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Cornelia CIOBANU

Observatii marginale

Majoritatea specialiştilor admit că tra'diţionalitatea, oralitatea şi formalizarea se
constituie în „trăsături cardinale" ale culturii tradiţionale - acestea fiind general
acceptate atât pentru folclor, cât şi pentru
întreaga cultură populară
În ultimii 20-25 de ani, în spaţiul culturii tradiţionale se discută intens despre
relaţia inovaţie-înnoire-modernizare a
acesteia. Spre exemplu, Ioan Viorel Boldureanu, autorul lucrării „ Cultura tradiţională orală. Teme, concepte, categorii",
apărută la Editura MARINEASA - Timişoara, 2006, demonstrează faptul că
dinamica creaţiei folclorice trebuie înţe
leasă în primul rând sub raportul tradiţie
- inovaţie:„perechea tradiţie-inovaţie se
află în opoziţie pertinentă cu termenul de
modernizare, motivat de faptul că:
a). tradiţia intervine în modelarea prezentului, contribuind la realizarea de noi
combinaţii sociale şi culturale (în sensul
asimilării în cultura şi civilizaţia rurală a
unor instrumente, tehnici şi obiecte actuale (clarinet, saxofon, chitară sau orgă
electronică) în interpetarea folclorului
muzical - care reprezintă elementul de
continuitate;
b). inovaţia, înnoirea în sine reprezintă
elementul contradictoriu, de discontinuitate, dar care păstrează creaţiile folclorice
înăuntrul culturii tradiţionale ."
Pe bună dreptate autorul subliniază că
„tradiţia este un mod de a gândi şi a trăi
al ţăranului român. Tradiţia este o permanenţă a poporului român şi exprimă
idealuri ce aparţin unei colectivităţi distincte". Ca urmare, maneaua nu are nici

o legătura cu tradiţia românească, fiind
un gen muzical care nu aparţine poporului român, o expresie a dorinţei de succes
cu orice preţ şi de obţinere a unor câşti
guri financiare dacă „reprezentaţiile" de
acest tip întâlnesc un public neavizat sau
indiferent.
De aici rezultă necesitatea ca managerii aşezămintelor culturale din judeţul Botoşani, interpreţii vocali şi instrumentişti,
toţi cei interesaţi să ţină cont de faptul că
introducerea peste măsură a elementelor
de modernitate, în special în textele melodiilor populare, îi vor plasa în afara culturii tradiţionale şi catalogarea unor astfel
de tendinţe drept o formă de subcultură.
Mai mult, pe piaţa folclorică proliferează
diverse variante ale unor cântece populare mai vechi sau mai noi (denumite prototipuri iniţiale). Interpreţii, în cele mai
multe cazuri, apelează la textieri de ocazie
lansând pe piaţă variante care pot fi încadrate în practica plagiatului.
Dacă admitem adevărul că o melodie populară este un act colectiv, cu autori anonimi, atunci o variantă lansată pe
piaţă scrisă de un textier „specializat" pe
baza unui prototip existent în culegerile de folclor de fa sfârşitul sec. al XIX-iea
şi începutul sec. XX reprezintă doar un
surogat care contribuie la destructurarea
culturii tradiţionale.
Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani va trata cu maximă atenţie aceste
aspecte şi va impune tarafurilor şi interpreţilor să se încadreze în preceptele folclorului autentic.
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Elena PRICOPIE

Educaţia

- proces de cunoaştere
si dezvoltare pe tot parcursul vietii
Încep adresând tuluror cititorilor revistei îndemnul la întărirea în credinţă, prin salutul special, specific acestor
zile: HR1STOS A ÎNVIAT!
Nu există final al educaţiei. Faptul că citeşti o carte,
că treci un examen, nu înseamnă că ai terminat educaţia. Toată viaţa, din momentul naşterii şi până la moarte, e un proces de educaţie (Jiddu Krish namurti) .
Am început citând un corifeu al genului acesta de activitate tocmai pentru a lămuri un aspect ce nu e bine înţe
les. Foarte mulţi asociază educaţia permanentă cu educaţia adulţilor şi atât. Dar nu, educaţia permanentă înseainnă permanentizarea educaţiei, în sensul unei continuităţi
de la începuturile procesului de educare al unui om ş i
până la finalul vieţii, înseamnă educarea şi autoeducarea
tuturor, a copiilor, a tinerilor, a adulţilor şi a celor foarte
devreme născuţi, un proces ce are la bază ideea că în orice
moment al vieţii, şi în timpul anilor de studiu în sistemul
formal al educaţiei, şi după terminarea studiilor, avem de
învăţat mereu, mereu lucruri noi, altfel, adică în primul
rând aş spune că unii de la alţii, unii au trecut printr-o experienţă din care au învăţat ceva şi poate fi o lecţie pentru
semeni, alţii au citit mai mult şi pot transmite învăţături,
alţii sunt mult calificaţi, cu o expertiză de necontestat în
diferite domenii şi deţin cunoştinţe ce pot fi de ajutor semenilor pentru a şti să rezolve probleme inerente vieţii
de zi cu zi.
Educarea prin activităţi care ţin de suflet, prin activităţi culturale, organizate de Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, încearcă să desăvârşească ceea ce formează şcoala, mai exact să
completeze şi să desăvâşească cunoştinţele, deprinderile,
aptitudinile, vocaţiile, înclinaţiile descoperite ori nedescoperite încă, pe calea educaţiei formale . Este o misiune
pe cât de grea - să descoperi, să înveţi prin alte metode, să
cizelezi şi să promovezi-, pe atât de mulţumitoare, aducă 
toare de bucurie atunci când vezi rezultatele prin atitudinea tuturor, copii, tineri, adulţi.
Acest număr al revistei apare într-un spaţiu temporal
încărcat de emoţie, sărbătoarea Învierii Mântuitorului şi
îndrăznesc a spune că doar credinţa şi cultura, educarea
prin artă prin toate formele ei - literatură, teatru, muzi că, dans, meşteşuguri, pictură , desen, fotografie - rămân
căile prin care lumina pătrunde în sufletele încrispate, zadărnicite de lupta de zi cu zi, care uneori par a se preda
în faţa aspectelor care ţin doar de viaţa trupului fără a-şi
oferi hrana absolut necesară sufletului.
În contextul actual internaţional, în care au loc miş
cări masive de populaţii, integrări forţate, plecări forţa
te din habitatul de baştină, oricum, ruperi din rădăcinile
naţiilor, simt o nevoie apăsătoare de a repeta şi îndemna
către o largă participare la activităţile culturale care sunt
o formă a educaţiei spre a menţine treaz spiritul de cunoaştere, promovare şi conservare a tradiţiilor culturale

ale poporului, singura cale de men?inere a identităţii naţiei noastre.
Pe ansamblu, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşa ni îndeplineşte
această misiune prin acţiuni culturale devenite deja tradiţie dar şi prin acţiuni noi care au scopul de a lucra cu
latura spirituală a românilor spre mentinerea identităţii
noastre ca popor cu elemente identitare clare, de negasit
în altă parte a lumii şi de necontestat.
Faptul că începem fiecare an omagiindu-l pe Cel ce a
obligat prin opera Sa ş i prin patriotismul ce a făcut din El
un luptător de temut pentru fariseii neamului, este semnul că s-a înţeles importanţa culturii în educarea naţiunii,
stabilindu-se aşa cume firesc, sa fie proclamată Ziua Culturii Naţionale în ziua care marchează naşterea simbolului patriotismului şi culturii române - Mihai Eminescu.
Sărbătorim asadar în fiecare 15 ianuarie Ziua Culturii
Naţionale.

O altă acţiune culturală de tradiţie, care implică toate
compartimentele instituţiei, este organizată anual, pe parcursul întregii luni februarie. Este vorba despre Sezătorile
iernii, acţiune derulată în colaborare cu primăriile comunelor din judeţ, o manifestare amplă despre care voi vorbi
pe larg în paginile revistei.
Tradiţie înseamnă şi Târgul meşterilor populari,
Festivalul-concurs interjudeţean al cântecului popular
moldovesc „Satule, mândră grădină': Festivalul de datini şi
obiceiuri de iarnă „Din străbuni, din oameni buni ... " care

a fost un succes în decembrie 2015.
Aşa cum spuneam, Centrul organizează începând din 2015 şi acţiuni noi, şi voi face referire aici la
Festivalul-concurs coral de Cântece Naţionale Româneşti, derulat la 15 aprilie anul acesta. Este una dintre acţiunile culturale noi, cu care Centrul şi-a propus a lărgi
aria de adresabilitate şi către alte categorii de publicuri,
dar în acelaşi timp încercând a atrage atenţia tuturor, de
la mic la mare, de la omul simplu dar cu dragoste de ţară
şi valori culturale, la omul doritor de înţelegere a tuturor
formelor de manifestare a culturii şi participarea activă
ori pasivă la acţiuni, în acelaşi timp.
Toate activităţile Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, îndiferent de
forma artei ce urmăresc a o promova, indiferent de ariile de adresabilitate, de categoriile de publicuri, mai numeroase ori mai puţin numeroase, sunt destinate a aduce
împreună toată suflarea românească, din toate categoriile
socio-profesionale şi de vârstă, în scopul educării culturale prin activităţi relaxante şi relevante, în scopul întări
rii sentimentului de aparţinători ai aceleiaşi naţii, culturi.
Scopul educării prin cultură este de a milita pentru un
mâine mai bun. Dar pentru un mâine mai bun, trebuie
să facem astăzi binele.
Un gând bun tuturor iubitorilor şi trăitorilor de
frumos!
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Margareta MIHALACHE

Diversitatea structurii morfologice şi unitatea
de sărbătoare
motivelor decorative la cămăsile
,
din Ibănesti
Piesa reprezentativă a ansamblului popular fe meiesc sau bărbătesc a fost şi va rămâne dintotdeauna cămaşa. Aceasta s-a împământenit ca un
element fundamental şi în urma unui proces evolutiv, după cum au concluzionat cercetătorii cu
mult timp înaintea consemnării mărturiilor ce datează din perioada neolitică care la rândul lor se
raportează la civilizaţia traco - iliro - dacică. În acest
sens, pentru o localizare cât mai apropiată de spaţiul carpato-danubiano-pontic, se cuvin amintite
vestigii arheologice ce aparţin antichităţii şi care
fac referire la piesele de port aparţinând strămo
şilor daci: Tropaeum Traiani (108-109 d.Ch.) de
la Adamclisi (România) şi Columna lui Traian
(113 d.Ch .) de la Roma (Italia). Aşadar, în studiul
„Costumul Românesc de Patrimoniu din Colecţii 
le Muzeului Naţional al Satului «Dimitrie Gusti»",
Doina Işfănoni şi Paula Popoiu concluzionează cu
privire la cămaşa bărbătească din ansamblul vestimentar masculin: „Cămăşile dacilor, lungi până
la genunchi, purtate peste pantalonii strînşi pe picior, cu mici pliuri orizontale (iţari), cureaua, hainele groase din pănură, fără mîneci (suman), gluga pliată, cu capişonul peste şold, opincile legate
în curele şi căciula ţuguiată sunt piese de vestimentaţie care şi - au păstrat aproape neschimbate structura morfologică (croi ul), până la mijlocul secolului al XX-iea, în diverse zone montane
ale ţării." ' Aceleaşi autoare sintetizează afirmaţii
pertinente asupra cămăşii femeieşti din ansamblul
vestimentar caracteristic: „Costumul purtat de fe meile dace reprezentat pe metopele LIII şi LIV ale
monumentului de la Adamclisi, este specific ţinu 
tei de vară. Cămaşa are încreţită pe lîngă gît, pe un
fir de aţă, toate bucăţile de pînză ce formează faţa,
spatele şi mînecile acesteia, croiul, fiind specific
atît dacilor cît şi ilirilor. De la talie în jos corpul
femeii este acoperit cu o ţesătură care-l înfăşoară
strîns: fota. Cele două piese de costum - cămaşa şi
fota se regăsesc până în zilele noastre în portul popular moldovenesc şi muntenesc, iar procedeul de
I Do ina l şfă noni , Paula Popoiu, Costumul Românesc de Patrimoniu
Colec ţia Mu zeulu i Naţ ional al atului „Dimitrie Gusti'', Bucureş ti , Alcor Edimpex, 2007, p.7.

