrogea
sublocotenent de cavalerie

SAINT-GEORGES
n. 14.02.1891
d. 26.07.1905 - Botoşani
(la vârsta de 14 ani ,
la un an după tatăl său)
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IOAN - MIHAIL SAINT - GEORGES (ION SÂN-GIORGIU)
n. 7.11 .1892 - Botoşani
d. 25.03.1950 - Germania
Doctorat la Base! în Limba şi literatura germană , poet şi dramaturg;
director al Teatrului Popular din Bucureşti în 15 iulie 1924;
membru al Academiei din Milnchen

Casa Manolachi Iorga - Saint-Georges
Clădire de patrimoniu de secol XVIII
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Victor TE/ŞANU

Neobosit ca ex~!!:~~m~e~!?u~~!~~n'e!:e_p~~~e~fz!lt~te~~~~:!e~~modele, atât de

rimental vocaţia plastică, Liviu Şoptelea şi - a alcătuit
deja profilul unui artist decis să reinterpreteze realitatea cu unelte proprii. Unghiul din care priveşte lumea exterioară aparţine m principiu zonei abstracte. „Peisajele" sunt de cele mai multe ori construcţii
nonfigurative, cu o clară tendinţă de conceptualizare. Până la beneficii estetice, decupajele sale presupun din partea privitorului un bun antrenament vizual, pentru că spaţiul, dominat de roşu, adună la un
loc numeroase reprezentări simbolice. Şi fiecare detaliu contează. Aproape instinctiv Liviu Şoptelea respinge ispita staticului, ideea de mobilitate, realizată
prin atente mixări între linie şi culoare, devenindu-i
caracteristică. Tablourile se ocupă insistent de etapele interioare ale unei profunde şi permanente crize
existenţiale . De aceea echilibrul sugerat este fragil şi
dramatic, veritabilă încleştare cu necunoscute invazii malefice. In general compoziţiile, valorizând elemente epice dintr-un ethos ancestral, vin cu soluţii
surprinzătoare. Notăm efortul care purifică necontenit arta sa de percepţia comună. Plasticianul militează constant pentru reconcilierea expresiei directe cu limbajul geometric sau, mai frecvent, cu petele cromatice ambigui, sugerând discontinuităţile şi
lipsa transparenţei în actul uman. Aplombul inovator, consemnând elanuri vitaliste, este programatic
diluat de cenzura ratiunii. Cu alte cuvinte, reactiile
'
'
sunt controlate, totul condensându-se într-o abordare din ce în ce mai personală. Un proces de decantare către formule originale este observabil. Liviu

frecvent „reîncarnate" de tehnica altor pictori de azi.
Figurile sale contorsionate, având rădăcini în imaginarul artei nedogmatice, evită de cele mai multe
ori cu succes stridenţele. Tratamentul e mai degrabă
armonios, în pofida exploziilor de neconvenţionali
tate. Chiar dacă atitudinea devine adesea polemică,
atacând tot ce aminteşte de logica realului.
Pentru a destructura ordinea şi anchilozele ei, Liviu Şoptelea recurge la improvizaţii, ca altădată Kandinski, subliniind astfel inconsistenţa reprezentă
rilor obiective şi propunându-şi doar transmiterea
propriilor emoţii. Artistul nu se dezice de Creaţie, el
populându-şi obsesiv universul cu fiinţe umanoide.
Aflat în centru, omul comunică o dinamică de nezdruncinat. Dar indiferent unde s-ar situa, acesta îşi
consumă crizele impregnându-se de mister şi de speranţa secretă a izbăvirii. Adăugăm deci şi o dimensiune liturgică, de factură creştină. Depăşind concretul, artistul accede spre simboluri originare, într-o
dorită comuniune cu divinitatea. Un astfel de simbol
este turla cu cruce. însă cea mai elocventă sugestie
în acest sens rămâne omniprezenţa aripii (sau aripilor), uneori în tandem cu purtătorul, de obicei înger.
Adesea aripile, plasate deasupra, într-un virtual spaţiu transcendent, duc cu gândul la levitaţia liberă, la
planarea senină peste lumea restricţiilor. O aspiraţie
către zborul neîngrădit, ca o evadare dintr-un perimetru concentraţionar, este poate metafora definitorie pentru arta lui Liviu Şoptelea.
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Cosmin Mihai MUNTEANU
omd.
··
· ·· crestme
· si· pana 1a contemporana im·
·
· · troite
· lSlpLi;e
ca atunci· can d am pnvit
e m i- gan
iru-trauu
Martunsesc
viu Soptelea am avut sentimental religios pe care pielitare a stiintei(medicala sau nu)in psihiatrie.
cred ca ii au acei fara-de-persoana.Ceva lipsea ...
. .. de vazut mlastina in care,pana la un moment
Nu,nu maestria,ci împlinirea unei troite,a unei cru- dat,se complace Robinsonul lui Michel Tournier din
ci. Lipsea revolta,neascultarea,patima,scara,i.e.:om „Limburile Pacificului"...
ul. L-am zarit initial in „Fetita cu chibrituri",apoi in
D-l Soptelea stiind ca este artist,stie,cred,ca este si
splendoarea unui întreg ce a format cea mai de cu- teurg si,de aici,poate înainta spre demiurg,dupa har.
rand expozitie a d-lui Soptelea.
Dar,in orice caz,Liviu este si pedagog,in opinia mea
Asa am vazut,asa spun:e vorba despre om. Mai lucrarile lui putand sa stea pe langa icoane ca purtamult,e vorba de omul lui Llviu ...
toare de forta împotriva delasarii,a lipsei dorintei de
Ca orice fiintare antropoida de dupa cadere,omul a jertfi.
lui Llviu Soptelea are si foamea,si somnul,si
"Fetita cu chibrituri" ar trebui încadrata de vreun
frica,si erosul,si chiar logosul.Insa toate aces- Pinochio maiestuos,de un Robinson iesit din cautatea trebuie tinute într-o casa,casa care nu e-vai!- re si,de ce nu,innobilata de un Don Quijotte ajuns la
templul,biserica,ecclesia.Omul lui Liviu se acunde liman.
dupa sarma ghimpata ducand proximitatea îngeP.S. Se prea poate ca falfaitul de aripi ale îngeririlor spre tenebrele,nu atat ale nepasarii,ci ale me- lor omului descris de Liviu Soptelea sa fie aplauze,se
lancoliei. .. Pacat,pacat sesizat inca din iceputurile prea poate ... poate ...

Gabriel ALEXE

Metafore vizuale 2 - Impresiile unui vizualizator

V-ar surprinde să vă relatăm că prin Botoşanii anilor
20 15, la locul cu pricina, denumit Galeriile de Artă
„Ştefan Luchian" s-ar fi fost aflat - „din ceas dedus" cuvinte - obiect substituite cu cuvinte-imagine? Ce
a fost de văzut s-a văzut şi văzul devine sunetul tăcerii. Tăcere în faţa metaforelor vizuale propuse de
către doi protagonişti ai unui fapt cultural-vizual de
excepţie.

Aflaţi într-o simbioză impusă de desfăşurarea unui
proiect ambiţios, Cosmin - Mihai Iaţeşen - Asist.
univ. dr. la Universitatea de Arte "George Enescu",
sculptor, membru al U.A.P.R. - Filiala Iaşi si Prof.
Liviu Şoptelea - pictor, membru al U.A.P.R. - Filiala Iaşi, nu-şi dezic specia de provenienţă, ba chiar
îi potenţează virtuţile astfel încât, metaforic vorbind, unul sculptează „picturi-3D" iar celălalt
pictează „sculpturi-2D" întru înnobilarea unui

spaţiu

infinitezimal cu aritmetica unei noi modaDe fapt vedem la lucru şi în lucru
o echipă îmbrăcată în haina acestui reuşit, necesar
tandem sculptor-pictor. Cum altfel am reda vizualizatorului această subtilă trecere de la planeitate
la spaţialitate, ca într-un joc secund ce ne dezvălu
ie „adâncul acestei calme creste"?!
Cromatica - marca Şoptelea - vine, parcă, din
combinaţia unor culori vegetale, iar pânzele expuse pe simeze, savurate doar cu coada ochiului, te
pot trimite, senzorial, în peşteri cu picturi rupestre dacă privirea nu ar cădea, ca o ancoră, pe linia
geometriilor sculpturale.
Imaginile se desprind dintr-un cotidian revendicat de autori, contextul socio-cultural fiind subsecvenţial redat într-o cheie vizual-metaforică.
Cei doi artişti reuşesc să ne convingă de acest
lităţi de expresie.
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„împreună"

fi identificabile doar în grupul abelian

palpabilă rezultată

prin întregul generat de concreteţea
din simţul unei plasticităţi de
substanţă, lăsându-ne să ghicim structuri arhetipale aflate într-un dialog semiotic atemporal.

aparţin.

Ambivalenţa

configurează

spaţiul

expoziţi

onal, în cel mai ingenios mod construindu-se
o altă realitate marcată de o conceptualizare
paradoxal-expresivă, un argument în plus pentru
nevoia schimbării paradigmei artă plastică - artă
vizuală.

Trimiterea la o poetică specială aflată în proprietatea artistului plastic este evidentă, lucrări
le propuse având identitate proprie dar putând

îi

de lucrările celor doi
acel sentiment de solitudine metafizică pe care îl consumă vizualizatorul, încercând să desluşească morfologiile
pictural-sculpturale, dar şi morfologiile muzicale
subtil transcese de armonia formelor.
Botoşaniul anilor ce va să vină se prea poate să
ne ofere un alt gen de „metamorfoze" vizuale, rezultat al talentului celor doi artişti, sub forma altor metafore vizuale.
La bună şi promiţătoare revedere!
Emotia
,

artişti

rafinată creată

căruia

completează
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I
Lucica PÂRVAN

Salonul de Primă ... Vară

Trecător duminical fiind în Piaţa Revoluţiei din Botoşani, spaţiu în care se pot admira două din cele mai im-

portante clădiri de patrimoniu, Primăria (locul unde
Eminescu a lucrat (ca angajat al Tribunalului în calitate de copist) şi Teatrul „Mihai Eminescu" dar şi Palatul
Administrativ (construit după înfiinţarea judeţului în
1968) m-am oprit în faţa uşii de intrare a Galeriilor de
Artă „Ştefan Luchian", locul unde lunar, deseori la 2-3
săptămâni, publicul botoşănean este prezent la întâlnirea cu arta plastică.
Afişul ne invită la vernisajul unei expoziţii în care
sunt prezente peisaje, flori, compoziţii, în armonie
perfectă cu anotimpul pe care îl traversăm - Salonul
de Primă ... Vară.
Aş îndrăzni să afum că expoziţia de la Botoşani urmează unui ciclu întreg de expoziţii deschise pe această temă în ţară şi în Republica Moldova:
- Salonul de Primăvară - ediţia 119 deschisă la Chişinău, în martie/aprilie 2015- o expoziţie concurs la
care au participat 100 de artişti plastici din Republica
Moldova;
- Salonul de Primăvară eveniment organizat de
Asociaţia Artiştilor Plastici Bucureşti la sediul acesteia
- aprilie 2015;
- Salonul de Primăvară găzduit de Galeria de Artă
Contemporană, Turnul Fierarilor - Sighişoara - aprilie 201 5:
- Salonul de Primăvară, a III-a ediţie, organizat de
Muzeul de Artă din Roman, la care au participat 28
de artişti plastici (peste 130 lucrări): pictură, grafică,
sculptură dar şi fotografie;
- Salonul de Primăvară la Galeriile de Artă din
Focşani- mai 2015;
- Salonul de primăvară al Cenaclului artiştilor plastici craioveni.
La Botoşani, în cadrul Salonului de Primă .. .Vară,
găzduit de Galeriile „Ştefan Luchian" şi organizat de
Uniunea Artiştilor Plastici - Sucursala Botoşani, expun 10 artişti botoşăneni şi unul de la Suceava: George Şpaiuc, Marcel Alexa, Silviu Babii, Ionuţ Gafiţeanu,

Florin Prodan, Florin Grosu, Aurel Azamfirei, Talida
Grunzac, Petronela Ţurcanu dar şi suceveanul Leonard Adrian Melisch.
Lucrările lui George Şpaiuc, „pictorul absolut al
verii" cum l-a numit criticul de artă Valentin Ciucă
în urmă cu mai mulţi ani, consonează cu frumuseţea acestei luni, a acestui anotimp. Faptul că regretatul
profesor Aurel Dorcu l-a apreciat, că-l vizita deseori în
atelierul său, că aveau împreună îndelungi discuţii pe
tema artei sale şi a artei în general reprezintă rară îndoială o carte de vizită pentru artistul pentru care natura nu şi-a epuizat nici misterul, nici capacitatea de a
genera emoţii.
Marcel Alexa a demonstrat de-a lungul timpului,
cu tenacitate că are ceva de spus în această lume plină de orgolii dar fascinantă - lumea artiştilor plastici.
Deşi prezent cu puţine lucrări, Marcel Alexa dovedeşte
că desenează cu precizie, lucrările sale sunt echilibrate
cromatic, într-un cuvânt o pictură optimistă.
Am remarcat la Marcel Alexa absenţa din această
expoziţie a lucrărilor având ca subiect vechiul Botoşani, cu care artistul ne obişnuise şi care din punctul
meu de vedere ar putea lesne să figureze într-un album
de promovare a imaginii oraşului nostru atrăgând mai
mulţi turişti.