din

asambl~re al foilor de pînză ce formează cămaşa
(brezărăul)

este identic cu cel folosit, pînă la sfîrsec. al XIX-iea, în Moldova de Nord. "2
Oricum atât tipul de croială în cazul pie ei fundamentale a costumului popular bărbătesc, cât şi
a costumului popular femeiesc se regăsesc la tiparele arhaice. În acest sens, Maria Bâtcă în studiul
domniei sale aminteşte: „Fiecare tip de costum a
cunoscut numeroase variante local -zonale, care
s-au dezvoltat în contexte politice, istorice, sociale - economice ş i culturale diferite, care poartă
însemnele caracteristice timpului, locului şi grupului uman ce le -a creat, între prototip şi variantele acestuia existând o strânsă conexiune, o relaţie de interdependenţă. "3 Cu alte cuvinte, structura morfologică a cămăşilor de sărbătoare din Colecţia Muzeală !băneşti abordează tipurile de croi
care exemplifică tiparul fundamental al costumului dacic şi care, odată cu ocupaţia romană , va suporta modificări din partea formelor de civilizaţie materială caracteristice acestui popor sau altor popoare. Această idee a fost excelent punctată
de Maria Bâtcă: „Prototipul constituie exemplarul
schematic, reprezentativ şi definitoriu, care întruneste trăsăturile determinante, esentiale, din care
'
'
s-au dezvoltat variantele zonale - acestea fiind, de
fapt, doar formele derivate ale prototipului în ceea
ce priveşte structura morfologică, compoziţia deş itul

corativă şi cromatică. " 4

Interesant este faptul că structura, care defisau bătrânească - tip „poncho" alături de cealaltă, recunoscută ca fiind „că
maşa încreţită" sau cu „brezărău" - tip „carpatic",
confirmă indirect dependenţa de tiparul arhaic
printr-un amănunt deloc· neglijabil, notat de Emilia Pavel în urma cercetărilor din Moldova „Că 
maşa lungă are poalele cusute de stan, spre deosebire de cămăşile mai noi, care au poalele croite
separat. Atât cămaşa cu mânecă din umăr, cât şi
neşte cămaşa dreaptă

2 Ibidem, p.7.
3 Maria Bâtcă , Costumul Pop ular Românesc, Bu c ureş ti , Ce ntrul
Jud e ţean pentru Conse rvarea ş i Promovarea Culturii Tradiţi o n a l e,
2006, p. 24.
4 Ibidem, p. 24.
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cea încreţită la gât cu brezărău au poalele cusute
de stan."5
Alături de detaliul notat de Emilia Pavel se mai
pot adăuga şi însemnările pline de preţiozitate ale
Elenei Seco ş an şi ale lui Paul Petrescu: „Ca toate piesele de port popular, cămaşa bărbătească se
croieşte în foi drepte, tăiate în formă de dreptunghi, de diferite mărimi, din pânză ţărănească,
care nu depăşeşte lărgimea de 0,50 m. Singura
răscroitură curbă este aceea de la gât, tăiată ca un
cerc în «Stan ul» sau «trupul» cămăşii: pentru obţi
nerea lărgimii necesare mişcării corpului se intercalează nişte bucăţi de pânză, alcătuind ceea ce se
cheamă «clinii»."6

Ca o completare pe linia craiului se cuvin po menite şi acele mici pătrate din pânză:· „Subsoară este introdus un mic pătrat din pânză, numit
„pavă" sau „broască", ajutând mişcarea braţelor. " 7
Un alt amănunt demn de a fi enumerat se leagă de
lungimea cămăşii , lucru uşor de observat la câteva
dintre cămăşile din Colecţia Muzeală din !băneşti,
unde regăsim cămaşa lungă până la genunchi sau
cămaşa scurtă (stan) sau cămaşa de lungime mijlocie în funcţie de evoluţia în timp : „Lungimea
cămăşii bărbăteşti este diferită , potrivit zonei etnografice. Cele mai scurte cămăşi se găsesc în
nord-vestul ţării, în Maramureş şi Ţara Oaşului,
unde abia ajung până la talie; cele mai lungi că 
măşi se poartă în sudul ţării, în special pe Câmpia
Română, unde ajung până la glezne. între aceste
extreme se situează cămaşa de lungime mijlocie

5 Emilia Pavel, Portul popular românesc, I aş i , Editura Junimea,
1975, p.30.
6 Elena Secoşa n , Paul Petrescu, Portul Popular de Sărbătoare din
România, Bu c ureş ti , Edi tura Meridi ane, l 984, p.74.

7 Ibidem, p.74.
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Tipologia craiului la cămaşa bărbătească este
cam aceeaşi, excluzând inovaţiile apărute de -a
lungul timpului şi care sunt legate de variante ale
gulerului sau de modalităţile de prindere a poalelor şi de felurile de a încreţi baza mânecilor largi
cu „ bentiţă" îngustă sau cu „ manşete". Cămăşile
bărbăteşti de la !băneşti au răscroitură simplă la
gât, guler tunică şi guler răsfrânt. Aşadar, „căma 
şa dreaptă" sau „cămaşa bătrânească" presupune

deasupra genunchilor, purtată în mod general în costumul bărbătesc. "® Până şi maniera de a
purta cămaşa este specifică zonelor etnografice de
provenienţă: „Sînt însă multe zone din ţară mai
ales în Transilvania şi Moldova unde în orice împrejurare cămaşa se poartă în afară, peste pantaloni, considerîndu-se această formă ca originară a
costumului popular românesc." 8
8 Ibidem, p.75.
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folosirea unei foi de pânză croite de la început
după lungimea dorită, mai ales că înainte se croia până deasupra genunchilor ş i mai apoi s-a optat pentru cămaşa cu lungime mijlocie sau scurtă.
Cu această lungime croită şi trecută peste umeri
- pornind din faţă spre spate, în mijlocul foii de
pânză se fixează răscroitura gâtului ş i la mijlocul
pieptului se taie gura cămăşii. Deoarece pânza
are o lăţime mică se lărgeşte pentru a încadra cât
mai bine trunchiul prin introducerea clinilor de
o parte ş i de alta, la aceste elemente principale se
mai adaugă mânecile obţinute dintr-o lăţime de
pânză şi pentru uşurarea mi şcă rii se completează
cu acele pătrate din pânză ce se prind sub braţ „ păvi". Faţa şi spatele la cămaşa dreaptă bărbăteas 
că se constituie din aceeaşi foaie de pânză şi din
acest motiv mâneca este asamblată de la umeri,
treptat mâneca largă va fi încreţită . Etnografii tot
timpul se raportează la acest tip de cămaşă conşti
enţi fiind că este vorba de structura tradiţională
care foloseşte o singură foaie de pânză pentru cei
doi stani drepţi la care de-a lungul timpului se vor
adăuga clinii mai întâi drepţi şi mult mai târziu
clinii oblici.
Un element nou care apare sub influenţa orăşe
nească va fi „platca" şi va figura la tipul de căma
şă bărbătească sau femeiască sub o anume formă
foarte bine descrisă de etnografi. „Această căma
şă, provenită din moda oraşului, dar împămân
tenită în ţara noastră de opt decenii şi adaptată
portului popular, apare şi în alte regiuni, urmând
cămăşii drepte din trecut. Foile cămăşii nu sînt întotdeauna prinse încreţite de platcă . "9 S-a estimat
că această noutate a pătruns la începutul secolului al XX-lea. Important este că „platca" are forma
unui dreptunghi care prezintă lungimea necesară
să acopere umerii şi lăţimea atâta cât să nu coboare de-a lungul pieptului. Oricum „platca" nu pă
răseşte linia dreaptă a croiului propriu-zis, ceea ce
9 Ibidem, p.75.

va facilita în continuare prinderea cu uşurinţă a
mânecilor.
Cămăşile drepte femeieşti din colecţie au în jurul gâtului răscroitura la fel ca la cele bărbăteşti
(Fig. 2) sau o preferinţă pentru anumite forme:
pătrat mai l ă rgit decât baza propriu-zisă a gâtului (Fig. 3, Fig. 16, Fig. 17) sau triunghi nu foarte
adâncit în partea din spate a cămăşii (Fig. 3) .
O altă structură morfologică este aceea care
impune canoanele distincte ale cămăşii cu „brezărău" - cunoscută ca fiind tipul „carpatic" sau
aşa-zisa „că maşă încreţită": „Cămaşa încreţită la
gât, cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de tip carpatic, apare în săpăturile arheologice din aşezările traco - ilirice, fiind reprezentată şi pe statuetele descoperite la Cucuteni, judeţul Iaşi, la Vădastra, judeţul Olt, dar şi pe cele balcanice de la Butnir sau Vinea" 10 • Aria de răspân
dire nu este deloc de neglijat, regăsindu -s e acest
tip la alte popoare şi având drept argument descoperirea altor vestigii: „Noi dovezi despre originea şi vechimea costumului femeiesc aduce stela
funerară de la Zagreb, Croaţia . Pe această piatră
tombală este reprezentată o femeie iliră , purtând
un costum complet. Ca structură, cămaşa şi fota
sunt similare celor dacice" 11 • Acest tip de cămaşă
a mai devenit cunoscut şi datorită termenului de
„ie", cercetătorii consideră că este mult mai complex decât tipul de cămaşă dreaptă. Asamblarea
foilor de pânză nu are loc liniar, ci presupune unirea a patru foi de p ânză drepte care în partea superioară sunt adunate şi încreţite cu ajutorul şnu
rului. Nu se mai intervine cu acea răscroitură de la
cămaşa dreaptă deoarece capul se introduce prin
partea, care tocmai adună foile cu ajutorul unui
şnur, aceasta nefiind cusută. Repartiţia ·celor patru foi se face simplu: faţă, spate şi pe fiecare umăr
în parte. Pe lângă sistemul de lărgire prin intermediul clinilor drepţi, în părţile laterale, cu formă
dreptunghiulară există şi posibilitatea de a regă 
si aceşti clini introduşi la foaia de pânză din faţă,
ceea ce va implica despicarea cămăşii la mijlocul
pieptului. Mânecile acestui tip de cămaşă necesită
într-o primă fază unirea stanului din faţă şi spate
tot cu ajutorul unei bucăţi dreptunghiulare, alegerea pentru forma amintită explică necesitatea de a
fi acoperit umărul. De aceasta se prinde încreţit o
altă bucată de pânză cu o lăţime mai mare şi cu o
lungime care acoperă mâinile.
IO Ibidem, p. 50.
11 Maria Bâtcă, Costumul Popular Românesc, Bucureşti, Centrul
judeţean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradiţionale,
2006, p. 49.
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În timp s-a renunţat la încreţirea uneia dintre
părţi şi, pentru a uni liniar bucata de pânză dreptunghiulară de bucata care acoperă mâneca, s-a
mărit dimensiunea dreptunghiului şi s-a ajuns la
prinderea dreaptă de restul mânecii. Aceste delimitări pe linia croiului s-au perpetuat chiar după
unirea celor două componente: „dreptunghiul"
şi „partea încreţită" pe aceeaşi bucată de pânză.
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Ajung să desemneze pe parcurs „a ltiţa" şi „încreţul" care au definit două dintre cele mai importante registre decorative ale mânecii, excluzând
cel de-al treilea registru care permitea dispunerea „râurilor" ş i care acoperea mâna în întregime. Transformările pe linia croiului au avut loc
pentru a îmbunătăţi structura iniţială şi, astfel,
nu e de mirare că la un moment dat s-a petrecut
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tabilite încă din momentul de tăiere a pânzei.
Motivele urmăresc liniile principale ale croielii,
care de obicei sunt plasate liniar şi se definitivează
prin repetarea individuală a acestora. Este generalizată plasarea decorului la cămaşa bărbătească
şi femeiască: guler, piept, umeri, de-a lungul mânecilor sau în partea inferioară, aceea care asigură
încreţirea lăţimii pânzei.
Cel mai simplu mod de ornamentare este la
cămaşa „bătrânească" sau „dreaptă": „Cămaşa
dreaptă prezintă o ornamentaţie mai sobră, proUWij
babil şi datorită caracterului său arhaic. Primul
despărţirea totală a „iei" sau a „cămăşii încreţite" sistem de ornamentare şi cel mai răspândit conde poale (Fig. 1, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8), acest proces stă în rânduri înguste de motive înşirate pe liniile
poate fi observat la Colecţia Muzeală din !băneşti croielii, la gura cămăşii, marcând racordarea mânecii la umăr, la tivul de jos al mânecii şi al poaşi reuşeşte indirect să confirme vechimea acestor
piese de port popular, ba mai mult chiar să măr lelor, la guler ca şi în lungul cusăturilor de unirea
turisească autenticitatea acestora (Fig. 5, Fig. 12) . foilor care compun cămaşa. Cămaşa dreaptă serveşte ca un elocvent exemplu de adaptare a ornaEvoluţie asupra căreia atenţionează Elena Secoşan
mentelor la linia croielii, acest decor fiind unitar
şi Paul Petrescu: „ După cum am mai spus <<că
13
maşa lungă >> (forma veche a cămăşii) a suferit o peste întreaga întindere a ţării."
Dovada clară legată de vechimea unor cămăşi
schimbare în timp, prin despărţirea părţii de sus,
iia, de partea de jos, poalele, aceasta din diferite din colecţie este vizibilă prin folosirea tehnicii aleconsiderente practice, între care şi faptul că struc- sului în război despre care aceiaşi etnografi contura iei a devenit tot mai complicată faţă de cea a semnează: „ ... este alesul în război prin care se repoalelor, care nu se mai puteau racorda - în forma alizează ornamente dispuse în mod izolat şi simetric pe suprafaţa cămăşii, pe locuri precis calculate
lor simplă - cu iia de sus" 12•
Pentru a păstra o continuitate în prezentarea (piept, mâneci etc.), acest mod de dispunere a orcămăşilor de la !băneşti este indicat să oferim asunamentului fiind numit în popor «cămaşă croită
pra acestora o privire de ansamblu, ceea ce ar pre- în război» 1 4 (Fig. 18)."
Discreţia decorului la cămăşile bărbăteşti sau
supune o exemplificare şi din punct de vedere estetic. Această nouă perspectivă nu înseamnă ne- femeieşti drepte fără platcă sau cu platcă este simapărat că structura morfologică nu are de-a face plu de observat (Fig. 3, Fig. 11, Fig. 15, Fig. 16). O
cu latura frumosului, deoarece şi aceasta susţine altă notă distinctă este dată de repartizarea de cele
dimensiunea decorativismului, fiind într-o rela- mai multe ori a decorului floral stilizat în vrej (Fig.
ţie de interdependenţă cu aceasta. Sistemele com2, Fig. 15) sau în frize a căror dimensiune variază
poziţiilor ornamentale nu sunt repartizate întâm(Fig. 9, Fig. 19, Fig. 20). Repetiţia motivelor liniplător, ci, mai degrabă, ţin cont de anumite linii are este completată de încadrarea lor în chenare
12 Doina lşfănoni , Paula Popoiu, Costumul Românesc de Patrimoniu din Colecţia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti", Bu -