Aurel Azamfirei este unul dintre artiştii pe care
fi dorit să-l văd cu o expoziţie personală la galerii. În lipsa ei, este meritoriu faptul că el participă constant la expoziţii de grup pentru a da posibilitatea publicului botoşănean să-i admire lucrările - LIVE- şi nu
doar pe internet.
De data aceasta Aurel Azamfuei vine cu flori realizate în tonalităţi de alb-griuri şi albastru.
Silviu Babii - Toată admiraţia pentru acest artist
care şi-a acceptat destinul, care şi- a găsit menirea, că
ruia Dumnezeu i-a dat şi sper să-i dea în continuare
puterea de a-şi bucura semenii cu lucrările sale. Colegii săi, artişti plastici din Botoşani îi sunt mereu alături
şi el ştie asta.
mi- aş
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La Talida Grunzac remarc faptul că deşi şi-a schimbat statutul social (mamă şi preoteasă) nu a renunţat la
pictură, lucru ce merită aprecierea noastră.
Despre Florin Prodan, profesorul Dumitru Ţiga
niuc spunea că „are o sensibilitate de poet", că de la o
expoziţie la alta „creşte" iar faptul că în ultimii doi ani
a ales să expună mai des în compania confraţilor săi
dovedeşte că a căpătat mai multă încredere în sine şi în
ceea ce vrea să transmită publicului prin lucrările sale.
Mărturisesc că nu am suficiente date despre „Sucursala Botoşani" a Uniunii Artiştilor Plastici, dar

dacă măcar unul dintre scopurile acesteia este acela de
a veni în sprijinul artiştilor, înfiinţarea ei este cred, un
lucru benefic.
Expoziţia deschisă duminică la Galeriile de Artă
„Ştefan Luchian" din Botoşani, nu m-a convins. Numărul mic de participanţi, ca de altfel şi puţinul public
prezent mă fac să cred că expoziţia a fost organizată
„în pripă"; gradul înalt de improvizaţie nereuşind să
convingă. Impactul ei va fi, fară îndoială, unul modest.
Puţine tablouri şi mai puţine picturi.

Elena PRICOPIE

SEZĂTORILE IERNII, editia a XXV-a

Organizată îli colaborare cu primăriile comunelor
Ibăneşti, Păltiniş, Călăraşi şi Albeşti, ediţia a XXV-a
a Şezătorilor iernii s-a derulat după un program în
care au fost implicate toate compartimentele instituţiei, mai mult sau mai puţin. Menite să descopere noi
activităţi de tradiţie în mediul rural sau să pună în
valoare pe cele deja existente, cu o participare remarcabilă a scriitorilor botoşăneni precum şi a membrilor Ansamblului „Balada", întâlnirile organizate pe
parcursul lunii februarie în cele patru comune din
jude ţul Botoşani s-au derulat după formatul bine cunoscut. Pe lângă forţele locale, implicate de la primar la meşterii şi creatorii populari, echipe de teatru
popular, în care au evoluat elevi, tineri din comunele menţionate, coordonate de profesori şi instructori
locali, scriitorii botoşăneni au fost prezenţi de fiecare
dată cu lecturi din creaţiile lor. Publicul numeros, de
asemenea, a fost în fiecare comună prezent şi interesat de astfel de manifestări devenite tradiţionale.
Prima întâlnire a avut loc în comuna Ibăneşti în
ziua de 1 februarie. Au participat scriitorii: Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Vlad Scutelnicu, Mircea Oprea,
Dumitru Necşanu, Cristina Prisăcariu-Şoptelea,
Nina Viciriuc, Cezar Florescu, Stelorian Moroşanu

şi pictorul Liviu Şoptelea. Elena Pricopie, referent la
compartimentul Educaţie permanentă, a vorbit publicului prezent despre importanţa educaţiei pe tot
parcursul vieţii, de la educaţia timpurie - instruirea formală în instituţii şcolare - şi până după vârsta pensionării, bazată pe acele valori care trebuie să
ne definească pe fiecare dintre noi, ca indivizi în societate. De asemenea, Ansamblul „Balada", condus
de Mihai Fediuc, a prezentat un spectacol de ţinu
tă, fiind prezente şi interpretele de muzică populară Valentina Lulciuc şi Simona Pălimariu. Localnicii au organizat o expoziţie de meşteşuguri populare
tradiţionale din zona Ibăneşti, iar o echipă artistică,
formată din elevi, a prezentat un scenariu de teatru
popular, cu tema „şezătorii", care a ilustrat pe viu
unele obiceiuri specifice locului. A fost lansat cartea „Cămaşa de sărbătoare din colecţia muzeală Ibă
neşti", de Margareta Mihalache, prezentată de Steliana Băltuţă şi Dănuţ Huţu. Au avut loc de asemenea
şi două lansări de carte, ambele aparţinând autorilor
din comuna Ibăneşti: Pasager în trenul vieţii de Octavian Vitcu, şi !băneşti - lumină, esenţă, istorie, de

https://biblioteca-digitala.ro

Romică Magopeţ,

primarul comunei !băneşti. A fost
Cornelia Ciobanu, managerul Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi promovarea Culturii
prezentă şi

Tradiţionale Botoşani.

A doua întâlnire a avut loc în ziua de 8 februarie în comuna Păltiniş. Au participat scriitorii: Gellu
Dorian, Lucian Alecsa, Mircea Oprea, Dumitru Necşanu, Cristina Prisăcariu Şaptelea, Nina Viciriuc,
Gabriel Alexe, Ion Manole, Vasile Iftime, Cezar Florescu şi Victor Teişanu, care a moderat întâlnirea,
prezentându-şi cartea Poeţi botoşăneni, apărută anul
trecut cu sprijinul instituţiei noastre. Au fost prezenţi şi pictorii Corneliu Dumitriu şi Liviu Şaptelea.
Elena Pricopie a vorbit celor prezenţi despre importanţa covârşitoare a educaţiei permanente, din
multiple perspective: personale, civice, sociale, ocupaţionale. Organizatorii locali au amenajat în sala
Căminului cultural o expoziţie cu obiecte de artă
şi meşteşuguri populare, precum şi un spectacol de
teatru popular după o scenariu scris de creatori din
Păltiniş, ilustrativ şi frumos prezentat. Ansamblul
„Balada" a completat cu un spectacol de dansuri populare, demonstrativ. Au fost prezente în spectacol
interpretele de muzică populară Valentina Lulciuc şi
Simona Pălimariu. Primarul Constantin Romanescu
a fost prezent la întâlnire şi a oferit oaspeţilor o demonstraţie din produsele tradiţionale ale zonei. Întâlnirea a fost coordonată de managerul instituţiei,
Cornelia Ciobanu.

A treia întâlnire a fost

organizată

în comuna

Că 

lăraşi, unde este primar Doamna Elena Vrajotis şi
unde există o vie mişcare artistică de masă, de foarte
bună calitate. După acelaşi scenariu, au fost prezenţi

la întâlnire scriitorii: Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Dumitru Necşanu, Cristina Prisăcariu-Şoptelea ,
Nina Viciriuc, Gabriel Alecse, Petruţ Pârvescu, Cezar Florescu, Constantin Bojescu, Marius Irimia şi
pictorul Liviu Şaptelea. Localnicii au organizat o
frumoasă expoziţie de meşteşuguri populare, la care
au fost prezenţi şi cîţiva meşteri populari care au prezentat produsele pe care le realizau în acel moment.
De asemenea, formaţia de dansuri „Struguraşul" din
Călăraşi a prezentat în faţa publicului dansuri din
această zonă. Un mic grup de instrumentişti şi interpreţi, pregătit de profesorul Emil Mandric, a prezentat un program de cântece. Dansatorii Ansamblului
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„Balada", condus de Mihai Fediuc, au demonstrat în
faţa unui public foarte atent câteva suite de dansuri
la un nivel artistic de ţinută. Au mai cântat soliştii
Alexandra Trofin, Celina Gherghelaş şi Trifan Bălă
ucă. întâlnirea a fost coordonată de primarul localităţii, Doamna Elena Vrajotis. La manifestare a fost
prezentă şi Doamna Cornelia Ciobanu, managerul
instituţiei.

Ultima întâlnire a fost organizată în comuna Alcomunitate condusă de Domnul Amarandei
Mihai, primar al localităţii, preocupat de activitatea
culturală din comunitate, dovadă fiind faptul că şi în
anul 2014 a fost organizată o asemenea manifestare culturală în localitate. Au fost prezenţi la întâlnire scriitorii: Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Dumitru
Necşanu, Vasile Iftime, Cristina Prisăcariu-Şoptelea,
Nina Viciriuc, Gabriel Alecse, Petrut, Pârvescu, Cezar Florescu, Marius Irimia, Vlad Scutelnicu şi pictorul Liviu Şoptelea. A fost prezentată cartea poetului local Costel Zăgan .
Elena Pricopie a vorbit celor prezenţi despre misiunea instituţiei, importanţa educaţiei prin cultură,
despre rolul de element cheie al educaţiei permanente, ce se impune atât ca o necesitate cât şi ca o solutie la schimbările din viata individului si a societătii.
beşti,

)

J

'

A fost organizat un program artistic reuşit, al Ansamblului Mugurelul din localitate, coordonat de
Doamna Ica Luchian, o repreze ntantă de marcă a
cântecului popular botoşănean, fo stă solistă a Rapsozilor Botoşanilor. Un ansamblu format din copii
şi tineri extrem de talentaţi, care au cântat, au dansat şi au prezentat şi o şezătoare cum erau şezători 
le bătrânilor din sat. Un frumos recital de cantece
populare ne-a fost oferit de interpreta Delia Antonia
Niculescu.
Finalul şezătorii a aparţin ut ca de obicei, dansatorilor Ansamblului „Balada" din B otoş ani, condus
de maestrul coregraf Mihai Fediuc, ce au demonstrat
încă o dată nivelul artistic de înaltă ţinută al programului de dansuri populare, urmare a muncii disciplinate şi dăruirii, în acelaşi timp. La manifestare a
fost de asemenea prezentă şi Doamna Cornelia Ciobanu, managerui instituţi ei.
„Şezătorile iernii", ampl ă actiune culturală organizată de Centrul Judeţean pen tru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradi ţio n ale, devenită tradiţie,
vor continua să anime viaţa culturală a satelor, demers de care se ocupă cu profesionalism scriitorul
Gellu Dorian.
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prinde toate genurile, cu un scurt istoric al localităţii unei vieţi adună, aşa cum am spus, toate genurile, de
şi zonei de care se ocupă, Monografia f o/clorică a co- la poezie populară la strigături, oraţii, bocete, cimilimunei Conceşti, judeţul Botoşani, întocmită de pro- turi la basme populare şi expresii rămase vii în graiul
fesorul Gheorghe Ţuculeanu, un bun cunoscător al viu al locului. Această zestre este bine structurată, iar
folclorului literar din această sub-zonă etnofolclori- sursele, mereu menţionate, dau lucrării credibilitatea
că a unui bazin cuprins în bună parte în fosta Ţără de care o astfel de monografie are nevoie.
Structurată în cinci capitole, care conservă genude Sus a Moldovei, zonă de interferenţe şi influenţe
uşo r vizibile pentru un bun cunoscător, reprezintă rile menţionate, de la obiceiurile din timpul anului,
doar un eşantion semnificativ
bine reprezentate, cu creaţii
dedicate nopţii Sfântului Anpentru această modalitate de
conservare şi valorificare a foldrei, la clacă de iarnă, colinde,
urături, strigături la diverse joclorului literar.
curi de mascaţi, cum ar fi cel al
Ve nită după mai multe încaprei, ursului, căiuţilor, la plucercări şi studii Îacute în aceas&lkrJXMf~Wt
tă zonă, de la Pan Halipa la Duguşoare în diverse variante şi
flj,~it~~iG
teatru popular, cum ar fi texte
mitru Furtună, I.H. Ciubotaru,
Alexandru Bardieru, Stelian
pentru diverse scenete ca BanCârstean, Dumitru Lavric, rară
da lui Şuhan sau cea a lui Coroi ori Bujor, la scene de nuntă
a exclude şi posibilitatea ca folţărănească, oraţii, strigături de
clorul literar de aici să nu-i fi
atras atenţia şi lui Mihai Eminuntă, precum şi la poezia lirică, cum ar fi doinele, cântecele
nescu, această monografie folvechi, de dragoste, de cătănie,
clorică se adaugă la altele deja
apărute, cum ar fi cele semnapastorale sau pascale şi la cele
legate de naştere, viaţă, boli,
te de Vasile Popovici, pentru
moarte, bocete şi descântece, la
comuna Cerni, Vasile Unguo serie de basme de un farmec
reanu, pentru comuna Tudoşi un limbaj deosebite, ghicira, Gheorghe Toma, pentru satori şi snoave, dialoguri hazlii,
tul Joldeşti, comuna Verona, la
cele mai vechi semnate de Steexpresii populare, proverbe şi
zicători, monografia profileafan Ciubotaru, pentru com~na '
Suliţa, Aurel Ştefan, pentru coză cu atenţie un portret dens şi
muna Verona, precum şi alte studii de acest fel inclu- bine colorat al unei sub-zone etnofolclorice de reală
se în diverse monografii ale unor localităţi din jude- valoare. De asemenea, glosarul aduce în atenţie deţul Botoşani. Ele fac parte din proiectul mai amplu al finiţii ale unor cuvinte, sintagme în spiritul păstrat
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea viu al zonei.
Analizată cu atenţie, de la limbaj la elemente disCulturii Tradiţionale Botoşani de punere în valoare
şi conservare a acestui mod de păstrare a tradiţiilor tinctive, specifice genurilor literare ale creatorilor
şi identităţii naţionale prin limba vorbită şi înmaga- anonimi, Monografia folclorică a comunei Conceşti
zinată în forme vii de folclor literar, transmisă din
pune în faţa celui ce doreşte să afle cum sunt păs
generaţie în generaţie.
trate peste timp aceste forme de viu grai, care menProfesorul Gheorghe Ţuculeanu, un om care nu ţin caracteristicile identitare ale locuitorilor acestor
şi-a părăsit locul de naştere, educând copiii din co- ţinuturi străvechi, venite de undeva din negura ismuna Conceşti în spiritul păstrării tradiţiilor, a adu- toriei, o zestre mai mult decât remarcabilă şi bine
nat folclor literar pe parcursul anilor cât a predat înmagazinată.
la şcolile din acest areal în aparenţă sărac dar plin,
Continuarea acestui excurs monografic folcloric
totuşi, de izvoare încă vii de acest fel. El reprezinal judeţului Botoşani, pe zone şi sub-zone etnofoltă acum o raritate în astfel de activităţi individuale clorice, pe lângă celelalte activităţi specifice de concu scop bine definit şi rezultate deosebite. Generaţi servare a tradiţiilor de reală valoare, este o dovadă a
ile care vin, fiind mai puţin preocupate de tradiţii, ci activităţii de fond a instituţiei noastre.
mai curând de improvizaţii şi influenţe nefaste, pot
Gellu DORIAN
avea în profesorul Gheorghe Ţuculeanu un model.
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Vasile SPIRIDON
Apariţia

DIN LUMEA „MURITORIENILOR"

în anul 2012, la editura botoşăneană Axa
(în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani),
a cărţii simplu intitulată Poezii (ediţia a doua, <lefinitivă, îngrijită de Gellu Dorian şi cu o prefaţă de O.
Nimigean), ne readuce în memorie existenţa unui
poet al locului nu îndeajuns de cunoscut istoriei
noastre literare. Este vorba
despre Horaţiu Ioan Laşcu (1964 - 1997). Prezenta ediţie însumează poeziile publicate în cuprinsul a
trei cărţi: !nălţarea (1995),
Lacrima neagră (1998) şi
lnvierea (2004). Faţă de
ediţia integrală, din 2005,
acum se face şi o confruntare cu manuscrisele răma se în urma celui rapid plecat dintre noi.
Poet al existenţialului,
vibrând de plenitudine,
Horaţiu Ioan Laşcu a căutat să - şi epuizeze scurta
existe ntă în cât mai multe regis,tre. În plan creator,
consecinţa imediată a fost
aceea că el şi-a sugerat trăirile avute cu o insistenţă
şi cu o intensitate care au
capătat finalmente un tâlc
premonitoriu pentru sfârşitul s ău. Horaţiu Ioan Laşcu a înţeles să-şi trăiască debordant viaţa, printr-o
revărsare într-o geografie insolită („mă transform în
orient occident şi miază-noapte şi miază-zi/ şi nu-s/
fu-i tropicul dracului!" - p. 148), obsedat să întrunească pe o aceeaşi vectorialitate posibilităţile trecutului, prezentului şi viitorului. Cuprins de sentimentul trecerii, poetul botoşănean tace, se îmbracă
şi pleacă de-acasă febril înspre pretutindeni. Dar nu
înainte de a arunca un sfidător: „ceas apăsat de ore,
a timpului nălucă,/ în lături! - sunt pe ducă" (p. 110).
Spoliat de vremuri, oblojit de femei duioase (care
îl cer, îl au şi îl vând) şi totuşi fugar în căutarea casei,
a unui loc unde să-şi adăpostească simţurile, boemul
poet - sângerând ca fecioarele ori ca luna - simte
cum inima îi trimite sângele în lungi călătorii spre
alte ţinuturi. Trecutul este văzut ca o necesitate, iar
prezentul - ca pe o certare, fiinţa hăituită de himere

uneori să fugă de trecut ca s ă se ma1
poată privi în oglinda prezentului. Memoria îi pluteşte într-o dulce indeterminare ce-i îngă duie să o
închege în frânturile de capriciu ale momentului.
Sesizăm de-a lungul creaţiei lui Horaţi u Ioan
Laşcu o înregistrare a experienţelor diverse, urm ărite prin răsfrângerile lor
în trecut, spre a fi readuse
în prezent cu o intensitate amplificată . Chiar dacă
eul liric şi - a revendicat
grabnic dreptul de a intra
în lume, dând din picioare în placentă, pentru a ieşi
din noaptea nefiinţei, există tentaţia de regressus ad
uterum, unde-i cald şi bine,
înainte de plecarea pe tărâ murile de veci. Trecutul î şi
crease lumea sa, prezentul
îşi face de cap, iar viitorul
gândeşte clandestin şi pe
ascuns. Consolarea rezidă
în nutrirea unui sentiment
de siguranţă dat de putinţa perpetuării speciei: „ vor
mai trece păsări pe ceri va
mai trece o vreme/ ploaia va
răscoli pământul! palmele
mele vor mângâia alt lut/
alte înfăţişări va lua chipul
meul altminteri nimic nu
şi-ar găsi rostul! nimic nu
ar mai fi de rostit/ copii ar
zăcea în pântecele! mamei lor până la sfârşitul! tuturar erelor" (p. 236).
Cert este că „din poet rămâne ceva asemeni prafului din cutia de scrisori", o profesiune de credinţă
fiind de găsit în versurile „mai cred! că într-o bună
zi/ Poezia îi va îmblânzi pe oameni/ şi-i va face darnici pe zei" (p. 159). Cea mai sigură protecţie psihică
se arată a fi cochetarea cu poezia, prin intermediul
căreia fiinţa umană este capabilă să facă faţă probelor existenţei impuse. Şi aceasta pentru că poetul are
darul de a se întoarce la sursele originare ale trăirii,
cu o candoare insistentă, cu o delicateţe arţăgoasă.
Iar versurile sunt nutrite din datele unei psihologii
sensibilizate, alertată, arzând pradă derutei, a cărei
perspectivă este creată prin adâncirea conflictului
existenţial, a trăirilor desfoliate cu gesturi tremurânde şi cu mătănii negre ale zilelor („încovoiată rugă ce
fiind

nevoită
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limpede te ceri?'' - sună ca o parafrază labişiană din Horaţiu Ioan Laşcu să pună unei poezii un motto
poemul Moartea căprioarei). în acelaşi timp, defini- cu parafrază soresciană: „uşor cu sicriul pe scări" (p.
ţia „poezia nu-i batere! din palmei nici de aripii nici 123). Intrată în casă sub chipul unei altfel de poede picioare/ ci fruntea de pământ" (p. 187) ne amin- zii şi călcându-l în picioare cu acompaniament de
cuie, moartea îl înalţă pe eul liric de pe pământul înteşte de prosternarea din Lecţia despre cerc, a lui Nitunecat al absenţei la ceruri cu nouri goliţi de apă.
chita Stănescu.
Convins că poeţii blestemaţi îşi au soarta lor, pen- De acolo, el va aştepta „domnia oaselor întregite" (un
tru că nimeni nu-i interesat de ceea ce îi doare, Ho- fel de „cu moartea pre moarte călcând"). Până să fie
raţiu Ioan Laşcu porneşte în experienţa sa existen- bulgărit şi umplut cu ţărână, poetul vorbeşte despre
ţială nemijlocită înzestrat cu un bogat capital liric. brume şi toamne căzânde şi ne trimite memorii, din
El realizează o reuşită personalizare, o circumscriere moment ce ne poartă în memoria sa antumă şi posa accidentului afectiv („niciodată vara nu fu fructu- tumă („ vă voi purta mai departe/ şi nu am să mai
oasă/ sufletelor noastre în veşmânt de bal" - p. 218), spun nimănui! cât de departe" - p. 256). Restule tă
care îl determină să adopte atitudini plebeiene: „trist cere, adică miros suav de mortăciune, atunci când
trecător prin vreme şi puitor de limbii a cărui destu- trupul i se va împreuna cu pământul.
Jocul fin de-a dezabuzarea constituie substanţa lipare - infern - eu vreau să spun! râvnesc să fiu un
altul - rău astăzi - mâine bun" (p. 209). Răzvrătirea rismului însuşi, dureros şi surâzător. Eul liric realisa de spirit boem nu este deloc haotică, ci direcţi zează - ce banalitate! - că viaţa este tristă, că moartea
onată cu inteligenţă, discursul său, departe de a se rămâne o necunoscută, negăsind un loc unde ar mai
risipi în nebulozitate, dovedind o osatură bine arti- putea trăi. Declaraţia că „n-am fost pe de-a-ntregul!
culată. Spectacolul libertăţii totale („libertatea nu-i al meu n-am fost/ niciodată al vostru" (p. 17), sau,
târfa nimănui") este mereu corijat printr-o discre- într-o altă variantă, „rămas al nimănuia al tău al tuturora" (p. 278), ne aminteşte de cunoscutele versuri
tă regie, iar adoptarea unei posturi a poetului damnat se traduce şi printr-un exerciţiu de amestecare ale lui Ioanid Romanescu. Concluzia finală ar fi : „cea
a unor bunuri simbolice comune şi de adaptare la mai tâmpită categorie umană sunt trăitorii" (p. 97) .
stilul umoral propriu. Nestabilizat într-un teritoriu Un apocalips al simţurilor naşte totuşi tremurătorul
infernal-volubil, respiraţia tavernală, precum şi in- fir de iarbă, iar iubirea - numită „copilărie tragică"
spiraţia toxică şi sfidătoare, întemeietoare de paradi- - îi lasă poetului fireasca impresie că poate învinge
suri artificiale, sunt evitate. În urma consumării vie- moartea („Cu iubirea pre moarte călcând") şi că se
ţii sale de boem şi încetării răzmeriţei simţurilor, po- poate considera „Singurul supravieţuitor din lumea
etului îi rămâne chezăşie doar lacrima („har - pahar muritorienilor" (p. 97), din moment ce şi-a întărit
al neputinţei"), iar pe fundul paharului i se depune o braţele sub povara trupului iubirii. Versurile „nebă
drojdie sceptică, dătătoare a unei demonii visătoare. nuită acum va fi nemurirea care/ cu gât de lebădă se
Fracturate interior, violentate prin înzestrarea cu apleacă spre oglinzile apei" (p. 162) reprezintă o posio sensibilitate ce are tăria de a se fixa nu pe incon- bilă raportare la poemul eminescian Ondina. (Acolo,
fort, ci de-a dreptul pe dolorific, structurile sufleteşti apariţia lebedei - „Şi din chinuri ce mă-neacă,/ Eu
ale lui Horaţiu Ioan Laşcu se exprimă şi prin seve- sorb mirul cel curat/ Cum o lebadă se pleacă,/ Bând
ritatea funebră adoptată. Poetul nu inclusese iniţial din lacul îngheţat" - trimite la orfism, ultimul cânt
moartea printre planurile sale existenţiale, extincţia al lebedei, trădând suferinţa, devine simbol al creafiind văzută drept o remuşcare venită dintr-o viaţă ţiei. Mirul reprezintă la Eminescu pecetea curăţeniei
de demult sau drept o patimă absurdă. Însă de la o sufleteşti, iar lacul îngheţat ar putea să semnifice invreme începe să se dea de ceasul morţii, pentru că certitudinea în năzuinţa ei de a iubi.)
înţelege faptul că ritmul său alert este totuna cu acela
În chip de ultimă dorinţă pot fi citate versurile:
al stingerii. Treptat, se resemnează la gândul că sen- „daţi-mi un răgaz măcar să-mi construiesc o casă/ alsul morţii este conferit de inevitabila sa dispariţie, timinteri nu-mi rămâne decât poezia mirosind a morcă îşi poate pierde viaţa din ... delicateţe („ uneori din
tar proaspăt şi/ toată schelăria adiind a pădure ei!/
pudoare/ murim cu mâinile între picioare" - p. 242). parfumul bradului parfumul ei şi exactitatea scăde
Însăşi iubirea îi dă un rost morţii, îi aduce bucuria rii'' (p. 51). Venit înspre cuvintele poeziei precum un
de-a fi, de a„. trăi. Aceasta în timp ce „nimic nu poa- temător băiat de ţară, Horaţiu Ioan Laşcu ne readute înlocui o dimineaţă curată/ măturată de întuneric ce prin versurile sale la viaţă, iar el se duce încetişor
precum o terasă ce-şi! aşteaptă clienţii o dimineaţă în spre moarte. A plecat asemenea multor altora, care
oraş devreme foarte/ când trenurile îşi umflă plămânii au căzut „puri şi simpli", nu înainte de a ierta toate
să şuiere tarei iar tu eşti vecin cu iluzia" (p. 61).
câte i-au fost iertate. Nu i se pot lua nici tinereţea,
Este motivul pentru care coborârea în virtua- nici moartea.
la groapă neîmpăcată cu verticala îl determină pe
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Folclor din zona Frumusica-Flămânzi
'