13 Elena Secoşan, Paul Petrescu , Portul Popular de Sărbătoare din
România , Bucureş ti , Editura Meridiane, l 984, p. 50.

c ureşti,

14 Ibidem, p. 52.

Alcor Edimpex, 2007, p. 7.
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pe toate laturile sa u pe trei laturi sau numai pe
dintre acestea. Mai există cămăşi femeieşti
care deţin aceleaşi chenare doar pentru decorul de
la platcă ş i aceleaşi motive sunt repartizate la mâneci, faţă şi spate în „râuri", fără chenare (Fig. 4).
Preponderenţa s paţiilor ample, lăsate libere ră
m âne o caracteristică prezentă şi la Colecţia Muzeală din !băneş ti mai ales la cămăşile drepte sau
cu platcă , confirmându-se că acestea se încadrează tipologiei costumului popular rom ânesc: „Niciodată întreg câmpul cămăşii nu este acoperit de
decor, ci, dimpotrivă câmpul alb, rezervat, al că 
măşii este cel care domină imaginea, ornamentele
având doar rolul unor accente puse în locurile cele
mai potrivite pentru a scoate în relief tocmai liniile principale ale corpului, slujind adică tot idealul
sculptural originar" 15, realitate verificabilă şi proeminentă la cămăşile bărbăteşti: „Albul de fond al
costumului bărbătesc este ş i mai evident, întrucât,
după cum este firesc, decorul este mai cu zgârcenie distribuit decât la cel femeiesc." 16
La cămăşile drepte femeieşti şi bărbăteşti predomină motive florale stilizate simple sau alternate cu motive geometrice sau motive fitomorfe în
varianta de arbore al vieţii, dispuse pe cele două
axe fundamentale (verticală şi orizontală) , sugerând substituirea arborelui cu aceea a crucii, simbol al creştinismului care uneşte Macrocosmosul
cu Microcosmosul. Stilizarea elementului vegetal
atinge o anume schematizare care produce migrarea în categoria motivelor geometrizante. Schematizarea este realizată cu maximă ingeniozitate
de către meşterele populare din comuna !băneşti.
Dacă până acum s-a desfăşurat o trecere în revistă legată de sistemul de ornamentare doar pentru cel dintâi tip de cămaşă şi cel derivat - căma
şa cu platcă, este necesară creionarea demersului
creativ-decorativ pentru tipul de cămaşă cu „brezărău" sau „ încreţită". Încă de la început trebuie
subliniat că decorativismul câmpurilor ornamentale la această cămaşă este mai diversificat şi, din
acest motiv, reclamă o atentă compartimentare a
categoriilor de motive. Diversitatea, de care s-a pomenit, se datorează în primul rând volumului care
este mai considerabil decât în cazul cămăşii drep te, deoarece este un rezultat al încreţirii celor patru foi de pânză. În al doilea rând, creatoarele populare fiind preocupate de a găsi o soluţie pentru
a uni stanul din faţă cu stanul din spate au recurs
la adăugirea unei bucăţi de pânză care să acopere
umerii rămaşi dezgoliţi. Mult timp creatoarele au
două

15 Ibi dem , p. 18.
16 Ibidem, p. 33.

considerat că această bucată face parte din structura tanilor şi nicidecum că ar aparţine mânecii
propriu-zi e. Iniţial mâneca era considerată bucata cealaltă de pân ză care era asamblată prin prin derea încreţită de aşa - zisul „ umăr " au de acel
registru ornamental numit „altiţă". Această fragmentare s tructural ă a determinat compartimentarea foarte clară ş i atentă în ceea ce priveşte repartizarea motivelor în câmpurile ornamentale.
Nu lip seş te aprecierea etnografilor despre motivele de pe altiţă: „Motivele altiţei sunt cele mai
elaborate, reprezentând efortul maxim pe care îl
depune ţăranca în împodobirea cămăşii, încorporînd în ea nu numai actul material ca atare, ci
şi o lume de conotaţii implicînd ideile de prestigiu şi reprezentare pe plan social. De aceea motivul altiţei - considerat sacru - nu se mai repetă în alt loc pe cămaşă, după cum de exemplu se
repetă cu uş urinţă râurile de pe m â necă, pe feţe
le sau spatele cămăşii." 17 Altiţele cămăşilor de la
!băneşti se încadrează numai p â nă într-un anumit
punct în aceste afirmaţii deoarece aceleaşi moti ve de pe altiţă le vom regăsi de-a lungul mânecilor, faţă ş i spate. De fapt, se va desprinde din câmpul ornamental al altiţei motivul central ş i va fi
repartizat într-un alt mod (Fig. 1, Fig. 14). Dacă
pe altiţă motivul apare repartizat în „ reţea", pe celelalte câmpuri ornamentale figurează în „frize".
Un alt element distinct este că altiţa este încadrată
în chenare simple sau duble, iar în cazul frizelor
există încadrarea motivelor doar pe laturile lungi.
Alte cămăşi au altiţa - aşa cum au observat etnografii - nerepetându-se motivele pe celelalte câmpuri ornamentale (Fig. 6, Fig. 8) sau prezintă o
compartimentare a decorului în pătrate numai pe
altiţă (Fig. 6) sau decorul acesteia constă în succederea rândurilor orizontale în chenare simple sau
duble, completate şi cu alte motive geometrizante
(Fig. 10, Fig. 12).
Altă dominantă este înscrierea motivelor flora le stilizate în romburi sau în pătrate (Fig. 1, Fig.
10) sau în hexagoane alternate cu romburi (Fig.
7).
Opţiunea creatoarelor populare din !b ăneşti
este una surprinzătoare tocmai prin alăturarea categoriilor de motive care într-o primă fază ar pă
rea total nepotrivită deoarece motivele geometrice alături de motivele florale sau fitomorfe în
câmpurile ornamentale ale aceleiaşi cămăşi nu ar
îndeplini sau nu ar respecta criteriile foarte riguroase ale esteticii. Cu toate acestea filo soful Lucian Blaga descrie acest demers creativ al ţărăncii
l 7 Ibid em, p. 33.
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românce şi oferă tuturor celor interesaţi explicaţia cea mai apropiată de realitatea culturii noastre
populare: „Sub unghiul dominaţiei şi al dozajului
descoperim că, în ornamentica românească, suveranitatea geometrismului drept-liniar şi a figura ţiei stilizate e mai hotărâtă decât în altă parte, iar
dozajul între geometric şi motive organic-stilizate
- nicăieri aşa de echilibrat. Arta populară excelează, aşadar, printr-o consecvenţă stilistică de mare
accent." 18
Motivele vegetale stilizate parcurg o transformare de o minuţiozitate nemaintâlnită la creatoarele din !băneşti, amintim florile, frunzele, ramurile, fructele care se unduiesc în semicercuri sau
se aliniază după intenţia urmărită de acestea. Propriile petale ale florilor se ordonează întotdeauna
pe cele două axe principale, amintite mai sus, niciodată nu sunt împrăştiate. Există totuşi o frapantă dispunere a decorului la câteva dintre cămăşi
le femeieşti unde acesta domină spaţiul din jurul
gâtului, al umerilor şi pe acela din prima jumătate
a pieptului şi a spatelui într-o formă ovală (Fig. 5,
Fig. 13).
Împletirea aparent nepotrivită pe linia decorativismului asociază rombul, pătratul, triunghiul,
hexagonul în Colecţia de cămăşi din !băneşti cu
trifoiul, viţa-de-vie, floarea, frunza sau cu schiţa 
rea uimitoare de pom al vieţii - motiv des întâlnit
în zona noastră etnografică. Din intersectarea celor trei categorii nu în totalitate opuse: geometrice, florale şi fitomorfe, modificările vizibile sunt în
cazul celor din urmă. Stilizarea atinge însuşiri maxime încât la unele dintre cămăşi acea consistenţă
a vegetalului aproape că se geometrizează.
Epuizând demersul iniţiat asupra registrelor ornamentale, trebuie amintite şi alte aspecte ce slujesc ansamblul vestimentar femeiesc şi bărbătesc
din punct de vedere estetic şi vizează un alt proces, acela al asamblării părţilor după croirea foilor
de pânză . De aceea concluzia etnografilor nu este
întâmplătoare: „Cheiţele, tighelele, brăţările şi alte
aproape neînsemnate cusături de ordin practic,
devin adevărate creaţii artistice prin măiestria cu
care sînt efectuate." 19 În primul rând, cheiţele viu
colorate cusute pe linia de unire a foilor de pânză
nu lipsesc nici la cămăşile femeieşti şi nici la că
măşile bărbăteşti, tivirea cu ajutorul „şirurilor" de
găurele la despicătura de pe piept apare la ambele
tipuri de cămăşi sau la altele doar tivirea cu ajutorul croşetului. De asemenea, la decorul brodat se
18 Ibidem , p.53.
l 9 Elena Seco şan , Paul Petrescu, Portul Popular de Sărbă toa re din
România, Bu c ureş ti , Editura Meridiane, l 984, p. 17.

adaugă şi decorul în ajur, de obicei acesta este o
completare şi ocupă spaţiul de la despicătura efectuată la piept; alteori gura cămăşilor (ii) este tivită
cu un rând făcut cu ajutorul croşetului sau cu o
dantelă croşetată cu acesta din arnici colorat. Se
mai regăseşte la mâneci şi poale adăugată ulterior
o dantelă mai lată din fir de bumbac care este în
colţuri sau cu motive florale.
În cadrul Colecţiei Muzeale de la !băneşti în
ceea ce priveşte cromaticeţ se pot distinge două categorii. Aşadar, atât în cazul cămăşilor bărbăteşti,
cât şi al celor femeieşti întâlnim ornamente monocrome sau ornamente policrome. Raportarea la
coloritul de bază: roşu şi negru nu lipseşte la că 
măşile policrome. Sobrietatea este dată de multe
din cămăşile cu „brezărău" prin întrebuinţarea arniciului de culoare neagră. O altă preferinţă cromatică uşor de observat este albastrul sau o fericită alăturare a culorii negre cu nuanţe deschise de
albastru. Culorile primare se armonizează cu anumite nuanţe de verde, maro-roşcat sau portocaliu.
Armonizarea culorilor tari are loc prin estomparea cu tonurile mai calde. Câmpurile ornamentale sunt susţinute cromatic prin dozarea echilibrată a culorilor şi prin asocierile cele mai potrivite
cu putinţă. Astfel, atenta distribuire a registrelor
decorative şi evidenţierea acestora printr-o fericită alegere coloristică susţin întreaga construcţie
a ansamblului vestimentar femeiesc şi bărbătesc.
În acest sens, merită amintită predilecţia spiritualităţii româneşti pentru spaţiile aerisite deoarece
niciodată cămaşa românească nu va fi acoperită
în totalitate de câmpurile ornamentale care predomină la cămăşile femeieşti şi se diminuează vizibil la cămăşile bărbăteşti. Dominaţia albului din
fond dezvăluie echilibrul proporţiilor între spaţiul
aerisit şi decorativism, o ştiinţă deţinută de creatoarele noastre populare.
Cămaşa de sărbătoare din orice colecţie care
aparţine zonei etnografice Botoşani mărturiseşte
date despre membrii unei comunităţi, notele aparte de pe piesele fundamentale ale ansamblului vestimentar bărbătesc şi femeiesc reuşesc să unicizeze o comunitate în rândul celorlalte, o microzonă
în rândul celorlalte microzone. Bineînţeles că legătura dintre comunităţile unei zone nu poate fi
trecută cu vederea, aşa cum zonele adunate constituie profilul identităţii noastre.
Înmănuncherea microzonelor prin acele note
aparte cristalizează elementele de patrimoniu local, treaptă esenţială în definirea clară a celui naţi 
onal ce ne mai poate asigura longevitatea în patrimoniul universal.