(CULEGATOR PROF. GR. I MIHAI PALAGHIA)

FOLCLORUL LITERAR
în acest spaţiu geografic şi spiritual, de frumuseţe
omenie, am descoperit depozitari ai unor creaţii
cu însuşiri artistice cristalizate, în vreme, prin cizelări succesive, dovedind hărnicie şi dragoste pentru
frumos, spiritul ascuţit şi creator, mândria acestor
oameni etc.,
cultura populară a acestor locuri constituind un
domeniu complex.
Cum „tot românul s-a născut poet", după cum ne
spunea Vasile Alecsandri, şi locuitorii satelor din comuna Frumuşica au fost împinşi, mai ales la tinereţe, de dragoste şi dor, armată sau cătănie, voinicie şi
haiducie, de înstrăinare şi singurătate, în general, iar
apoi, mai ales şi ca maturi, de război, restrişte, jale
etc., iar către bătrâneţe şi de nostalgie, sărăcie şi revoltă multe altele, să spună şi chiar să scrie versuri
populare sau de factură populară, acestea din urmă
inspirate de folclor, dar filtrate, prelucrate, de către
ei, prin prisma propriilor stări şi sentimente, cu unele idei originale şi de cele mai multe ori chiar cu destul talent.
Sunt valori şi mărturii folclorice plăsmuite şi exprimate de către strămoşii acestor locuri, în negura
veacurilor, în miraculos spaţiu mioritic, reminiscenţe de apreciabilă oralitate poetică, de tonalitate şi rezonanţă arhaică, de sorginte autohtonă.
Mulţi dintre cei care au păstrat şi transmis astfel
de texte cu şcoală puţină sau chiar neştiutori de carte, au trecut de mult în nefiinţă, dar numele şi amintirea lor se păstrează încă vie în conştiinta comunităţii noastre locale.
'
„Pornind de la adevărul că literatura populară este inima oricărei culturi şi că nimic nu este în
a~ea~tă lit~ratură care să nu fi fost mai întâi magie
ş1 m1tolog1e, astfel de creaţii, fără a aspira la cotele
valorice consacrate ale folclorului românesc, au, în
schimb, dreptul şi meritul de a revendica să ocupe
un loc onorabil cel puţin în istoria culturală a comunei şi în zona etno-folclorică aferentă." (Ion Luca - „
Folclor literar "... )
în cultura populară, în meşteşugurile artistice,
sunt încorporate şi nevoi eterne, fundamentale omului, cam aceleaşi valori din zorii omenirii şi până azi
- hrană, îmbrăcăminte, adăpost, dar şi nevoia de comunicare, în cadrul căreia limbajul frumosului este
unul dintre cele mai generale prin conţinut şi dintre cele mai particularizante prin expresie şi formă,
~eli~~tându-se astfel şi domeniul culturii populare
ş1 spmtuale.
şi

Modelând mediul natural, omul l-a folosit după
variatele sale nevoi.
Se îmbină astfel tehnica cu arta, utilul cu frumosul, cultura materială cu cea spirituală, de la case şi
celelalte până la vase şi altele, satisfăcând atât nevoile
fizice, cât şi cele sufleteşti.
Factorul local, creaţiile spirituale zămislite aici,
constituie un fenomen de incontestabilă complexitate, care îi reprezintă pe localnici şi care nu trebuie
părăduit, deoarece e pur, simplu, cantabil, îngemă
nând adâncă simţire şi înalte idealuri.
„ O parte dintre versurile culese şi redate în prezenta lucrare au fost concepute şi prezentate în perioada adolescenţei şi a tinereţii de către autorii lor
anonomi sau cunoscuţi, perioadă în care orice om
visează să atingă absolutul, căci lumea lui, ca şi cea
în care trăieşte, este o lume plină de iluzii şi în ea este
posibil orice: miracolul copilăriei, iubire," sinceritate
debordantă, dimensiuni morale, acut simt' al naturii ,
ceva dreptate socială etc. (Floricel Florea-„ Versuri şi
cugetări")

Lirica locală cu mesaj erotic este cea mai abunîmbinarea sau sintagma „ foaie verde „sugerând exuberanţa mesajului şi melancolia sentimentului erotic.
Cântecele de lume reprezintă o pesimistă meditaţie asupra caracterului trecător al lumii şi dorinţa de
a trăi şi gusta bucuriile vieţii.
Constituind valori ale tezaurului artistic traditional şi contemporan local, aceste creaţii sunt ades~a
măiestrit exprimate, adevărate focare vii, în forme şi
pe teme tot mai variate.
Meşteşugul acestor creatori populari constă în înlănţuirea curgătoare a vorbelor şi nu în modificarea
înţelesului acestora, nu în întorsături neobişnuite,
într-o topică nepotrivită cu firea limbii.
E limba mereu proaspătă şi vie a ţăranului, cu forţe tradiţionale, venite chiar de la izvoarele ei.
Fie că aparţin liricii patriotice, peisagistice, erotice, fie că sunt romantice, filosofice, satirice etc., astfel de creaţii populare se caracterizează prin marea
lor sinceritate şi naturaleţe, fiindcă sunt izvorâte din
adâncul sufletului acestor oameni, născuţi în universul infinit al bogăţiei spirituale şi peisagistice din satele acestei comune.
Nu încorporează podoabe pretenţioase, fiind fără
~ehnica poleită a unor forme superficial învăţate şi
imprumutate, caracteristice principale fiind adâncimea sentimentelor şi căldura efuziei lirice.
dentă,
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Aceste creaţii poetice rurale, totuşi de o apreciabilă realizare artistică populară, sunt concepute şi
redate într-o limbă dulce, caldă, intimă, mărturisind,
peste timp, calea unei mai depline cunoaşteri şi înţelegeri a oamenilor din satele de aici, cu atmosfera
locală, patriarhală, cu obiceiurile, întâmplările, comportamentele şi mentalităţile acestora.
Sufletul ţărănesc, relevat în aceste plăsmuiri populare, constituie un tezaur de simţire românească,
ce a supravieţuit atâtor vicisitudini.
Bocetele, blestemele, strigăturile etc., mai ales cele
legate de melodie şi dans, se detaşează, de fapt, ca fiind cele mai vechi forme ale lirismului popular.
Cântecul epic, propriu-zis, de nuntă, înmormântare etc., este redus ca producţii, însă ne-a însoţit şi el
mai tot timpul în istorie, din cele mai vechi timpuri
până spre epoca noastră,fiind,în general, de dimensiuni mai mari şi constând în cântece de acţiune, povestiri cu caracter local şi ocazional, alcătuite uneori
cu relatări versificate, adesea chiar şi cântate, despre
fapte, întâmplări, evenimente, accidente etc., cu conotaţii particulare, cotidiene şi care nu depăşesc limitele obişnuitului, fenomenul folcloric fiind un fapt
viu şi productiv.
Unele dintre ele sunt de interferenţă tematică, între diferite categorii de sentimente şi stări menţiona
te, cuprinzând şi înmănunchind un tumult, dar tră
irile autorilor, populari, colectivi şi anonimi, sunt de
mare profunzime, mai ales când sunt puse şi pe linii
melodice adecvate.
Această cultură, populară, acest folclor de esenţă
rurală, cu foarte puţine nuanţe muncitoreşti, în ultima jumătate de secol trecut, schimbându-şi conţinu
tul şi formele, dar păstrându-şi un sens propriu şi o
sferă de aplicare proprie, sunt crescute pe un teritoriu bogat în ample tradiţii, fiind încă vii, cu resurse
capabile să se adapteze transformărilor ce au avut loc
după cel de-al doilea război mondial.
Câteva au constituit uneori elemente de referinţă la anumite manifestări în aşezămintele noastre
culturale, îndeosebi în cadrul căminului cultural de
centru şi în filialele acestuia din principalele sate ale
comunei, în biblioteca de centru, comunală, cu prilejul diferitelor concursuri artistice organizate, care
au antrenat un însemnat număr de creatori artistici
şi interpreţi, iar în cele din urmă şi în unele cluburi,
baruri etc.
Principalele astfel de creaţii populare, în general
colective, orale, anonime, sincretice, dar străvechi şi
vechi, naţionale, tradiţionale, iar unele mai dinspre
timpurile noastre sau chiar contemporane cu vremurile actuale, au fost culese, în timp, de pasionaţi
ai folclorului în general şi de folclorul local în special, precum Vasile Ursache şi Costache I. Palaghia,
lăutari, Gheorghe Cimpoi, învăţător, Mihai Palaghia,

profesor de limbă şi literatură română, dar şi fost
muzicant, şi alţii.
Dacă în privinţa culegerii sau chiar cercetării folclorului local s-au făcut, cum spuneam, mai sus, paşi
importanţi, în ceea ce priveşte publicarea sa nu s-a
reuşit decât să se predea Institutului Pedagogic al
Universităţii „Al.I.Cuza", din Iaşi, respectiv profesorului de folclor Ion Florea, de către semnatarul acestor rânduri, o culegere, în manuscris, cuprinzând
teatru popular local, dar mai ales descântece, bocete,
blesteme, desfaceri, ursite şi altele de acest gen.
De aceea, ne propunem, prin lucrarea de faţă, în
unele capitole, ce urmează, ca o necesitate, o primă
tipărire mai amplă, cuprinzând, din toate genurile literaturii populare locale, multiple specii, considerate
mai interesante, din punct de vedere documentar, şi
mai frumoase, din punct de vedere artistic, adunate
în timp, din satele comunei noastre, conştienţi fiind
că astfel ajutăm, într-un fel, şi noi la cunoaşterea şi
valorificarea folclorului nostru local.
„ Cu siguranţă că folclorul literar local îşi va păs
tra încă multă vreme sevele poetice şi vigoarea, întrucât codrul cu frunzele, câmpul cu florile, izvoarele şi pâraiele, oamenii şi dorurile lor vor dăinui cât va
dăinui pământul românesc." (Gh.Ţigău -"La pârâul
dorului")
„ Astfel, lansăm mesajul necesităţii păstrării, respectării şi conservării tradiţiilor, dar, în acelaşi timp,
şi al dezvoltării acestora( ... ) ",fiindcă şi cultura populară e o curgere continuă, ce constituie de multe
ori motorul sau condiţia declanşării unor fenomene,
( ... ) undele ce vin de departe şi de
Demult, amestecându-se mereu cu cele născânde
în fiecare clipă şi gonind spre un viitor greu de definit
pe perioade lungi, dar putând fi intuit sau imaginat
pe perioade scurte, într-o lume a veşnicei schimbări,
punctele de plecare, unghiurile de vedere şi mai ales
perspectivele schimbându-se şi multiplicându-se
spectaculos şi continuând a fi pe cale să se tot schimbe, fenomen mereu prezent în viaţa oamenilor, acela
al trecerii gradate de la o epocă la alta, cu adaptările
şi adoptările de rigoare, într-un ritm sufocant."
(idem)
Folclorul literar local este reprezentat mai ales
prin strigăturile de la hore, cumetrii sau nunţi, şe
zători sau clăci, prin proverbe şi zicători, snoave sau
anecdote etc., toate acestea vizând în special defecte ale unor săteni, precum prostia,lenea, zgârcenia,
minciuna, urâţenia, furtul, aroganţa, pretenţiile exagerate şi altele, bine cunoscute în zonă.
S-au păstrat şi versuri referitoare la căpitanii de
hoţi, ca Voicu şi Radu, care se adunau, după cum
spune legenda, la „ Masa Tâlharului ", de pe coasta
dealului Ţencuşa, comuna Storeşti, unde poposeau
şi mâncau.
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Acest Voicu uneori colinda şi peste Prut, prin codrii Bâcului, după cum spun versurile din balada populară referitoare la el.
De asemenea, sunt multe legende, istorisiri, anecdote etc.cu haiducul-hoţ Coroi.
Fenomenul tâlhăriei s-a prelungit şi în contemporaneitatea noastră, astfel fiind posibilă apariţia de
noi producţii literare folclorice de acest gen.
Astfel „ Monitorul de Botoşani „din lo martie 2008, sub titlul „Haiduci prinşi la furat ", de
S.Gheorghiu, scrie că un tânăr din Frumuşica, de
17 ani, a plecat la Iaşi, s-a înhăitat cu alţi doi minori
din comuna Lungani (Iaşi), s-a apucat de furat, s-a
pus pe prăduit, dar nu i-a mers decât vreo patru luni,
pentru că a fost prins.
, Metoda aplicată de ei seamănă mai mult cu cea
folosită în trecut de tâlhari.Tinerii umblau numai
noaptea călare pe cai.Când se acţiona - doi forţau
uşile, iar al treilea avea grijă de cai.
Aşa au spart mai multe case şi magazine, sedii de
firme, maşini etc„ de unde au furat tot ce au prins,
preluând de la pufuleţi, banane, ţigări şi DVD-uri
până la găini şi oi.
Identificaţi, haiducii s-au ales cu dosar penal, fiind cercetaţi pentru furt calificat.
Un loc aparte în folclorul literar local, în lirica
acestor meleaguri, îl ocupă însemnările celor plecaţi
în armată sau război, în lagăr, adesea trimise prietenelor sau logodnicelor, părinţilor, fraţilor sau surorilor, sub formă de scrisori etc.
Astfel, de la unii localnici din Vlădeni, precum
Iordache Palaghia, la începutul secolului trecut, şi
Ghiţă Nichituş şi Vasile Ursache, la jumătatea acestuia, plecaţi în armată şi apoi pe front sau în lagăr,
s-au păst rat cântece, reflecţii, cugetări etc„ în carneţele, cu chenare şi floricele pe margine, uneori şi cu
desene.
Deci satele comunei noastre au fost, sunt şi vor fi
un creuzet de valori folclorice, un bogat şi diversificat bazin folcloric specific, dar întoarcerea la rădă
cini este o condiţie esenţială a menţinerii şi perpetuării acestor frumoase tradiţii şi obiceiuri tradiţionale.

Lirică

de dragoste

Hai,

mândruţo, după

mine
mine ţi-o fi bine;
Eu la deal nu te-oi lua,
Cu căruţa te-oi purta,
Că mi-i casa-n deal la cruce,
Bate vântul lemne-ţi duce,
Vacile tu nu-i mai mulge,
Boii nu te-or mai împunge.
După

(Vasile Ursache, 83 de ani,
corn. Frumuşica)

Vlădeni-Deal,

Mai întâi şi la-nceput,
Te cuprind şi te sărut,
Complimente de amor,
Pentru-al nostru viitor!
Cinci cuvinte ţi-am dictat:
„ Te-am iubit şi n-am uitat! "
încă cinci îţi voi dicta:
„ Te iubesc, nu mă uita! "
Eşti

o floare, eşti un crin,
parfumul cel mai fin,
Eşti un înger, eu sânt crin
Şi-amândoi noi ne iubim,
Iar ca semn că te iubesc
Iată jos mă iscălesc.
Eşti

Printre stele lucitoare,
Am zărit o mândră stea,
Ce lucea ca mândrul soare,
Erai tu, iubita mea,
Şi

ca semn că sânt departe
nu ne putem vedea
Citeşte mai jos, iubito,
E iscălitura mea.
Şi

lord. Palaghia
Spune-mi, scumpo,
Că nu mă vei uita;

dragă,

Lasă-o lacrimă să cadă

Pe iscălitura mea.
Cu N mi-e numele,
Cu I prenumele,
în B locuiesc
Şi pe tine te iubesc!
(Ion Nistor, Boscoteni)

Foaie verde şi - o alună,
Bădiţă, bădiţă,

Aş vrea să spun cât te iubesc,
Dar nu ştiu ce să fac,
De câte ori te întâlnesc
Mă mulţumesc să tac ...

Pe sub cer şi pe sub lună,
Bădiţă, bădiţă,

Trece-un leu cu-n şarpe- n gură;
Bădiţă, bădiţă,
Nu şti u şarpe - i sau un
Bădiţă, bădiţă,
Ori e puişorul meu,
Bădiţă, bădiţă ...

(Vasile

leu

Coţofanu,

76 de ani -

Frumuşica)

Cu o rază fermecată,
Scumpo, te asemăn eu;
Raza să pătrundă toată
Frumuseţea ta mereu.
(de la înv. pens. Gh.Cimpoi, 67 de ani,
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Rădeni)

Tu n-ai

Amintiri
Ca să spun că te iubesc
Nu pot, dragă, să-ndrăznesc,
Dar te uită - n ochii mei
Şi vezi, dragă, ce zic ei
Şi de crezi că nu spun drept,
Pune mâna-aici la piept
Şi de vezi inima mea,
Pentru ce se zbate ea,
Cu atâta chin şi-amar
Şi muncesc eu în zadar
Să-ţi trimit această carte,
De amor să avem parte
Şi ca semn că te iubesc
Uite jos mă iscălesc!
(Gh.Nichituş, Vlădeni

asemănare!

Sunt fericit că te iubesc!
Pleacă-ţi petalele o dată!
Să te sărut nu îndrăznesc ...
De ce nu eşti tu fată?!„.
O, dar ce-mi văd ochii imediat?
Ca-n basme-n loc de floare-o fată,
Plecându-şi capul minunat,
Ea mă sărută-o dată.
(Fănică

- Deal)Ochii

tăi„.

Cu drag la pieptul meu când cazi,
Rămâi, cu sete, să-ţi şoptesc:
„ Eu te ador , ca pe o stea,
Şi totdeauna te iubesc! "

Ai ochi de sfânt;
Tulburători mai sânt. ..

Dacă astăzi

Tulburători!

O

Mă

Mândră dragă,

trec fiori!
Mă pierd în ei,
În ochii tăi ...
Ai ochi dumnezeieşti;
Ca vraja eşti!
Dumnezeieşti. ..
O vrajă eşti!
Mi-e dor de ei,
De ochii tăi. „
În noaptea grea,
Văd umbra ta;
Două scântei
Sunt ochii tăi. ..
Dă - mi ochii dragi,
Gura de fragi,
Vârfuri de sân,
Muguri de crin ...
Mai mult de-atât,
Să nu te uit„ .!

bucată

Să

de

ne desparte
pământ,

nu se poate
te şterg din al meu gând.

***
De-ar fi cerul o plăcintă
Şi Pământul un brânzoi,
M-aş gândi numai la tine,
Ca să-l mâncăn amândoi!

***
Precum gheaţa se topeşte
Când soarele o-ncălzeşte,
Aşa şi eu mă topesc
Când la tine mă gândesc.
Te-am iubit din timpu-n care
Tu la şcoală învăţai,
Că ştiam că şi acuma
Gura mie-o să mi-o dai.
(M. Palaghia, Vlădeni - „ Vale ")
De la poarta casei tale
Izvorăşte-un râuşor

Prin nopţi cam tăcute,
Prin stelele multe,
Prin vântul cel iute,
Aud un glas„.

Şi pe el la vale curge
Numai dragoste şi dor ...

Te-am iubit din ziua-o care
Prima dată te-am văzut;
Şi acum te văd în zare
Şi nu pot să te mai uit!„.

Din nour ce trece,
Din luna cea rece,
Din visuri vreo zece,
Eu văd un obraz ...
M. P.
Eşti mireasma ce te - mbată,
Fascinându-te mereu;
În inimă-nrădăcinată,
Eşti floarea sufletului meu;
în jurul tău sunt multe flori,
Ce strălucesc în soare,
Dar printre-aceste mari comori

Azi-noapte, când m-am culcat,
Eu pe tine te-am visat,
Cum stăteai la capul meu
Şi mă sărutai mereu .. .
Şi acum te simt aproape,
Nu ştiu dacă mai sunt treaz ... ;
Te cuprind frumos de mijloc
Şi sărut al tău obraz.
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Dumitru LAVRIC

THANATOS - Mitologia românească a mortii

EXPERIENTE ALE MORŢII

înduplecat de

ceilalţi zei, Nergal - stăpînul Marelui

Lăcaş - îngăduie sufletului lui Enkidu să revină cîteva
1 DISCURSUL SUMERIAN
I~an Petru Culianu apreciază că „Sumerul oferă cele clipe P~ ~~t şi î~ acest fel ~hilgameş află sfişietoare
w · scnse
· re1en
c ·toare 1a călwt
Vlata
m ai· vechi re1atari
a oriil"e •m alte martunsm
C . c despre
d
. ' •de •.apoi:.
ul . ._

·« ·
M'
Eli d
• d
iil'
·
·
t
lumi
. iar. rrcea. a e, urmm
.
. sugest .e unm .emmen
•
onentalist ~encan .este ş~ mai tranşant: „lstona.mcepe
în Sumer... Acelaşi spaţm a generat ŞI cea mai veche
epopee a lumii - cea a lui Ghilgameş: „De peste patru
milenii, şi dintr-un îndepărtat colţ al părnîntului, acoperit azi de nisipuri, bate încă - pînă la noi - inima unui
om şi a unui popor" (Al. Dima).
în viziunea lui Eliade, Epopeea lui Ghilgameş este una
din cele mai emoţionante legende despre căutarea nemuririi sau, mai exact, despre insuccesul final al unei
intreprinderi care părea să aibă toate şansele de reuşită.
Această saga, care debutează cu excesele erotice ale
unui erou dublat de un tiran, dezvăluie, în ultimă instanţă, inaptitudinea virtuţilor pur eroice de a transcede
radical condiţia umană.
Deşi slujnicele palatului îl preamăreau pe regele din
Uruk ( Ghilgameş e cel mai frumos dintre bărbaţi, Ghilgameş e cel mai viteaz dintre toţi vitejii!), cînd prietenul
său Enkidu urmează neînduplecata soartă a oamenilor,
Ghilgameş îşi pune întrebări tragice (Muri-voi oare şi
eu?) şi se hotărăşte să călătorească la nemuritorul Utnapiştim (Vreau să-l iscodesc despre Moarte şi Viaţă!), neglijînd sfaturile înţelepte ale hangiţei Siduri:
- O, Ghilgameş, unde rătăceşti la voia întîmplării?
Viaţa veşnică, pe care o urmăreşti, n-o vei afla.
Cînd zeii au făurit omenirea, au hărăzit oamenilor moartea,
Viaţa veşnică au păstrat-o pentru ei!