https://biblioteca-digitala.ro

Steliana BĂLTUŢĂ

Piese din patrimoniul etnografic botoşănean
clasate în categoria tezaur

După pierderea clădirii „MANOLACHI IORGA" care a adăpostit timp de 18 ani (din 1989
până în 2007) expoziţia de bază, piesele au făcut
obiectul unor expoziţii temporare în diferite spaţii şi locuri (Dorohoi, Bacău, Londra), atrăgând şi
continuând să uimească publicul vizitator cu fru museţea şi valoarea patrimoniului etnografic.
Valorificarea expoziţională a fost dublată de în tocmirea dosarelor cu toate datele necesare pentru stabilirea categoriei juridice de clasare în teza ur sau fond al fiecărui bun etnografic. Astfel, trimiterea la Bucureşti către Direcţia pentru Cultură
şi Patrimoniu Cultural Naţional, a documentaţi
ei, spre analiza şi aprecierea unei comisii de etnografi, a început încă din 2009 să dea roade, prin
clasarea multor piese în categoria juridică tezaur,
confirmând valoarea bunurilor deţinute de Secţia
de Etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani.
Precizăm faptul că patrimoniul etnografic botoşănean cuprinde şi un număr de piese reprezentând cultura materială şi spirituală şi a altor zone
etnografice din România, chiar aparţinând unor
grupuri etnice. Cererile de clasare au fost întocmite deopotrivă pentru toate piesele apreciate ca
valori ale civilizaţiei populare. Imaginile alăturate
textului evidenţiază o parte din piesele clasate în
categoria tezaur (ilice din portul tătarilor, ciorapi
pentru mireasă din portul aromânilor, oprege de
Banat, o faţă de pernuţă pentru interiorul de locuinţă din zona Argeş, datată cu anul 1900, ceramică
de Transilvania datată cu anii 1839, 1887, lucrată
în ateliere de meşteri saşi). Numărul total de dosare trimise către Ministerul Culturii pentru clasare
se ridică la 160, din care 40 de dosare aflate deja
acolo, urmează să fie analizate de comisia de etnografi, în perioada următoare.
Pentru a fi catalogate ca obiecte etnografice de
valoare excepţională, piesele trebuie să îndeplinească o serie de criterii ca vechimea, valoarea
documentară, valoarea memorială, valoarea artistică, şi chiar valoarea materialului suport.
Dacă unul dintre criterii este valoarea artistică, tocmai acest lucru atrage ochiul privitorului, determinându-ne să dăm câteva detalii de
fişă doar la câteva dintre obiectele prezentate. Un
LĂICER ţesut de o meşteră anonimă de la Rădăuţi
- Prut prin anul 1880 a recompus uimitor două
grupe de câte 4 păsări afrontate, cu pomul vieţii

la mijloc, alternate cu 2 ghivece de flori stilizate
folosind ca material firul de lână şi bumbac într-o
armonie artistică desăvârşită. Un fragment rămas
dintr-o SCOARŢĂ ţesută la Darabani pe la 1881
cu fire de bumbac şi fire de lână vopsită vegetal,
ilustrează ca într-o poveste, un călăreţ cu armură ţinând hăţurile şi urmându - şi drumul pe lân gă 2 păsări aşezate pe crengi şi pe lângă un pom
al vieţii stilizat. De o frumuseţe aparte sunt şi un
OPREG ÎN „TABLĂ'' pentru portul femeiesc din
1888 specific zonei etnografice CÂMPIA BANATULUI , ţesut cu lână şi fir metalic în decor geometric dispus într-o friză lată, lăsând spre poală
fire lungi de lână roşu, alb, negru şi un OPREG cu
flori şi fir metalic tot în friză, continuând tot cu
fire lungi de lână spre poale.
Despre valoare, artă, utilitate, ingeniozitate,
putem vorbi şi la ŞTERGARE, croite din pânză de
bumbac ţesută în gospodărie şi apoi brodate cu
acul în serile lungi de iarnă. Cu multă imaginaţie
şi cu o cunoaştere profundă a semnificaţiei fiecă
rui element decorativ, capetele ştergarelor poartă
peste timp o simbolistică aparte: păsările ca reprezentare a sufletelor strămoşilor ciupind din pomul vieţii, întâlnirea dintre tineri la fântână, băia 
tul adapă calul şi fata duce în vase pe cobiliţă, apa
spre casă, iar în pomi sunt păsări şi veveriţe .
Şi portul popular al zonelor Botoşani şi Suceava, au piese lucrate cu multă răbdare şi pricepere
artistică: o IE de la Rădăuţi - Prut din 1890 croită
cu platcă şi mâneci încreţite are decorul dispus în
reţea de pătrate, frunze în vrej la piept, şi pe mâneci flori, struguri, stilizat şi brodat cu arnici roşu,
negru; un BRÂU cu MĂRGELE pentru mireasă,
datând din anul 1920, lucrat de o meşteră (anonimă) de la Siminicea, lat de 6,5 cm are ca decor
flori stilizate şi 2 păsări afrontate ciripind, brodat
cu mărgeluţe multicolore.
De adevărată valoare artistică şi simbolistică sunt şi o CRAVAŞĂ de la Siret datată cu anul
1885, din lemn şi metal, dar şi un POMELNIC datat 1907 („Pomelnicul lui Costache a Saftei"), lucrat din lemn, crestat, pictat şi scris.
Sunt acestea doar câteva dintre piesele clasate
în categoria tezaur, care dovedesc eforturile lucră
torilor din Muzeu, de a colecţiona şi de a îmbogă
ţi patrimoniul etnografic peste ani, cu adevărate
valori.
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Prof. Gheorghe ŢUCULEANU

Nunta la Concesti
Unul din evenimentele importante din viata satului este nunta, al cărei ritual s-a păstrat din
moşi-strămoşi, transmiţându-se până în zilele noastre din generaţie în generaţie îmbrăcând, bineînţeles,
aspectele specifice locului în care se desfăşoară.
Dacă extindem demersul nostru, putem constata că acest obicei al nunţii ţărăneşti a fost preluat şi
prelucrat artistic de unii din marii noştri poeţi, cum
ar fi Mihai Eminescu în „Călin" (File din poveste) şi
George Coşbuc în „Nunta Zamfirei".
Nici nunta din Conceşti nu face excepţie de la cele
afirmate mai sus.
Ea începe cu peţitul. Peţitorul nu era o persoană
oarecare. El avea un statut bine determinat în lumea
satului. El se impunea de la sine printr-o îndemânare
în folosirea cuvântului cu subînţeles, cu tâlc, printr-o
predispoziţie în a crea o atmosferă de bună dispoziţie, de insinuări care să prevestească scopul venirii
sale la casa fetei de măritat.
Numai bine se petrecea evenimentul peţitului şi
vestea se şi răspândea peste tot, căci, vorba aceea
„gura satului n-o poate opri nimeni".
Dacă asupra înţelegerii tinerilor, cuscrii cădeau
mai uşor de acord, asupra aspectului material, ce şi
cât dă fiecare copilului său, discuţiile se prelungeau
uneori, pământul fiind mărul discordiei.
După depăşirea acestei neînţelegeri de către cuscri, nu înseamnă că lucrurile au intrat pe un făgaş
liniştit.

Se putea întâmpla să apară contradicţii la unul
din tineri, între realizarea dorinţei de a avea pământ
în dauna sentimentului iubirii, compromis, care să
ducă, mai târziu, la consecinţe neplăcute chiar dacă
nu de gravitatea celor întâlnite la Ion al Glanetaşului
din romanul lui Liviu Rebreanu.
Acestea toate fiind depăşite, desfăşurarea nunţii
îşi urma drumul ei firesc.
Mirii îşi alegeau druştele şi vorniceii dintre apropiaţii lor, rude şi prieteni.
Obiceiul locului era ca oamenii de seamă ai satului: preotul, directorul şcolii, primarul, să fie chemaţi cu muzică . Tot cu muzică erau chemate şi rudele apropiate ale socrilor.
Un alt ceremonial era aducerea zestrei miresei
încă de sâmbătă seara.
Dacă se întâmpla ca mireasa să fie din alt sat,
atunci lucrurile luau o întorsătură neaşteptată, dar
care era şi un prilej de veselie. Flăcăii din satul respectiv nu dădeau fata mirelui Îară ca acesta să nu
dea „vadră", adică o recompensă materială care, de

cele mai mult~ ori, consta dintr-o damigeană de vin,
pe care tot ei o consumau împreună, iar în final încingeau o horă de împăcare.
Nunta ţinea de sâmbătă seara până luni la amiază.
Cum nunta fără lăutari nu poate, nici nunţile din
Conceşti nu puteau face excepţie de la această tradiţie. Dar nici nu ducea comuna Conceşti lipsă de aşa
ceva. Fanfara din această localitate era renumită în
toate satele din împrejurimi. Ba mai mult decât atât,
alături de fanfarele din Hudeşti şi Suharău, sub denumirea de „Fanfara de la Dragalina" a ajuns până în
faza pe ţară la un concurs.
Muzica fiind deja la îndemână, nunta poate
începe.
O parte a ei rămâne la socrul cel mare, cealaltă
parte este trimisă la nunul cel mare, însoţită de ceata
de vornicei aflată în fruntea alaiului de tineri care îi
urmau îndeaproape.
După ce nunul apreciază că i-au sosit toţi invitaţii, toţi nuntaşii fac cale întoarsă spre locul petrecerii,
unde sunt întâmpinaţi cum se cuvine, cu mare cinste
de către socrul cel mare.
Într-o atmosferă de cântec şi joc, druştele pun
flori nuntaşilor, bineînţeles, florile cele mai mari şi
mai frumoase revenindu-le nunilor celor mari, personajele cele mai importante, apoi socrilor şi celorlalte rude.
Din ceremonialul nunţii tradiţional nu poate lipsi
îmbroboditul miresei. Această menire îi revine naşei
şi are loc pe fondul cântecului „Ia-ţi mireasă, ziua
bună"! Mirelui i se rade barba şi i se aminteşte tot
printr-un cântec specific că nu mai este holtei şi nu
mai poate umbla noaptea prin sat.
După terminarea acestui ceremonial, se fac pregătirile pentru a se merge la biserică pentru cununia
religioasă.

Organizarea alaiului se face ţinându-se seama
de rangul invitaţilor, vorba poetului: „cum li-s anii,
cum li-i rangul".
Mirii cu naşii în frunte, apoi muzica şi în continuare restul participanţilor lâ acea nuntă. Deplasarea se
face pe ritmurile unui marş.
După terminarea cununiei religioase, care ţine
aproximativ o oră, la ieşirea din curtea bisericii, în
dreptul porţii, are loc „ruperea colacului" din care
se aruncă bucăţi la întâmplare în mijlocul mulţimii.
Îmbulzeala e mare, căci cine prinde o bucată are noroc şi belşug tot anul.
Apoi în aceeaşi organizare, alaiul porneşte spre
locul petrecerii în acordurile unui cântec de joc.

https://biblioteca-digitala.ro

Lumânările mirilor luminează mai tare în contrast cu întunericul accentuat al nopţii, creându-se
astfel, o feerie de basm!
Copiii ieşeau înaintea mirilor, tăindu-le drumul
cu apa din găleţile umplute din fântânile de pe marginea drumului, iar aceştia le puneau bani în găleţile
goale pentru a le merge bine în căsnicie.
Chiuiturile flăcăilor şi cântecul tot mai clar răsu 
nând în liniştea nopţii ajung până la socrii cei mari,
care îi aşteaptă la intrarea în curte cu pahare de bău
tură, dulceţi şi prăjituri pe toţi invitaţii.
După intrarea la mese a tuturor celor poftiţi la petrecere începe ospăţul.
Nunul cel mare dă semnalul, oferindu-le câte un
pahar.
După luarea „paharelor dulci" de către toţi mesenii cu nunii şi socrii, urmează strâgerea darurilor.
Darurile sunt strânse de „turc", un personaj costumat deocheat care vine cu o găleată în care se pun
banii.
După numărare, se anunţă suma strânsă, iar nunul, pentru osteneala depusă, este ridicat pe braţe şi
aruncat de câteva ori în slăvi, de cei apropiaţi lui.