Experienţa lui Ghilgameş este a unei chemări şi a
unei căutări:
Cum aş putea să tac, cum aş putea să păstrez tăcerea,
Cînd prietenul pe care-l iubeam a ajuns pulbere?
Cînd Enkidu, prietenul meu, a ajuns pulbere?
Oare n-am să ajung şi eu ca el?
Nu mă voi culca oare, pentru a nu mă mai scula niciodată?

iar răspunsul lui Utnapiştim înscrie drama umană în
legitatea cosmică:
- Cu toate că-i neînduplecată, moartea e legea tuturor;
Clădim noi oare case pentru vecie?
Pecetluim noi oare învoieli care să lege pe vecie?
Fraţii îşi împart oare, pentru vecie, bunurile?
Veşnică e oare ura între oameni?
Rîul care se umflă te duce oare cu el pentru vecie?
De la începutul veacurilor, nimic nu este veşnic!
Cel care doarme şi cel care-i mort se aseamănă unul cu altul.
Oare nu-şi închipuie fiecare icoana morţii?
Zeii împart moartea şi viaţa şi nu dezvăluie sorocul morţii!

1
- e ţ1-a iost rag, ce-a1 mmguat ş1 era pe pac
mi
.
iior, ca 0 hama
· - veche.
mu„ ta1e, es te ast"azi. prad"a Vlerm
Ce ţi-a fost drag, ce-ai mîngîiat şi era pe placui inimii tale, este astăzi acoperit de pulbere.
Toate acestea sînt acum cufundate în pulbere,
Toate acestea sînt acum cufundate în pulbere.

Deşi destinul celui care a văzut totul este definitiv sigilat de moarte (în camera unde dorm, moartea şi-a statornicit lăcaşul, I şi oriunde aş pune piciorul, moartea
mă urmează mereu!), „el îşi găseşte consolarea numai
între zidurile temeinice ale Urukului, cu a căror construcţie perfectă se mîndreşte. Prin felul cun1 îşi amă
geşte frustrarea, Ghilgameş pare a fi o străveche variantă
a lui Faust care, înainte de a muri, devine filantrop pentru a scăpa de Mefistofel" (I. P. Culianu); din perspectiva
celui preaînţelept „s-a văzut în Epopeea lui Ghilgameş o
ilustrare dramatică a condiţiei umane, definită prin inevitabilitatea morţii. Totuşi, prima capodoperă a literaturii universale lasă de asemenea să se înţeleagă că, fară
ajutorul zeilor, unele fiinţe ar fi susceptibile să obţină
nemurirea, cu condiţia să iasă victorioase din anumite
probe iniţiatice. Văzută din această perspectivă, legenda
lui Ghilgameş ar fi, mai degrabă, povestea dramatizată a
unei iniţieri ratate" (M. Eliade).
într-un vis, lui Enkidu i se arătase un grifon care:
Mă apucă şi mă duse spre casa întunericului,
spre casa de unde nu mai iese nimeni,
spre calea fără întoarcere.

Se recunoaşte în acest document oniric esenţa formulei danteşti „Lasciate ogni speranza voi ch'entrate!".
2. KA IN AMENTI
Pentru Mircea Eliade (Istoria credinţelor şi ideilor religioase), Cartea Egipteană a Morţilor „este ghidul prin
excelenţă al sufletului în lumea de dincolo", „ultima
sinteză religioasă, singura care şi-a menţinut supremaţia pînă la sfrrşitul civilizaţiei egiptene". înglobînd o cunoaştere ezoterică veche de cinci milenii, celebra culegere de rugăciuni şi descîntece confirmă aprecierea lui
Herodot conform căreia „egiptenii sînt cei mai credincioşi dintre toţi oamenii" şi îşi fixează statutul de vademecum chiar prin titulatura capitolelor: Pentru a trăi
după

Moarte, Un imn de Slavă lui Ra, Pentru a putea
intra şi ieşi din Lumea de Dincolo, Pentru a reda Răposa
tului Puterile Gurii Sale, Pentru a i se restitui Răposatului
Inima sa, Pentru a respinge Spiritele cu Cap de Crocodil
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şi pentru

respingerea Demonilor-Şerpi, Pentru a nu Muri
Dincolo pentru a doua oară, Pentru a împiedica Descompunerea Corpului, Pentru a deschide Porţile spre Dincolo,
Pentru afi transformat în Fenix regal (Rîndunică etc ... ),
Pentru a-şi păstra Memoria, Pentru a cunoaşte Misterele,
Pentru a pătrunde în Amenti, Pentru a deveni supus al lui
Osiris, Pentru a rămîne alături de Ra ...
înscrise pe fişti de pînză sau pe pereţii interiori ai
sarcofagului, aceste indicaţii vor ajuta sufletul ieşit din
trup să intre în glorioasa Lume Inferioară şi în frumosul
Amenti, putîndu-se manifesta, la dorinţa sa, sub toate
formele existenţei şi apoi putînd pleca spre Lumina Zilei; în timpul trecerii prin Moarte îşi va putea învinge
duşmanii dacă preotul va arde în preajma trupului ră
şini puternic mirositoare şi îi va pronunţa numele; urmează să străbată Ţinutul de Foc şi întreg Pămîntul sub
ochiul binevoitor al lui Ra sau să rămînă în apropierea
lui Osiris şi să fie hrănit din ofrandele sepulcrale; va putea ajunge în Cll11piile Preafericiţilor aflînd pe altarul
Marii Divinităţi băutura şi plinea consacrate; va putea
să-şi îndeplinească toate dorinţele inimii şi să se amestece printre servitorii lui Horus, se va putea urca în barca
lui Ra, va deveni un Spirit sfint în deplină perfecţiune;
va lucra pămîntul, va culege grîul, va mînca, va bea, va
coabita - va face tot ce făcea în viaţa pămînteană; va fi
introdus în Amenti în tovărăşia regilor Egiptului şi se va
afla în anturajul lui Osiris; va trăi şi va deveni asemeni
unui zeu, va pătrunde, fără a întîmpina obstacole, în interiorul Discului solar sau îşi va putea face apariţia pe
pămînt pentru a-i îngrozi pe cei care au luat Calea Rău
lui; va putea deveni o stea pe bolta cerească- căci Paznicii Porţilor nu-l vor putea sili să se întoarcă din drum ...
Toate acestea vor fi însă posibile doar după Marea
Judecată Osiriană: Osiris este domn în Amenti, stăpîn
peste Tărîmul Morţilor şi Judecător al acestora; reşedin
ţa sa este Amenti, echivalent al Paradisului, unde se află
Cîmpiile Preafericiţilor şi Cîmpiile Păcii; în preajma sa
se află Isis - soră şi soţie, şi fiul lor Horus în luptă continuă cu Seth pentru a-şi răzbuna tatăl. Din Tribw1alul
Divin care reuneşte 42 de judecători face parte şi Thot,
zeul sapienţial care înseamnă păcatele celui judecat pe o
tăbliţă; judecata are loc în Dubla Sală a lui Maat - Adevăr şi Dreptate, soţia lui Thot, fiica lui Ra Desăvîrşitul,
Judecător al Universului; Anabis Şacalul, patronul iniţi
erilor, conduce răposatul în faţa Cîntarului; inima celui
judecat e pusă pe Balanţă, avînd contragreutate o pană
din părul delicatei Maat; dacă inima e mai grea decît
pana, sufletul păcătos va fi devorat de Zeul Şacal sau de
demonul Babai, monstrul cu cap de crocodil.
Această a doua moarte, care îi îngrozea pe egipteni,
echivalentă cu aneantizarea şi distrugerea totală a conştiinţei, putea fi evitată prin perfecţiunea morală în timpul vieţii (vezi Confesiunile Negative), prin prima operaţie excercitată asupra mortului - îmbălsămarea necesară pentru păstrarea lui Ka - partea cea mai consistentă

a sufletului şi, mai ales, prin deschiderea gurii acestuia
cu Toporişca sacră pentru a transmite sufletului eliberat
Puterea Cuvîntului, cuvînt în faţa căruia - după Noica egiptenii trăiau o autentică nelinişte semantică; cuvîntul
se află şi la îndemîna sufletului plecat spre Zîna Prealuminată, în călătoria minunată pe Tărîmul de Dincolo
spre Renaşterea sa întru Spirit.
Cuvîntul hrăneşte Sufletul (Ofrandele aduse mie
sînt fară sfirşit căci de fiul meu - trup din trupul meu
- sînt hrănit; Ce mănînc? Pîinile din Grîul alb frămîn
tate. Ce beau? Berea din Grîul roşu se scoate; Pomeni
pregătite bine: carne, lapte şi dulciuri), apără de demoni
(Fugi, demone cu chip de crocodil! Tu, care ai sălaş în
Miază-zi! Priveşte-mă! Sînt sănătos şi voinic!; Scapă-mă
de aceşti Paznici-Spirite, înarmaţi cu cuţite lungi şi ale
căror gheare îmi sfişie carnea„. Scapă-mă pe mine de
acest demon cu faţă de cline care înghite hulpav cadavre ele morţi ... Scapă-mă de acest Spirit demonic, el se
bagă în suflet, el devoră inimi„ .), dă demnitate lui Ka
(în pace intru în frumosul Amenti acum, pe Osiris să-l
ador, Domnul vieţii întru veşnicie; Sînt Lotus inefabil,
splendoare şi puritate!) şi putere asemeni zeilor (Voi,
zei bătrîni, Primii născuţi ai zeiţei Nut! Priviţi! Ca oricare dintre voi sînt făcut!), cel plecat Dincolo revitalizînd
chiar bătrînele Divinităţi (O, Osiris, Tatăl meu divin, salut! Iată că sosesc membrele tale să-ţi îmbălsămez!). Discursul împune Nemurirea într-un etern prezent:
Puternic Zeu! Iată-mă! Am sosit!
Prin Portalul Morţii trecînd,
Eu exist şi trăiesc!
Exist; într-adevăr,exist, acum!
Şi trăiesc! Priviţi-mă! Trăiesc!

După 3000 de ani se va produce o nouă reîncarnare şi o nouă Reîntîlnire cu Zeii care vor striga plini de
bucurie:
Fie binevenită această Fiinţă puternică!
Fie ca să-şi ia în stăpînire Moşia!
·