Spre dimineaţă nunta se apropie de sfârşit, dar
nu înainte de dezbrobodirea miresei, ceremonial îndeplinit de naşă pe fondul cântecului „Ia-ţi mireasă ziua bună"! în locul coroniţei i se pune o basma
cumpărată tot de naşă, iar voalul este jucat, ironic, pe
două beţe, semnificând inutilitatea lui, căci de-acum
fosta mireasă trece în rândul nevestelor.
Tot acum, mireasa primeşte de la naşă un buchet
de flori pe care aceasta îl aruncă pe spate pentru a
nu-l da unei anumite fete, căci miza este mare: cea
care îl prinde se va mărita tot anul acela.
Scena provoacă un haz mare.
După terminarea nunţii, în ziua următoare naşii
merg de „cale primară" la fini, să vadă cum se descurcă aceştia în calitatea lor de gospodari.
Tradiţia nunţilor de la ţară, cu tot ceremonialul
lor frumos, respectat cu sfi nţenie, vine de departe,
transmis din generaţie în generaţie şi se va duce departe, peste timp, căci, aşa cum spune poetul şi filozoful Lucian Blaga „veş nicia s-a născut la sat".
Tradiţiile şi obiceiurile nunţii de la sate fac parte din patrimoniul naţional, din tezaurul spiritual al
poporului român, ceea ce-i conferă identitate în cadrul celorlalte naţiuni ale lumii.
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Manole - Memoriile
ser entului Anichitei

Mt€·mn10;m1i1ll@
S.@·tr~@itfliltU lr1t1Jl

Afliie1rl i1tt@'i
Cartea este dedicată „ ...
memoriei celor 6282 de fii din
fostul judeţ Dorohoi, morţi în
războiul de întregire naţională
a României (1916-1919), precum şi în memoria tuturor acelora care, plecând de pe aceste
meleaguri şi luptând în acest
război, i-au supravieţuit( ... ) ".
Gică Manole, unul dintre cei
mai avizati, istorici ai momentului, trâitor în satul Tătărăşeni
din judeţul Botoşani, a ales,
după ce a „verificat la primăria
Dersca datele biografice ale lui
Anichitei Constantin, date care
rezumă, sec şi indiferent, o viaţă, un destin, la doar atât: năs
cut la 17 mai 1889 (cu o lună
mai tîrziu decît Adolf Hitler),
fiul lui Gheorghe şi al Elenei,
mort la 2 iunie 1962." Istoricul si autorul acestei cărti, Gică
'
'
Manole, a descoperit carneţelul sergentuluiConstantin Anichitei cu notaţiile de pe front Memoriile sergentului Achiţei
Cnstantin din Bateria a 10-a,

Regimentul 22 Artilerie, Divizia a 12-a" - şi le-a redat întocmai, cu acurateţe şi pricepere,
oferind o realitate a unei istorii cu încă multe umbre. Cartea a apărut la editura Agapis,
în 2011.

'

Nicolae
COR LAT

Îngerii vin
când nu·i chemi

Vasile IFTIM E

Cu palmele lipite
de cer

chemi - a apărut la finele anului trecut la prestigioasa editură ieşeană Junimea, coordonată acum de poetul Lucian Vasiliu. Poet matur, cu un
orizont propriu şi un concept
aparte despre poezie, atent la
poezia bună a tuturor timpurilor, Nicolae Corlat îşi exprimă crezul său poetic într-o
formulă de line deja consacrată. Tema aleasă, ce ţine de trăi
re şi metafizic, de angelic şi lumesc, de sacru şi profan, este
una bine conturată şi atrăgă
toare. Cu această nouă apariţie, poetul Nicolae Corlat, aşa
cum afirmă Ioan Holban în
prefaţa cărţii, se aşază în lina
de frunte a promoţiei sale.

Prima antologie de autor a
poetului Vasile Iftime a apărut
în colecţia Opera Omnia/ Poezie contemporană a Editurii
Tipo Moldova din Iaşi, la începutul acestui an. În poezia
lui Vasile Iftime, acum prezentată selectiv într-o antologie, totul este trăire şi candoare, şoaptă şi strigăt, fericire şi disperare, tăcere şi zgomot, toate puse în tipare noi,
în care, din loc în loc, se ivesc
şi licenţe poetice de fond ce Marius Irimia - La
îmbogăţesc limbajul artistic răzătoare scării
Retras undeva în judeţ, la
al acestui autor aflat acum la
Santa
Mare, poetul Marius
maturitate şi încă predispus la
Irimia, debutat prin Concuro evoluţie surprinzătoare.
sul Naţional de Poezie „Porni
Luceafărul. .. ", la editura JuniNicolae Corlat - Îngerii
mea, sub girul lui Cezar Ivă
vin când nu-i chemi
Noua carte a lui Nicolae nescu, publică acum o nouă
Corlat - Îngerii vin când nu-i carte, de data aceasta la Editura Pim din Iaşi, 2016, cu
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e 'lea.tie lite'ltl.'lă
O carte a unei autoare de
versuri de un amatorism evident, care se adaugă la alte lucrări de asemenea nivel, fără
a aduce nimic nou, ci doar de
a-şi justifica sieşi o pasiune
pentru care merită atenţia cuvenită. Cartea apare la editura
Quadrat din Botoşani.

Constantin Iftime - Aici
nu va mai fi linişte oricum
Co11sta11ti11

I TIME
un titlu în stilul lui deja consacrat prin celalte cărţi publicate până în prezent. Poet singular, discret, posedând un
talent nativ şi cultivat, Mariu
Irimia îşi impune formula sa
poetică şi prin această carte:
„Bine, stai pe soclu!/ Eu nu-l
voi pune pe eroul liric/ să se
sinucidă!/ Orasul
acesta e ca
,
o vacă-ncăltată!/
Într-un colt,
,
murdar, de proastă faimă,/
îşi petrece unul din organele mele vitale,/ Venus în roşu
deasupra străzii,/ care nu vrea
să-mi vorbească/ care nici nu
vrea să ştie de mine./ Dacă va
mai fi o altă dată/ s-ar putea
să fiu absent/ şi asta nu din
intenţie demonstrativă;/ existenta
, de-acum/ nu-si
, are loeul/ în cărţile sfinţilor./ Am
dat cu banul:/ să rămân aici,
la răzătoarea scării./ dar n-aş
vrea/ să devii înger." (La răză
toarea scării.)

al revistei noastre, autor al
mai multor cărţi de poezie,
epigramă şi culegeri de folclor, public prin C.J.C.P.C.T.
Botoşani, la editura Pim din
Iaşi, anul acesta o nouă carte
de epigrame, dedicate acum
în general unor actori. Scrise
cu umor, cu poantă, epigramele au menirea de a aduce în
faţa cititorilor nume mari de
actori români si
, străini.

Viorica Ursachi
- Fiinţe-Natură,
Interdependenţă ,Sfântă

Gheorghe Ţuculeanu Epigrame despre artişti
Creatorul popular, Ghoerghe Ţuculeanu din Conceşti,
judeţul Botoşani, colaborator
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Constantin Iftime, originar
din satul Zlătunoaia, căruia
i-a dedicat cu ani în urmă o
carte de poeme, publică anul
acesta la editura Tracus Arte o
primă antologie selectivă din
poezia sa. Raluca Dună scrie
despre poezia lui Constantin
Iftime astfel: "C.I. este un explorator al limbajului poetic,
un explorator a rebours, care
reface traseul istoriei poeziei, începând cu poezia clasicismului antichităţii greceşti,
trecând prin romantism,
prin poezia română minoră,
prin vizionarism, romantism,

C11ea.tle lite'l.a.ztf

expresionism, prin senzualism, primitivism, minimalism, suprarealism, hiperrealism etc., etc. El mimează însă
spiritul unor limbaje poetice,
încercând să reinventeze forme noi."

Gellu Dorian - Cartea

de la Uoosala

Gellu DORIAN
Cartea de la Uppsala
roman

Gellu Dorian a reuşit să
la un nivel al scriiturii
ce îl face demn de invidiat de
orice alt prozator al momentului. El reuseste
să transfor, '
me în subiect literar orice,
aceasta fiind, de fapt, marea
performanţă dorită, implicit
sau explicit, de adevăraţii creatori ai lumilor posibile. Personajele din acest nou roman
al său trasează un cu totul alt
tip de aventură existenţială,
în care visul american devine
realitate greu de părăsit, inclusiv cu mulţi români prinşi
în această nebuloasă, aventuri intelectuale dintre acele
cu care autorul ne-a delectat
în precedentele romane, parade uriaşe de epic de foarte
ajungă

bună

calitate, informaţii en- la textele (foarte)cunoscuciclopedice, mereu seconda- te ale altor (foarte)cunoscuţi
te de comentarii şi conexiuni poeţi; în cartea sa, „imprece ţin de autarhia romanului sionat de autorii pe care i-a,
puternic din ultimele dece- descoperit în cele 877 de panii, un greu de egalat amestec gini", Gellu Dorian scrie cîte
între lumi, întâmplări derula- o „stanţă lirică" pentru cei „o
te în ţară rezonând seducător sută de poeţi antologaţi", că
cu cele petrecute sub cerul utînd, în fapt, ceea ce aş numi
celui mai puternic continent relansatori textuali, modeal lumii, toate acestea, rezu- le productive pentru propria
mând, fac o reverenţă care poezie: materia lirică din O
vine din istoria tuturor lumi- sută de maestri si un <lisei,
'
lor şi spaţiilor în faţa megai- pol este poezia
însăşi, „cromaginii ce deschide şi închi- chi urile" lui Gellu Dorian
de un roman de forţă. (Con- plecînd de la şi întorcîndu-se
stantin Dram)
mereu la un cod cultural asumat, parte din realul şi imaGellu Dorian - O sută de
ginarul poetului. În fond,
maeştri şi un discipol
Gellu Dorian denuntă
, for~.
Gellu
mula
veche
şi
ideea
primită,
~
DORIAN
după care esenţiale pentru
osută de maeştri
naşterea unui poet sînt talenşi un discipol
tul şi inspiraţia („muza", cu
crochi uri li rice
vorba poeţilor din alt veac).
Din talent şi inspiraţie, lîngă
„muză", se poate scrie, eventual, o carte chiar remarcabilă, elogios comentată, premiată, dînd fericitului autor
frisonul gloriei; un destin literar creşte, însă, din cultură,
din lecturi şi prin integrarea
în
fiinta
, interioară, în strucÎn 1976, poetul Gellu Dorian, după ce va fi citit Pa- turile lirice de profunzime, a
norama poeziei universa- lucrurilor „învăţate", descole contemporane de A.E. perite în cărţile altora. Cîtă
Baconsky, imagina un expe- „inspiraţie" şi cîtă „muncă"
riment liric singular atunci, se cuprind într-un text ne înca şi acum, cînd îl reia Editu- vaţă îrică Eminescu; cu toate
ra „Junimea", cu titlul O sută acestea, nu puţini sînt autode maeştri şi un discipol. rii contemporani cu o cultură
Lăsînd deoparte, cît mai de- precară, elogiaţi la debut, înparte, pe imitatori, epigoni şi crezători în talentul şi inspi- horribile dictu! - pe plagia- raţia lor care, iată, la a doua,
tori, în epocă, poeţii se amu- a treia carte, îi trădează: de
zau scriind, mai ales parodii aceea, nici nu înţeleg reacţiile
critice care amendează lipsa
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„platformei" culturale unde
trebuie să aşeze cărţile produse în serie, pe stoc şi atunci
îşi postează, în mediile virtuale, frustrările, excrescenţe
le invidiei şi eşecului, în tonalităţile stridente ale maniei
persecuţiei.

Miezul cărţii lui Gellu Dorian se citeşte încă din titlu,
în relaţia imaginată între maestru şi discipol; nu poezia se
învată,
de
, nu e o altă „scoală
,
literatură" pentru că, iată, poezia maestrilor
creează mate,
ria, materialul, realul pe care
le explorează „discipolul", exprimînd exprimabilul şi/sau
inexprimabilul. Într-o scurtă
prezentare a acestui proiect
liric de tinerete,
, Gellu Dorian spune că a scris „stanţe
le" pentru, într-o ordine alfabetică, Ady Endre, Rafael
Alberti, Apollinaire, Arghezi,
Bacovia, Ion Barbu, Blaga,
Borges, E.E.Cummings, Emily Dickinson, Elytis, Esenin, T.S.Eliot, Garcia Lorca,
Kavafis, Maeterlinck, Mantale, Ezra Pound, Quasimodo, Rilke, Trakl, Ungaretti, Yeats, pînă la o sută;
descoperindu-i în antologia
lui A.E.Baconsky, Gellu Dorian se defineşte pe sine „în
contextul poeziei de atunci",
de la sfîrşitul deceniului opt,
cînd debuta împreună cu
ceilalţi optzecişti; maeştrii
hotărăsc

îi

drumul spre poezie. Una dintre pistele bune
de lectură a cărţii e urmărirea
modului cum „tiparul" din
opera „maestrului" se transferă, relaţionează, irigă textul
„discipolului": buboiul şi tina
lui Arghezi, clavirul şi iubita

trist o „fr unză veş
tedă pe ram", dar şi înălţarea
spre „colţul de stea" din poezia lui Bacovia, departele din
lirica lui Blaga devin semne
ale propriului univers liric.
Cartea aceasta „de tinereţe" a
lăsat urme adînci în poezia şi
proza lui Gellu Dorian; starea
şi figura dominantă din lirica
bacoviană, de pildă, se regă
sesc, peste ani, în insul obosit
sau omul ostenit din poemele unei cărţi recente, Să închizi fereastra. Şi zbori! (cu
alţi poeţi: Al.Muşina, Adrian
Alui Gheorghe, Radu Florescu, Cassian Maria Spiridon,
Leo Butnaru, Arcadie Suceveanu, „costobocul" George
Vulturescu, Lucian Vasiliu,
Traian T.Coşovei), un topos
al poeziei lui Gunnar Ekelăf
trece, azi, în romanul Cartea de la Uppsala. Mai mult
încă, discipolul este una dintre figurile importante ale
poemelor de la diverse vîrste; iată Discipolul din cartea
anului 1976: „Stau în mine
ca-ntr-un clopot mut/ sunetul de-alamă ce-şi va da ecoul/ pe un preţ ce s-a născut
din lut/ sub acoperişul cerului haloul/ ce îmbracă luna
după norul vag/ într-o noapte ce-şi ascunde stele/ care
nu au nume încă şi se trag/
într-un scrînciob ţesut din
nuiele"; şi, peste timp, Discipolul din volumul anului
2015: „Umbra lor în sîngele
lui învie/ trupul în fiecare dimineaţă/ cînd palmele îi sînt
pline de raze înfipte în fiecare
vas de sînge,/ mîine va fi cu
ei la o masă plină de lapte şi
miere,/ el le va întinde cupa,/
ce

cîntă
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nimeni nu va trăda ,/ toţi vor
bea pînă la cîntatul cocoşului
în lama cuţitului,/ vor fi din
ce în ce mai mulţi,/ însă numai o sută îşi vor plimba umbra prin sîngele lui/ lumina
pe care o vor bea odată cu el,/
mîine,/ de mîine va fi mereu
mîine": cei o sută (de poeţi)
care îşi plimbă acum umbra
prin sîngele poetului-discipol
si
, beau lumina odată cu el
erau convocaţi atunci, în anii
cenaclului „Mihai Eminescu"
din Botoşani, nu pentru a-l
învăţa cum se scrie poezia, ci
pentru a afla ce (nu) este poezia. Urmînd îndemnul lui
Arghezi, poetul trebuie să se
pună în „rostul cuvintelor",
Elisabeta Bagriana scrie „ca
şi cum aş răsădi grădini de
flori", iar Manuel Bandeira îşi
(re)compune lăuntrul „între
pereţii umezi ca o broască",
Ion Barbu îi spune că „doar
cu poezia le vei şti pe toate", iar Emily Dickinson îşi
poartă poemele ca pe o „rochie de nuntă" sub lespezi de
mormînt, Jorge Carrera Andrade îl previne asupra valorii de schimb a poeziei („În
ţara mea primeam pe-o poezie/ un sac de bani pe care-i
aruncam/ pe fete, la Paris, în
prăvălie,/ pe-orice nimic de
cari habar n-aveam"), în vreme ce V.Hlebnikov îl anunţă că doar poezia, în moarte,
„cu viaţa mă ţine".
Maeştrii dezvăluie discipolului, înainte de toate, geneza reciprocă dintre viaţă şi
text şi rostul poetului a cărui
existenţă se identifică, pînă
dincolo de marginile ei, cu
poezia; astfel, în dialogul mut

cu Odisseas Elytis: „Ceasurile
curg, umbre tăcute,/ stau ală
turi de un vraf de cărţi,/ toate geometrice şi mute,/ toate sfărîmîndu-mă-n bucăţi./
Cred, Domnule Elytis, c-aş fi
trist/ de m -ar părăsi vreodată
poezia,/ că de ea sunt răstignit
cum Crist,/ la călcîiul lui plîngînd Maria"; sau cu Robert
Prost: „Poezia nu e o harababură,/ nu-i arie de treierat ovăz,/
ea nu are ochi, nu are gură/ şi
nu umblă dezbrăcată - n văz./
Ea nu are sînge şi nu spune/
că durerea îi atîrnă grea,/ ea se
spune ca o rugăciune/ trupului
ce asfinţeşte-n ea". Ceea ce a
aflat tînărul citindu-şi maeştrii
în antologia lui A.E.Baconsky
se transmite integral poetului cu un destin literar împlinit: ca în acest Testament de
azi: „Acum şti u cum va fi, toţi
vor fi foarte departe/ şi nici nu
vor afla prea curînd,/ aşa cum
ştiu că de mult m-au şi îngropat şi mi-au mutat mormîntul/ în vreo mie de locuri,/ nici
un semn nicăieri,/ peste cîteva
coli de hîrtie vor găsi ceea ce
n-au vrut să găsească/ vreodată,/ se vor bucura,/ aşa ştiu ei
să trăiască în preajma unui foc
de tabără,/ ca în triburile preistorice/ cînd cel care avea colierul trebuia urcat prin/ dîra
de fum la cer,/ fie şi aşa,/ pentru fiecare sfirşit trist/ rămîne
un început fericit,/ mîine vor
privi şi ei înlăuntru l lor/ şi vor
vedea un gol în care le va fi frică să nu cadă,/ dar pentru fiecare capătul nu se îndepărtea
ză,/ ci se apropie,/ ştiu, nu mai
e nici o taină,/ cînd ieşi din
casă pentru ultima oară,/ laşi
în locul tău casa pe care o deretică moartea". (Ioan Holban)

Vasile Iftime - De

La Petru citire
La sfârşitul lecturării romaRlS\l( flrl TvA
nului De La Petru citire, nu-l
pot imagina altfel pe protagonist decât jucând de unul singur şotron în şopron, deoarece pentru el (a)casă înseamnă
locul unde eşti aşteptat. Petru
ar fi vrut să-l joace în doi, dar
iubita îi moare şi nu poate rezista psihic acestui şoc/joc. De
atunci, el încearcă să arunce cât
mai bine pietricica în pătrăţele
le şotronului, numai că de fie care dată greşeşte: ori nimereş 
te pe de lături de „căsuţă", ori
Antologia de epigrame îşi pierde echilibrul (psihic) şi
„Râsul fără TVA'' vede lumi- iese obligatoriu din joc, ţopă 
na zilei sub auspiciile Cercu- ind de durere. Este, în fond,
lui literar „Ion Pillat" din Bo- vorba despre jocul vieţii, unde
toşani. Cartea reuneşte, penpătrăţelele vizate/visate pot retru prima dată, prin străda prezenta viaţa unui dezrădă
nia unui colectiv inimos, pe cinat şi inadaptat în cadrul facel mal reprezentativi epigra- miliei, în internatul liceului, în
mişti botoşăneni contempo- şcoala militară, în spitalul de
rani. Fără modestie, afirmăm psihiatrie şi în incinta monahacă, între coperţile acestei edilă. Vasile Iftime scrie un matur
ţii, avem de-a face cu o litera- şi foarte bun roman poetic al
tură autentică, cu nimic mai
(de- )formării îmbinat cu unul
prejos faţă de alte genuri lite- de moravuri, în care limbajul
rare, dar mai puţin cunoscu- liric şi apoftegmatic alternează
tă, bazată pe talent, inspiraţie,
fără stridenţe cu acela buruiecultură si, mai ales, inteligen- nos şi pitoresc, folosit de unele
ţă„ . Cu toate acestea, marele oersonaie. (Vasile Soiridon)
Păstorel Teodoreanu atrăgea
atenţia confraţilor că epigrama nu este un gen la îndemîna
Vasile IFTIME
oricui: Le amintesc un mic refren/ De care-i rog să ţină seaDe la Petru citire
mă:/ De-I epigrama un catren,/
Nu tot catrenu-i epigramă! Cel
care vor citi aceste epigrame,
la rîndul lor, vor descoperi,
suntem siguri, valenţele acestui demers. (Petruţ Pârvescu)
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DUMITRU TIGANIUC - 75

Poetul Dumitru Ţiganiuc a împlinit pe
martie 2016, 75 de ani. O sumă de ani, de fapte,
de vise împlinite, de iluzii pierdute, de iubire şi
suferinţă, de profesie slujită cu credinţă, de poezie, dar mai ales de poezie, stare în care s-a aflat
tot timpul cu har, aşa cum puţini mai înţeleg azi
acest demers al sufletului şi inimii. Poezia lui nu
vine ca la mulţi alţii dintr-o ambiţie susţinută artificial, ci dintr-o trăire profundă a stării sufleteşti
care te face deosebit de ceilalţi. El nu a făcut din
poezie o cale, ci chiar calea de a fi în lume aşa
cum se cuvine a fi cînd Dumnezeu îţi dă acest
har. Niciodată de cînd îl ştiu - şi-l ştiu de prin
1973 - nu a cerut prin faptul că este poet să iasă
în faţă. Niciodată nu a deschis o uşă cu poezia în
mînă. Niciodată nu a dorit în mod expres să se
ştie că el este poet, ba că el este Poetul, Maestrul,
cum cer unii care nici măcar nu au propietatea
acestor cuvinte şi mai ales cea a cuvîntului Poet.
Pe el poezia l-a tras de mînă în lume, l-a arătat
lumii rar, foarte rar şi acum aproape de loc, cînd,
de fapt ar trebui să fie în văzul lumii, să se ara- şi să simtă poezia adevărată, masă plină în ultima
te şi să-şi urmeze calea pe care numai poezia i-a vreme de subprodusele sumedeniilor de veleitari,
ale căror produse anoste cu siguranţă l-au acrit
deschis-o.
Deşi a scris mult (are caiete întregi de poezii, într-atîta şi pe Dumitru Ţiganiuc încît a decis să
zidite în biblioteca sa, la care umblă foarte rar, nu mai iasă pe piaţă. Dar sunt convins că această
dorinţă de a publica încă îl menţine în forţă ş i - l
adaugă, sunt sigur, zi de zi, alte şi alte poezii, an
de an, alte şi alte caiete pline de poeziile sale apar- va îndemna să depăşeasca starea de abulie care
te, sensibile şi doldora de o concreteţe a vieţii tră pare a-l stăpîni acum.
ite, cum puţini poeţi de azi mai ştiu să o facă!), a
Retras în turnul lui de fildeş, între cărţi şi scris,
publicat foarte puţin, cîteva cărţi la distanţe mari Dumitru Ţiganiuc rămîne poetul discret al urbei
de ani. Primele cărţi i-au apărut la un interval de în care efervescenţa de altă dată a vieţii culturale
a scăzut enorm, pînă la limita de jos a a~cepţiunii
şapte ani între ele. Acum, de la ultima sa apariţie editorială, o antologie pe care i-am îngrijit-o,
degradării faptului cultural. Instituţii importante
se apropie iar aproape şapte ani. O consecvenţă de cultură tind spre anonimat, dominate de im cu care ne-a obişnuit şi din care cu siguranţă nu postură şi politicianism devastator, instituţii cu
va ie ş i. Nu pentru că nu ar dori să publice mai care Dumitru Ţiganiuc a colaborat ani în ş ir, iar
des, a ales această ritmicitate, ci pentru că el este acum acestea l-au uitat, îl ignoră, pentru că nepoetul, scriitorul care se lasă aşteptat, rugat, in- păsarea este fondul managerial al acestora. Tolevitat să publice. Şi cum editurile de azi nu sar la ranţa celor care au în grijă aceste instituţii a ajuns
manuscrisele poeţilor, pentru că acum cartea de şi la urechile lui ş i , resemnat, crede că acest flagel
poezie nu este una uşor vandabilă nici cînd eşti nu va putea fi eradicat curînd, iar cultura, marca
un nume de rezonanţă şi bine cunoscut pe piaţa acestor locuri, pentru care a trăit şi s-a zbătut s ă
cărţii, nici la caietele poetului Dumitru Ţiganiuc
existe, va pica în dizgraţie, dusă în derizoriu de
nu vor apela, dacă el nu o va face. Noua condu- inş i nepricepuţi, validaţi la rîndul lor an de an de
cere a Editurii Junimea de la Iaşi, editură care l-a alţi inşi nepricepuţi.
În această atmosferă şi-a sărbătorit Dumitru
debutat cu patruzeci de ani în urmă, ar putea să - i
publice negreşit cărţile de poezie. Un dar pentru Ţiganiuc 75 de ani de viaţă, cu speranţa că ce
simte în jur este doar o ficţiune de proastă caliaceastă frumoasă vîrstă, la care bilanţurile se fac
şi se pun pe masa unor priviri care doresc să vadă tate pe care timpul o va arunca din rafturi. (G.D.)