3. REPLICA TIBETANĂ
Bardo Thodol este „o învăţătură a morţilor, o călă
uză printre fenomenele schimbătoare ale vieţii Bardo,
adică ale acelei existenţe care se întinde pe patruzeci şi
nouă de zile, de la moarte pînă la următoarea reîncarnare" şi demonstrează că „zeii sînt un licăr şi o lumină a propriului suflet': Se recunoaşte în aceste aprecieri
concepţia lui Jung asupra arhetipurilor ca forme identice etern moştenite şi dominante ale inconştientului însă
Cartea Morţilor Tibetană este, prin intenţia primară care
o justifică, o reflectare a celor trei etape care alcătuiesc
Starea intermediară, Starea de trecere între Moarte şi
Renaştere: clipa morţii, cele 7 zile ale Trăirii Realităţii,
Timpul Căutării Renaşterii - pînă în a patruzeci şi noua
zi. Cei care au exersat încă din viaţă Esenţa, imediat ce
încetează să respire, sînt conduşi în regiunile pure ale
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Paradisului de eroi şi eroine şi de deţinători ai Cunoaşte
rii. Ca semn pentru aceasta, cerul este fară nori. .. e mult
soare, dulce miros de tămîie ... muzică în cer". Dacă Trecerea Dincolo nu produce mîntuirea din legăturile lumii
şi ale păcatelor, Eliberarea din Sangsara prin recunoaş
terea aparenţelor impuse Fiinţei, va urma o Renaştere in
Utero dictată de acea lege a cauzei şi efectului aplicată la
om, de acea ereditate psihică numită Karma care opreş
te intrarea în Nirvana şi aruncă fiinţa înapoi în Amăgire
spre a se ruga Celui Iluminat: Om mani padma hum!
(0, tu din floare de lotus, milostiveşte-te de noi!).
Cartea se citeşte decedatului sau în locul în care el era
obişnuit să stea; în acest timp, nici o rudă sau soţ, soţie
nu trebuie să plîngă sau să-şi exprime durerea; răposatul
nu ştie dacă este mort sau nu, o stare de luminozitate îl
invadează; oficiantul îi citeşte la ureche pentru a-l conştientiza asupra noii condiţii: O, nobil fiu, ceea ce se numeşte moarte a venit acum. Te desparţi de această lume,
dar nu eşti singurul; moartea vine la Toţi. Mortului i se
explică faptul că posedă doar un corp de gîndire (vizibilitatea sufletului în starea de moarte) şi că formele de
gîndire ce îi apar ca realităţi ies din el însuşi şi va trebui
să le recunoască ca atare pentru a nu recădea în Sangsara; Eliberarea se poate produce în orice moment al călă
toriei, după cum poate fi şi ratată. ,,Viaţa Bardo nu aduce nici o recompensă veşnică sau pedeapsă veşnică, ci
doar o coborîre spre o nouă viaţă, care trebuie să apropie
pe om de ţelul său definitiv. Ţelul eschatologic însă este
ceea ce a produs cel ce trăieşte ca ultim şi suprem fruct,
din ostenellie şi sforţările lui omeneşti" (Jung).
în prima zi, cerurile sînt de un albastru adînc, Zeul
Tată - Mamă stă pe un tron de lei; Karma rea poate determina frica şi înclinaţia către lumina tulbure a zeilor
mărunţi: Aceasta este o întrerupere care te reţine pe calea Eliberării. N-o privi. Uită-te la limpedea lumină albastră cu credinţă adîncă- spune Cartea. în ziua urmă
toare apare pura formă a apei ca o lumină albă, apar şi
alte zeităţi dar, alături de lumina înţelepciunii luceşte şi
o tulbure lumină fumurie din Infern; Crede în orbitoarea, limpedea, alba lumină - şopteşte Cartea, dar alba
lumină orbitoare îl sperie pe călător şi el intră în ziua a
treia cînd este întîrnpinat de culoarea galbenă şi de zeită
ţile ce strălucesc în haloul curcubeului, dar şi de lumina
albăstruie din lumea umană: Dacă te laşi atras de ea, te
vei naşte în lumea umană şi vei avea de suferit naşterea,
bătrîneţea, bolile şi moartea, fără posibilitatea de a ieşi
din mlaştina existenţei lumeşti. Aceasta este o întrerupere care te întîrzie pe calea eliberării. Cei lacomi, avari
sau care şi-au încălcat jurămintele fug de lumina galbenă şi în ziua următoare vor întîlni lumina roşie, „forma originară a elementului foc", „transparentă, splendidă şi orbitoare" - alături de o lumină tulbure: Dacă
te agăţi de ea, vei cădea în lumea Spiritelor Nefericite.
Cei pizmaşi vor continua să rătăcească în jos prin „lumina verde a formei originare a elementului aer": Nu

te teme de magnifica şi transparenta, strălucitoarea şi
orbitoarea lumină verde, ci cunoaşte-o ca înţelepciune.
Cei pe care înclinaţiile rele îi trag înapoi resimt teama
şi groaza şi îşi continuă rătăcirea cînd asupră-le strălu
cesc toate zeităţile celor Cinci Ordine şi patru culori din
starea originară a elementelor: Aceste patruzeci şi două
de zeităţi desăvîrşit împodobite, care ies din inima ta şi
care sînt produsul propriei tale iubiri pure, strălucesc
apoi. Recunoaşte-le! Purele radiaţii ale înţelepciunii înspăimîntă însă şi rătăcitul e atras de lumini înşelătoare;
cei mai răi din cei mai răi continuă să rătăcească şi în
ziua a şaptea sînt întîrnpinaţi de radiaţiile înţelepciunii
dar se simt atraşi de tulburea lumină albastră din lumea
animalelor - ratînd şi ultima şansă din hebdomada care
i-a pus faţă în faţă cu Zeităţile Blînde şi Clara Lumină;
următoarea hebdomadă va fi a divinităţilor mînioase:
„cincizeci şi opt de zeităţi înconjurate de flăcări, mînioase şi băutoare de sînge, care sînt Zeităţile Blînde de mai
înainte, numai că în aspectul invers": Marele şi Gloriosul
Buddha se arată „brun închis la culoare, cu trei capete,
şase mîini şi patru picioare': cele Opt Mînioase au capete de animale, cele Patru Păzitoare ale Porţilor poartă
cu ele ţepuşa, laţul, lanţul de fier, clopotul; dacă rugă
ciunile nu îl pot elibera pe cel rătăcit, acesta va intra în
Sidpa-Bardo, deşi Marea Eliberare prin ascultare se putea produce „fiindcă pur şi simplu nu eşti necredincios".
Rătăcind în Sidpa-Bardo, mortul are acum un corp
de dorinţă, vede locurile şi rudele de pe părnînt ca în
vis, îşi vede familia plîngînd; cei cu o karma foarte rea
sînt urmăriţi de animale de pradă înfricoşătoare, vînturi
furioase, groaznic tumult. Neputînd renunţa la ataşa
ment şi la dorinţă, mortul îşi doreşte acum un corp fizic
dar trupul său mort „rudele l-au ars sau l-au îngropat
sau l-au aruncat în apă sau l-au dat păsărilor şi animalelor de pradă". Apare Zeul Morţii care „îţi taie capul,
îţi bea sîngele, carnea ţi-o mănîncă şi-ţi roade oasele; tu
însă eşti incapabil să mori" - ceea ce ar semnifica experimentarea vidului luminos şi a strălucirii vide; păre
rea de rău după bunurile lumeşti sau ura faţă de cei care
au intrat în posesia lor poate determina „naşterea în Infern"; acestea au fost nălucirile Karmice. în final, oficiantul încearcă să-l ajute pe cel mort la închiderea uşii
matricei pentru a evita reîncarnarea, căderea în lume;
cei care însă au „viziuni de fiinţe masculine şi feminine
în unire" şi sînt atraşi de acestea, nu pot închide uşa matricei, se regăsesc închişi în forme ovale şi cînd ies afară
din matrice pot fi bărbat sau femeie, cîine, purcel, furnică, insectă, vierme.
Ratînd Nirvana, se recade în Sangsara dar speranţa .
în Maitreya rărnîne: Om mani padma hum!
4. NEKYIA GRECO-ROMANĂ

în lăcaşul cumplitei Persefona şi-al lui Pluton va intra
Ulise - călăuzit de sfaturile zeiţei zorilor - pentru a consulta sufletul prorocului Tiresias; tărîrnul cu porţi de fier
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pe veci închis al morţii, tărîmul noptatic cu bicisnicele
umbre de oameni răposaţi, suflete rnîhnite şi nenorocite
rătăcind în ceaţă şi întuneric se află dincolo de Okeanos,
fiind străbătut de patru fluvii - unul arde în flăcări iar
celelalte trei trezesc jalea, spaima şi durerea sufletească;
cîntul XI din Odiseea este dedicat acestui episod, fapt
pentru care a fost identificat cu Nekyia - scena morţilor.
Ulise aduce mai întîi ofrande morţilor (Nainte puse
mied, apoi vin dulce/ Şi <lup-aceea apă. Peste ele/ Făi
nă albă presărai.), apoi sacrificii( ... pusei mîna/ Pe oi şi
le-njunghiai în groap-aceea,/ Şi ciuruia într-însa sînge
·
negru) - şi spiritele acestora încep să roiască:
Atunci din beznă s-adună mulţime
De suflete de morţi, feciori, neveste,
Moşnegi sărmani şi fragede copile
Cu pieptul de curînd cuprins de jale
Şi mulţi străpunşi de suliţe ferecate,
Bărbaţi răpuşi în luptă, toţi cu arme
însîngerate. Se îmbulzeau spre groapă
Roind de pretutindeni cu un vuiet
Asurzitor. îngălbenii de spaimă.
Mai întîi se apropie de-al lui Laerte fiu al mamei suflet - care însă nu poate fi îmbrăţişat
Vrui să cuprind al mamei mele suflet.
De trei ori mă săltai spre-a o cuprinde,
De trei ori însă ea-mi zbură din braţe
Ca umbra sau ca visul. Şi durere
Mai nemiloasă pieptul meu încinse
căci

doar asta
I-a oamenilor stare după moarte,
Căci oasele şi carnea se destramă
Şi praf s-alege ea topită-n focul
Puternic arzător, de cum se duce
Din oase albe viaţa, şi ca visul
Se- naripează sufletul şi zboară.

Decît aici în iad să fiu mai mare.
Minos „cel falnic, al lui Joe fiu" judecă pe morţi; pe
trei dintre condamnaţi îi vede în groapă Ulise:
Titios Zăcea pe jos. Doi zgripţuroi stau alături
Şi pliscul şi-nfingeau în măruntaie
Şi - i ciuguleau ficatul, dar cu mina
El nu putea înlătura pe zgripţori.
TantalStetea în iaz cu unda pînă-n barbă
Şi suferea cumplit. Murea de sete( ... ).
Deasupra-i atîrnau frunzoase ramuri
De pomi înalţi şi-ndolduraţi de poame( ... )
Dar cum dedea moşneagul să le-ajungă,
Le vîntuia spre nori deodată vîntul.
SisifPurta un stei de piatră uriaşă
Cu braţele-amîndouă şi spre-o culme
Se încorda din mini şi din picioare
S-o-mpingă tot la deal, dar cînd sta gata
S-o suie-n vîrf, o straşnică tărie
O da napoi şi-afurisita piatră
Se tot rostogolea pîn' la cîmpie.
Iar el zorea şi-o împingea spre culme
Şi tot curgea sudoarea de pe dînsul
Şi capul lui plutea în prăfarie.
Chiar dacă Eliade considera imaginaţia mitologică a
romanilor ca fiind mediocră şi indiferentă faţă de metafizică, I. P Culianu apreciază că, mai enigmatică decît
Nekyia homerică, este Cartea a VI-a a Eneidei fară a exclude evidenţa că „poetul latin Virgiliu ( ... ) imită scena
homerică".

Sufletul prorocului din Teba apare „ţiind un sceptru
poleit de aur'~ îi prezice eroului viitorul şi sfrrşitul vieţii:
Muri-vei doar împovărat de-o lungă
Şi verde bătrîneţe şi - mprejuru-ţi
Cu totu-ndestulat va fi poporul.
apoi „se trase-n beznă umbra lui Tiresias"; eroi fară
- pe cît de celebri pe atît de tragici îl întîmpină
în continuare pe Ulise; printre ei, Agamemnon
Se-ntinse el dorind să mă cuprindă,
Dar n-avea-n sine vlaga şi tăria
Ce-avuse mlădiosu-i trup odată
număr

şi Ahile - cel care în viaţă a fost preamărit precum
zeii iar după moarte se află în fruntea tuturor, ceea ce
nu reuşeşte însă să-l consoleze:
Mai bine-aş vrea să fiu argat la ţară,
La un sărac cu prea puţină stare

Eneas înfruntă ale Stixului bălţi, negrul Tartar şi şer
puitul Cocit, intră în ţara oprită celor ce-s vii pentru a
afla de la tatăl Anchise viitorul plin de măreţie al urmaşilor săi; poetul care va deveni peste veacuri călău
za lui Dante, invocă zeii:
Zei ce domniţi peste duhuri, voi umbre tăcute, tu, Haos,
Tu, Flegeton, amuţite tărîmuri în pururea noapte,
Fie-mi lăsat să vorbesc despre cele-auzite, daţi voie
Să desfaşor ce s-ascunde în fund de pămînt şi-n întunec.
După monstruoase înfăţişări de fiare în feluri şi
chipuri, se iveşte înfricoşătorul luntraş - Charon, plutaş spăimos şi-atît de murdar că ţi-i silă:
E păzitor peste ape şi fluvii, sălbatica barbă
Albă şi lungă i-atîrnă, iar ochii sclipire-s de flăcări.
şi apocalipticul paznic
Cerberul groaznic, întins cît de mare-i în hruba din
Latră deodată cu gurile-i trei de răsună regatul.

faţă,

Umbrele marilor războinici, scîncetul pruncilor
plîngători, nefericita Didona îl întîmpină pe erou pînă
ce acesta ajunge:
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.. . în Jocuri voioase, în dulcea verdeaţă
A norocitelor lunci, în lăcaşuri adînc fericite.
Aici adastă cei care aşteaptă
Noi întrupări de ursită şi-acuma, din apele Letei,
Sorb băutura odihnei şi-a-ntinsei uitări fără capăt.
La întîlnirea cu cel ce i-a fost tată, Eneas:
A încercat de trei ori să-l strîngă la piept cu iubire,
Insă, cuprins în zadar, scăpatu -i-a chipul din braţe,
Ca o suflare uşoară de vînt, ca şi visul ce zboară.
Tradiţiile

pre-homerice fac referire la o tragică
eroare care, într-un anumit moment al istoriei primordiale, a anulat posibilitatea dobîndirii nemuririi
de către om iar platonismul şi orfismul acreditează
ideea că drept pedeapsă pentru nelegiuirea primordială sufletul a fost închis în corp (soma) ca într-un
mormînt (sema), existenţa întrupată fiind mai degrabă o moarte, abia aceasta constituind începutul veritabilei vieţi; indestructibil, sufletul se reîncarnează căci
imortalitatea implică metempsihoză. Conform aceloraşi tradiţii, spiritele morţilor se pot manifesta ca nişte
mici zburătoare asemănătoare insectelor; la romani,
aceste fantome erau numite manes al căror cult era
reflectat în două deosebite sărbători ale strămoşilor
morţi - Parentalia şi Rosalia în timpul cărora morţii se întorceau pe pămînt, se hrăneau cu hrana de pe
morminte sau vizitau casele urmaşilor.