24

https://biblioteca-digitala.ro

C 'lea.tle lite'la.'lă
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'

Ca o iluzie

Nastere

Şi br~aştele şi peştii dau lumii astăzi apă

Vişinile

şi

haitele-o copite împrăştie păduri,
sare
pe cele două necioplite guri,
hîrciogii-n vîrful labelor duc lanuri largi de
griu,
cad de pe botul boilor căpiţele de fin,
pisicile nasc şoareci prin fiecare gheară
şi vulpile revarsă găinile afară.
Şi uite - aşa se-ajunge ca şi toreadorul
să- şi reînvie-o spadă chiar taurul ucis,
bătrînul fost soldat să-şi regăsească
duşmanu-nvins strigîndu-1 blînd în vis,
e-o clipă cînd cuţitul muşcîndu-se fierbinte,
fecund ca o sămînţă în el însuşi aşteaptă,
şi uite-aşa şi măcelarul simte
că i se face miel sur mîna dreaptă.
pînă şi solniţa aruncă

Cuvînt 37
Şi păsările

vin din clipa ultimă
la creanga fără clipe şi privesc
cum taie peştii panglicile apei
care pe maluri poate înverzesc.

Cuvînt de aproape

Iar panglicile peştilor prin nouri
leagă corăbii lungi de păsări lungi
pînă rechinii dorm în trup de pasăre
ca nişte fumurii bomboane-o pungi.

Există,

Joia e albă
ori

nerătăcind

prietena mea, o creangă de brad
previziunea în munţi.
Dar care e? Cum putem să-i citim semnele fibrelor,
de vor fi vioară, cîndva, sau scîndura patului nostru?
Ai zărit adineauri lupul bălţat,
jumătate dîrzenie şi restul cruzime?
O, te-am simţit cum te-ai cutremurat
privind ciobanu-acela frumos ca o-nălţime,
dar dincolo de strunga stînii,
coastele, scobite în el ca într-un răboj
susţin un bătrîn cu ochii răpiţi de la păsări
şi toate-n jurul său îs nişte coji
desprinse încet, odată cu ziua tot mai simplă,
desprinse ca atunci cînd pîinea,
o şterge de pe degete cu ferigă.
Şi-atunci, atîrnă într-un colţ al casei lui
îndoiala dacă omul e piatră sau apă,
căci uneori grinzile-i dorm pe umeri,
dar de sub grinzi potecile tot scapă,
şi poate că- i mai bine aşa, să ni se pară
că soarele coboară într-un ochi de-al tău,
şi că din piept îţi iese-o căprioară.
clătinînd

Se îndulcesc şi apele şi cerul
cu clipa ultimă a unui cerc
şi botezăm aceste vrăbii albe
cu peştii-o ele, între sus şi melc.

Rătăcind

sîngerii fug ca o iluzie
gardul ce te-a mistuit dintr-o dată,
am săvîrşit în frunze goluri, şoarecii
i-am trimis cu ţipătul pe sub iarbă
pînă la preşul pe care
poate-ţi mai legeni picioarele.
Şi rămînînd vecin cu lacrima,
iată că privesc mai atent aerul
şi marginile sale roase de copaci
şi scobite de mîinile noastre,
în timp ce între inelarul meu şi al tău
nourul paradoxal se - ngraşă
ca o guvernantă care ne-ar păzi
fără obligaţii, chiar din faşă.
Dar încet, încet noi am topit
depărtarea dintre cele două case,
tu - infinit, eu - infinit
exprimaţi de piele şi de oase,
şi loviţi de aer peste buze
după fiecare sărut şi cuvînt;
dacă ne-mpotrivim
încremenim ca o moară de vînt.
după

cu picioarele,
pupilele

rătăcind ori păşind într-adins cu
pomii adună pe inimă soarele,

noi strîngem cu mături de cetină zilele.
Marţea e roşie, lunea-i albastră,
joia e albă, şi restule întindere verde,
aşa cum e carnea de fructe şi carnea de floare
şi cum e liniştea ta ce se pierde,
pe cînd maşina tremură pe-asfalt
- această solară metaforă vopsită-o tot felul şi vulturul ucide un porumbel călător
lăsîndu-i doar piciorul cu inelul.
Jur că-n fiecare fruct te aud,
în rodie găsesc cuvintele tale ca sîmburii-n sînge,
chiar dacă nu-i mare deosebirea între pămînt şi
oameni,
n-avem de ce şi pentru ce ne plînge.

Şi-i

bine cînd tai coaja unui măr,
cum cade de pe măr un gard,
un sat, un cîmp cu oameni ...
Prietena mea, nu crezi că sîntem
foarte aproape-ades de adevăr?
să văd
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SEZĂTORILE IERNII, editia a XXVI-a

Manifestare' culturală de tradiţie, amplă şi aşteptată în
teritoriu, anul acesta Şezătorile iernii s-au derulat în colaborare cu primăriile comunelor Albeşti - 14 februarie,
Lunca -2 1 februarie şi Bucecea - 28 februarie.
Din nefericire, şeză toarea programată pentru 7 februa rie s-a transformat într-o şezătoare tristă, de rămas bun,
scriitorul, poetul, jurnalistul Lucian Alecsa fiind condus
în acea zi pe ultimul drum de către toţi scriitorii botoşă
neni şi nu numai, de către toţi prietenii şi multă lume profund întristată şi înmărmurită de plecarea Lui fulgerătoare
şi prematură. În acea zi, Lucian trebuia să fie împreună cu
noi la prima şezătoare. În acea zi, am fost noi, împreună
cu Lucian la ultima întâlnire. Nu pot trece fără să vorbesc
despre pierderea suferită de lumea scriitoricească, dar nu
numai, de vreme ce Lucian era şi un cunoscut jurnalist, iubit de oamenii iubitori de dreptate, incomod pentru mulţi
ce călcară strâmb prin lumea instituţiilor autorităţilor administrative în special. Triste au fost apoi şezătorile pentru
scriitori, simţindu-se lipsa apăsătoare a distinsului scriitor,
a bunului prieten Lucian Alecsa.
„Şezătorile iernii ': rămâne cea mai amplă acţiune culturală a Centrului în teritoriu pentru că angrenează toate
compartimentele instituţiei, plus participarea remarcabilă
a scriitorilor botoşăneni şi a ansamblului folcloric Balada.
Încercăm a ţine treaz spiritul doritor de cunoaştere, preluare şi transmitere a modului în care oamenii de la sate
ştiau să creeze, să nască ceea ce numim cultura tradiţiona 
lă - literatură şi teatru popular, muzică populară tradiţio
nală, joc popular tradiţional, meşteşuguri populare şi nu

în ultimul rând' educaţie prin care se urmăreşte integrarea
individului în neamul din care face parte. Asta pentru că
acum ştim câtă dreptate avea scriitorul Alecu Russo, spunând: „Naţiile care au pierdut afiliaţia năravurilor pă
rinteşti, îs naţii nestatornice'~ Să nu pierdem legătura cu
părinţii, cu înaintaşii, să menţinem identitatea naţiei prin
cultură, aceasta este misiunea instituţiei şi scopul acestei
manifestări culturale.
La Albeşti pe 14 februarie, publicul a fost unul numeros, dornic de asemenea acţiuni, primarul comunei Mihai
Amarandei fiind prezent, interesat de bunul mers al acţi
unii. Au participat scriitorii: Gellu Dorian, Gabriel Alexe,
icolae Corlat, Cezar Florescu, Vasile Iftime, Ciprian Manolache, Dumitru Necşanu, Stelorian Moroşanu, Petruţ
Pârvescu, Manon Piţu, Cristina Prisăcariu -Şoptelea, Vlad
Scutelnicu, Victor Teişanu, Nina Viciriuc, Costel Zăgan,
Constantin Bojescu. Şezătoarea a început cu un moment
de reculegere în memoria scriitorului Lucian Alecsa, urmat
de un un moment al actorului Florin Aioniţoaie care a recitat din poemele distinsului poet dispărut mult prea curând.
Au fost prezentate cărţile: Cuvântul ca spectacol de Mircea Oprea,Scriitorul destin şi opţiune de Petruţ Pârvescu,
Thanatos şi Amor&Psyche de Dumitru Lavric; Folclor din
subzona etnofolclorică Flămânzi de Mihai Palaghia, Închizi
fereastra. Şi zbori!, Cartea de la Uppsala şi lmpotriva uitării
de Gellu Dorian, Femeia fără zâmbet şi Umbra, agent dublu
de Lucian Alecsa, lngerii vin când nu-I chemi de Nicolae
Corlat, Timpul dintre cuvinte de Victor Teişanu, Zarul rotund de Vlad Scutelnicu, Vulpile şmechere din deşertul roz
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de Nina Viciriuc, Deşertul de catifea de Costel Zăgan, precum şi revistele „Ţara de Sus" şi „Hyperion".
Şezătoarea literară a fost moderată de scriitorul Gellu
Dorian, coordonatorul compartimentului literatură - teatru
care a donat reviste, volume de proză ş i poezie pentru bi blioteca din comună. Elena Pricopie, coordonatorul compartimentului educaţie permanentă, a încheiat vorbind pu blicului despre faptul că educaţia pe tot parcursul vieţii nu
este şi nu trebuie să fie doar o problem ă personală ci în egală măsură una instituţională, organizaţională, socială, dar şi
despre citit ca atitudine cheie în culturalizarea unui popor.
Margareta Mihalache, coordonatorul compartimentului etnografie a prezentat expoziţia sculptorului albeştean
Anton Constantin Clapon, personalitate marcantă a comunei Albeşti, aducând un elogiu artistului care a lăsat consă
tenilor o bogată zestre culturală. Şezătoarea a fost încheiată
cu programul artistic al Ansamblului folcloric „Mugurelul Albeştean", coordonat de doamna Ica Luchian, reprezentantă de marcă a cântecului popular botoşănean ş i cu
programul Ansamblului folcloric „Jijia" coordonat de in structorul Vasile Rânghilescu, iată, două formaţii de jocuri
populare tradiţionale locale, lucru ce arată preocuparea oamenilor locului pentru păstrarea tradiţiilor culturale locale
ş i transmiterea din generaţie 1n generaţie.
A doua întâlnire a avut loc la o săptămână distanţă, 21
februarie, în comuna Lunca, primarul Marcel Marcu fiind
prezent la şezătoare. Şezătoarea a început cu un moment
de reculegere 1n memoria scriitorului Lucian Alecsa. Au
participat scriitorii: Gellu Dorian, Gabriel Alexe, Nicolae
Corlat, Cezar Florescu, Vasile Iftime, Ciprian Manolache,
Dumitru Necşanu, Stelorian Moroşanu, Petruţ Pârvescu,
Manon Piţu, Cristina Prisăcariu - Şoptelea, Vlad Scutelnicu, Victor Teişanu, Nina Viciriuc, care au recitat din creaţiile proprii. Şezătoarea literară a fost moderată de scriitorul Gellu Dorian, coordonatorul compartimentului
literatură - teatru care a donat reviste, volume de proză ş i
poezie pentru biblioteca din comună ş i a prezentat volumul de poezii ,,Îngerii vin când nu -i chemi", carte aparţi 
nând poetului Nicolae Corlat, originar din satul Stroieşti,
comuna Lunca.
Scurta prelegere despre importanţa educaţiei prin cultură a fost susţinută de asemenea de Elena Pricopie, coordonator compartiment educaţie, axându-se pe indemnul
de a citi fiecare cât de puţin 1n fiecare zi, acest obicei fiind
în final un câştig pentru dezvoltarea ş i instruirea tuturor,
pentru înţelegerea aproapelui.
Şezătoarea s-a încheiat cu un program artistic extrem
de bine organizat ş i frumos al Ansamblului de jocuri popu lare traditionale „Comorile Luncii", coordonat de cunoscutul inst~uctor- coregraf Ionel Petrişoru, alături de care a