5. EROISM SI IMORTALITATE

"Ei cred - sc;ie Herodot despre geţi - că nu mor şi
că cel care dispare din lumea noastră se duce la zeul
lor Zamolxis" deoarece acesta „îi învaţă că nici el, nici
oaspeţii lui şi nici urmaşii acestora în veac nu vor
muri, ci se vor muta numai într-un loc unde, trăind
de-a pururea, vor avea parte de toate bunătăţile".
Comentînd o altă informatie din Istorii-Ie herodotice - aceea că tracii jeleau '1a naşterea unui copil
dar îşi îngropau defuncţii cu voioşie - Eliade ajunge
la concluzia că „Credinţa în nemurire şi certitudinea
beatitudinii sufletului decorporalizat duc, la anumite
triburi trace, la o exaltare aproape morbidă a mortii
şi la o depreciere a existenţei", aceste convingeri e~
chatologice explicînd şi curajul ieşit din comun al
traco-geto-dacilor în lupte; un apetitus maximus mortis la aceste populaţii confirmă şi alţi istorici greci şi
romani, interpretatio greaca şi latina fundamentînd
un adevărat mit al eroismului şi imortalităţii confirmat şi de solia la Zamolxis: la fiecare patru ani, închinătorii către această zeitate trimiteau un sol care să comunice zeului doleanţele credincioşilor; cel desemnat
p_e~tru solie era aruncat în suliţe, sacrificiul facînd posibilă comunicarea şi confirmînd că mesajul va ajunge
la destinatar.

Din descrierea lui Pomponius Mela a obiceiurilor
funerare la traci şi geţi se pot desprinde însă şi alte
concluzii, poate mai realiste: „Unii cred că sufletele
celor care mor se vor întoarce pe pămînt, iar alţii socotesc că deşi nu se vor mai întoarce, ele totuşi nu se
sting ci merg în locuri mai fericite, alţii cred că sufletele mor negreşit, însă e mai bine aşa decît să tră 
iască. De aceea, la unii sînt deplînse naşterile şi jeliţi
nou-născuţii; dar, dimpotrivă, înmormîntările sînt
prilej de sărbătoare şi le cinstesc ca pe nişte lucruri
sfinte, prin cînt şi joc". „Expun trei zile cadavrul" precizează Herodot - „apoi jertfesc tot felul de animale şi după un mare ospăţ, înainte de care îl jelesc pe
mort, îl înmormîntează pe cel răposat, fie arzîndu-1,
fie îngropîndu-1". Desigur, focul rugului era menit să
separe trupul de suflet pentru ca esenţa divină să se
reîntoarcă în planul superior, facînd ca lucrurile să redevină ceea ce au fost la origini; ofrandele aşezate pe
rug asigurau ultima masă a mortului iar jertfele (cîinele şi/ sau calul) aveau rolul de animale psihopompe
pe calea spre împărăţia zeilor; ascensiunea sufletului
era pregătită prin repetatele pelerinaje ale dacilor la
locurile consacrate pe înălţimi, un reflex al acestora
fiind şi urcările la munte ale românilor.
În noua sinteză daco-romană, reflexe ale acestor
tradiţii se vor păstra, alături de discrete moşteniri romane, mai ales în ceea ce priveşte eroizarea răposa
tului, recunoscută de marele istoric Vasile Pârvan în
sărbătoarea Rusaliilor: „Acela ce serba Rosaliile ară
ta că nădăjduieşte în dăinuirea fiinţei noastre şi după
moarte, măcar aşa ca un somn blînd şi împăcat. Ră
posatul era închipuit în lumea cealaltă ca un duh apă
rător al celor rămaşi dincoace, un erou, cum se zicea
atunci şi de greci şi de romani şi de traci, suflet bun,
căruia i se aduceau prinosuri şi închinări ca sfintilor
şi zeilor"; „Fiecare dintre noi" - continuă istoricui începuturilor romane la gurile Dunării - „se face după
moarte duh nemuritor, Erou. Şi răposatul, devenit zeu
vecinic, trebuie cinstit şi rugat, de cei rămaşi încă aici
pe părnînt, spre a-i apăra şi ocroti şi pe dînşii. La săr
bătoarea trandafirilor, în miezul verii, Eroii şi muritorii ţin praznic împreună la morminte. Pe pietrele de
vecinică amintire puse celor trecuţi la viaţa cea fară de
moarte traco-romanii sapă chipul Eroului ... ".
Această moştenire religioasă s-a conservat - cu
evidente modificări - în folclorul românesc care păs
trează cu suficientă acuratete scenariul înăltării la cer
a sufletului-pasăre şi a pregătit apropierea băştinaşilor
de religia care astăzi este şi a românilor. „Toate aspectele religiei lui Zamolxes - opinează Eliade - escatologie, terapeutică, theurgie etc., încurajau apropierea de
creştinism" deoarece - aşa cum apreciază D. Drăghi
cescu „Esenţialul religiei lui Christos se găsea deja în
religia dacilor".
·
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Regulamentul de organizare ~i desfă~urare aConcursului Naµonal
de Poezie si Interpretare Critică aOperei Eminesciene „Porni Luceafărul ... ",
'
editia aXXXIV-a, 13-15 iunie 2015, Botosani

Centrul Judeţean pentru cdnservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Botoţani, în colaborare cu Editurile Junimea şi „Convorbiri Literare" din Iaşi, precum şi cu rvistele de cultură „Convorbiri literare",
„Poezia", „Scriptor", „Feed beack", „Viaţa Românească", „Familia", ,,Vatra", „Euphorion", „Steaua",
„Hyperion", „Conta", „Poesis", „Luceafărul de dimineaţă", „Porto-franco",
„Ateneu", „Argeş", „Bucovina
Literară", Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor
din R. Moldova şi ARPE,
organizează, în perioada 13-15 iunie 2015
Concursul Naţional
de Poezie şi Interpretare Critică a Operei
Eminesciene „Porni
Luceafărul. .. ", ediţia
a XXXIV-a.
Concursul
iş1
propune să descopere şi să promoveze
noi talente poetice şi
critice şi se adresează,
astfel, poeţilor şi criticilor literari care nu au
debutat în volum şi care
nu au depăşit vârsta de
40 de ani.
Concursul are trei
secţiuni:

POEZIE:
1) Carte publicată - debut
editorial: - Se vor trimite 2 (două)
exemplare din cartea de poezie apărută în
intervalul 10 mai 2014 - 5 mai 2015. Vor fi acordate 2 premii: a) „Horaţiu Ioan Laşcu" al Filialei Iaşi a
USR şi b) al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova.
2) Poezie în manuscris (nepublicată) - Se va trimite un print (acelaşi volum şi pe un CD - un singur exemplar!) în 3 exemplare, care va cuprinde cel
mult 40 de poezii semnate cu un moto. Acelaşi moto
va figura şi pe un plic închis în care vor fi introduse datele concurentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-mail, telefon. Se vor acorda
şase premii care vor consta în publicarea a câte unui

volum de poezie de tătre editurile menţionate. Juriul
are latitudinea, în funcţie de valoarea manuscriselor
selectate, să propună spre publicare şi alte manuscrise, în funcţie de disponibilitatea editurilor prezente în juriu (Editurile Vinea, Paralela 45, Charmides,
Eikon şi Princeps Edit).
Manuscrisele care nu vor primi premiul unei
edituri vor intra în concurs pentru premiile revistelor implicate în jurizare,
reviste care vor publica grupaje de
poezii ale poeţilor premiaţi. Un
manuscris, cel mai bun, poate
primi premiul undei edituri
şi al tuturor celorlalte reviste
implicate în concurs. Toţi
poeţii selectaţi pentru premii vor apărea într-o antologie editată de instituţia organizatoare.
3) Interpretare critică

a operei eminesciene:

- Se va trimite un eseu
de cel mult 15 pagini în
3 exemplare (în copie şi
pe un CD), semnat cu
un moto. Acelaşi moto
va fi scris pe un plic închis în care vor fi incluse datele concurentului:
nume, prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-mail,
telefon. Se vor acorda premii
ale unor reviste literare implicate în organizare. Eseurile premiate vor fi publicare în revistele
care acordă premiile şi în antologia
editată de instituţia organizatoare.
Festivitatea de premiere va avea loc la Ipoteşti şi Botoşani în ziua de 14 iunie 2015.
Organizatorii asigură concurenţilor cheltuieli de
masă şi cazare.
Lucrările vor fi trimise, până la data de 1O mai
2015, pe adresa: CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU
CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII
TRADIŢIONALE BOTOŞANI, Str. Unirii, nr. 10,
Botoşani. Relaţii la tel. 0231-536322 sau e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com.
PS. Se primesc grupaje de până la 15 pagini şi pe
e-mail!
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Din repertoriul coregrafic al Ansamblului
Societătii Culturale „Datina" Botosani

Notarea grafică a m fşcărilor s-a făcut după simbolurile stabilite de m'aestrul de balet
Theodor Vasilescu si maestrul coregraf Sever Tita.
CULEGERE SI TRANSCRIERE COREGRAFICĂ: MIHAI CHELĂRESCU
TRANSCRIERE MUZICALĂ:ICONSTANTIN LUPUi

Ultima formulă a Ansamblului Folcloric „Datina"
C omponenţa formaţiei

de dansuri: Abalaşei Petru, Agrigoroaie Dumitru, Bejenariu Alin, Buche Constantin, Cârligeanu Laurenţiu, Chelărescu Mihai, Crap Mihai,
Do dită
Liteanu Dumitru, Lohan Constantin, Miron Ioan, Rosu
, Stefan,
,
, Ioan, Surdu
Constantin.
Componenţa tarafului: Lupu Constantin - vioară; Amarandei Nicolae - vioară,
cobză; Chelărescu - vioară; Mândra George - vioară; Rută Florentin - braci; Chelă 
rescu Alin - ţambal; Burlacu Ioana - nai; Purice Adrian - trompetă; Butuc Constantin
- clarinet; Alexandru Tudorel - clarinet, fluier; Hetriuc Ioan - fluier; Lungu Cezar acordeon; Alexuc Dan - acordeon; Covrig Gică - acordeon; Petrişor Mircea - acordeon, tobă; Ştirbu Constantin - tobă; Martinaş Marius - orgă; Irimia Iustina - voce; Trofin Alexandra - voce; Luchian Ica - voce; Bercea Dumitru - voce; Matei Relu - voct:.
Conducerea muzicală: prof. Constantin Lupu
Coregrafia: ing. Mihai Chelărescu
https://biblioteca-digitala.ro
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TUDOREANCA
Frunzuliţă trei scaieţi,
Tudoreanca măi băieţi,
Care vreţi, care puteţi,
Care nu mai rămâneti,
în pădure la bureţi! '
Unde joacă tudoreanul,
bate cu ciocanul.
Unde joa că tudorenii,
Parcă
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Dedesubt pământul geme,
De opinci şi de obiele
Şi de aţe subţirele!
Tudorene, tudorene,
Seamănă porumb devreme,
Seamănă şi strânge-ntruna,
Şi iubeşte numai una,
Una măi!
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Bate talpa măi bătrâne,
Nu lăsa jocul pe mine.
Hai la joc băieţii mei,
Nu cu ochii la femei,
Că femeile deoache
Şi o să zăceţi de moarte!
Frunză
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