s usţinut

un recital îndrăgita solis tă de muzică populară Valentina Lulciuc Tipa. Sătenii au organizat ş i o expoziţie de
costume populare şi obiecte lucrate manual prin meşteşu 
guri preluate de la înaintaşi.
Şirul şezătorilor a fost încheiat cu cea de la Bucecea din
28 februarie, organizată la Casa de Cultură într-un ambient
cald, primitor, cu un public numeros ş i un primar interesat de organizarea acţiunilor culturale în localitate, domnul
Andron Ţâmpău. Şezătoarea a 1nceput cu un moment de
reculegere în memoria scriitorului Lucian Alecsa.
Au participat scriitorii: Gabriel Alexe, Cezar Florescu,
Vasile Iftime, Ciprian Manolache, Dumitru Necşanu, Stelorian Moroşanu, Petruţ Pârvescu, Manon Piţu, Cristina
Prisăca riu - Şoptelea, Nina Viciriuc, Constantin Bojescu,
Mircea Oprea, Victor Teişanu Nicolae Corlat, Gellu Dorian, care au recitat poeme din creaţiile proprii ori închinate
prietenului Lucian Alecsa.
Şezătoarea literară a fost moderată de scriitorul Gellu
Dorian, coordonatorul compartimentului literatură - teatru
care a donat reviste, volume de proză şi poezie pentru bi blioteca din localitate şi a prezentat revistele „Ţara de Sus"
şi „Hyperion".
Au fost prezentate cărţile: Cuvântul ca spectacol de Mircea Oprea,Scriitorul destin şi opţiune de Petruţ Pârvescu,
Thanatos ş i Arnor&Psyche de Dumitru Lavric, închizi fereastra. Şi zbori!, Cartea de la Uppsala şi lmpotriva uitării
de Gellu Dorian, Femeia fără zâmbet ş i Umbra, agent dublu
de Lucian Alecsa, lngerii vin când nu-I chemi de Nicolae
Corlat, Timpul dintre cuvinte de Victor Teişanu, Zarul rotund de Vlad Scutelnicu, Vulpile şmechere din deşertul roz
de Nina Viciriuc.
Momentul educaţie a aparţinut ca de obicei Elenei Pricopie, coordonator al compartimentului educaţie permanentă iar tema prelegerii a fost una care a trezit atenţia publicului, vorbind despre importanţa covârşitoare a cititului
zilnic, îndemnând părinţii să îşi îndrepte copiii către cultură, ori, chiar dacă aleg cariere care să aibă ca rezultat satisfacţii materiale însemnate ş i imediate, aşa cum se întâmplă
tot mai mult, să nu fie uitată ·latura spirituală a existenţei.
Finalul şezătorii a aparţinut colegului Mihai Fediuc, coregraful Centrului care a 1nsufleţit acţiunea cu Ansamblul
„Balada", dar şi micilor artişti din Bucecea pregătiţi de cadrele didactice din localitate.
„Şezătorile iernii '; înseamnă în fapt o amp lă acţiune
culturală organizată de Centrul Judeţean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradiţionale, devenită tradiţie
ş i s usţinută anul acesta de preze nţa managerului instituţiei,
doamna Cornelia Ciobanu, o acţiune culturală ce va continua să anime viaţa culturală a satelor, coordonată cu profesionalism de scriitorul Gellu Dorian.
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Regulamentul Festivalului concurs
naţional de interpretare a piesei de
teatru Într-un act „MIHAIL SORBUL-'' ediţia
a XXIV-a, Botoşani, 3-6 noiembrie 2016
Având în vedere punerea în evidenţă a celor mai
valoroase formaţii de teatru de amatori, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborare cu Primăria Săveni
organizează cea de a XXV - a ediţie a Festivalului
- concurs naţional de interpretare a piesei de teatru
într-un act " Mihail Sorbul ". Actuala ediţie va avea
loc în perioada 3-6 noiembrie 2016 la Săveni, în sala
Casei de cultură, şi la Botoşani.
La concurs pot participa una sau două formaţii
din fiecare judeţ al ţării cât şi formaţii de teatru de
amatori din Republica Moldova şi Ucraina.
In vederea repertoriului, organizatorii nu impun
nicio restricţie tematică, în afara genului specificat în Regulamentul Concursului Naţional
titulatură - piesă de teatru într-un act. In acest sens, de Creaţie a piesei de teatru
timpul unei reprezentaţii nu trebuie să depăşească Într-un act „Mihail Sorbul'; ediţia
30-40 de minute.
a XII-a, 3-6 noiembrie 2016
Menţionăm că organizatorii pot pune la dispoCentrul Judeţean pentru Conservarea şi Promoziţie trupelor de teatru de amatori piese de teatru varea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul
într-un act premiate la ediţiile precedente ale Festi- Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborare cu Privalului concurs naţional de creaţie a piesei de teatru măria Săveni, organizează, în perioada 5 - 6 noiemîntr-un act " Mihail Sorbul ". Aceste piese le puteţi brie 2015, cea de a XII-a ediţie a Concursului Naţio 
procura la cerere, de la instituţia noastră, din mo- nal de Creaţie a Piesei de Teatru într-un act" Mihail
mentul primirii regulamentului şi a fişei de înscriere. Sorbul ".
Inscrierea la concurs se face pe baza unei fişă de
La concurs pot participa dramaturgi români conînscriere, conform anexei, până la data de 15 octom- temporani, membri sau nu ai uniunilor de creaţie,
brie 2016, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Con- fară limită de vârstă, cu o piesă de teatru într-un act,
servarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Boto- care să nu depăşească maximum 20 pagini listate la
şani, Str. Unirii nr. 10, cod 710233. Relaţii la telefon corp 12, la 2 rânduri. Organizatorii nu impun con0231/515448, fax 0231/536322, e-mail: centrul_cre- curenţilor nici o tematică.
atiei_botosani@yahoo.com.
Lucrările listate conform menţinilor de mai sus
Juriul, format din personalităţi marcante ale cul- (însoţite şi de un CD cu textul piesei) vor fi tr imise
turii române, va acorda următoarele premii:
în 3 (trei) exemplare, semnate cu un motto, acelaşi
Premiul I (trofeul festivalului pentru cel mai bun motto fiind menţionat şi pe un plic închis în care vor
spectacol) - 2.500 lei
fi incluse datele autorul ui şi adresa, telefon, e-mail,
Premiul pentru regie - 1.500 lei
pe adresa Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Premiul pentru interpretarea unui rol feminin - Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Str. Uni 1.000 lei
rii 10, Botoşani, cu menţiunea „Pentru Concrursul
Premiul pentru interpretarea unui rol masculin - „Sorbul", până la data de 5 octombrie 2014.
1.000 lei
Un juriu format din personalităţi marcante ale
Premiul pentru interpretarea unui rol episodic - culturii române va acorda următoarele premii:
750 lei
- Premiul I - 2.500 lei
Premiul special - 500 lei
- Premiul II - 2.000 lei
Menţiuni - 3 x 100 lei - 300 lei
- Premiul III - 1.500 lei
Juriul, de comun acord cu organizatorii, are lati- Premiul special - 1.000 lei
tudinea să redistribuie ordinea şi valoarea premiilor.
Juriul are latitudinea de a redistribui sau diminua
Organizatorii vor asigura masa şi cazarea tu- valoarea premiilor.
turor participanţilor în perioada desfaşurării
Relaţii la telefon 0231 - 536322, e-mail: centrul_
creatiei_botosani@yahoo.com
festivalului -concurs.
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Regulamentul de organizare şi desfăşurare
a Concursului National
de Poezie
,
şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene
„Porni Luceafărul ... ", editia
, a XXXV-a,
10-12 iunie 2016, Botosani

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu
sprijinul Consiliului Judeţean Botoţani, în colabarare cu Editurile Paralela 45, Junimea, Timpul, Charmides, Eikon, Vinea. Princeps Edit,
precum şi cu rvistele de cultură „Convorbiri literare", „Poezia", „Scriptor", „Feed beack", „Viaţa Românească", „Familia", „Vatra", „Euphorion", „Steaua", „Hyperion", „Conta", „Poesis",
„Lucea~;ul de "dimineaţă", ''.Port~~,fra~~o",
„ A~eneu ~ „1'.-:geş :. „B~covi~a Liter~r~ , F1h~la
Iaşi a ~~m~u Sc~utonlor dm Ro.m ama, Unmn~a Sc~i~tonlo: dm R. Mol~ov~ ŞI ARPE, orgamzeaza. m penoada ~0- ~2 mme 2016 C~n_c~rsul Napon~l de ~oezie şi I~terpretare Cr~~1ca .a
<?perei Emmesciene „Porni Luceafărul.·· 'ediha
, a XXXV-a.
Concursul îşi propune să descopere şi să
promoveze noi talente poetice şi critice şi se
adresează, astfel, poeţilor şi criticilor literari
care nu au debutat în volum şi care nu au depăşit vârsta de 40 de ani.
Concursul are trei secţiuni:
POEZIE:
1) Carte publicată - debut editorial: - Se vor
trimite 2 (două) exemplare din cartea de poezie
apărută în intervalul 10 mai 2015 - 5 mai 2016.
Vor fi acordate 2 premii: a) „Horaţiu Ioan Laş
cu" 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 în chis în care vor fi introduse datele concurentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa poş
tală, e-mail, telefon. Se vor acorda şase premii
care vor consta în publicarea a câte unui volum
de poezie de către 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 (Paralela 45, Timpul, Junimea, Charmides, Eikon, Vinea 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 tnm1te
· · un eseu d e cel mu lt 15 pagm1
· ·m
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 Joldeşti şi Botoşani în ziua de 11 iunie 2016.
Organizatorii asigură concurenţilor cheltuieli de masă şi cazare.
Lucrările vor fi trimise, până la data de 1O
mai 2016, pe adresa: CENTRUL JUDEŢEAN
PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE BOTOSANI, Str. Unirii, nr. 10, Botosani. Relatii 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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CONSTANTIN LUPU
Constantin Lupu ar fi împlinit pe 19 mai anul
acesta 65 de ani. Proaspăt absolvent al Conservatorului de muzică din Iaşi a fost repartizat în
1975 la Centrul Judeţean de îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă Botoşani, aşa cum se numea pe atunci fosta Casă
a Creaţiei şi cum se numeşte acum, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale. A lucrat aproape 38 de ani,
până în clipa în care, fără voinţa lui, a fost pensionat anticipat. Se poate spune că se confunda cu instituţia căreia i-a dus faima în ţară şi în
lume. În 1977 a înfiinţat Taraful Datina, care-i
avea în componenţă, la început, pe lângă virtuosul care era Constantin Lupu, şi pe Cristian Spânu, la fluier, Mircea Antoneac, la vioară, Mihai
Cojocaru, la contrabas, Constantin Bădean, la
braci şi Constantin Negel, la cobză. Au mai colaborat sub bagheta lui Constantin Lupu, care - şi
obţinuse şi dirijoratul, Aurel Amarandei, la flu ier, Adrian Cântec, la acordeon, C. Sfrangeu,
la contrabas şi alţii. Între 1981 şi 1985 Taraful
Datina a înregistrat două LP-uri şi peste 100 de
piese folclorice culese de Constantin Lupu, intrate în fonoteca de aur a Radiodifuziunii Române. A colaborat cu mari folclorişti, etnologi,
dirijori şi realizatori TV, de la Emilia Comişel la
Speranţa Rădulescu, de la Constantin Arvinte la
Ioan Cobâlă, de la Mărioara Murărescu la Vasile
Pohoaţă, ori cu cercetători autentici cum au fost
l.H. Ciubotaru, Pavel Delion şi Narcisa Ştiucă.
Devenit director al Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţio
nale Botoşani, în februarie 1990, a condus instituţia aceasta timp de şapte ani, aducând-o, împreună cu colectivul de atunci, subordonat metodic şi financiar Ministerului Culturii, prin Inspectoratul Judeţean pentru Cultură Botoşani, şi
Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, între primele trei
instituţii de cercetare şi promovare a folclorului
din ţară. Succesele Tarafului Datina şi ale Ansamblului de dansuri cu acelaşi nume, condus
de regretatul Vasile Andriescu şi el salariat alinstituţiei, ambele ale Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţio 
nale Botoşani, au făcut cunoscut în ţară şi peste
hotare, din Europa în Asia, din Africa până în
America, folclorul muzical autentic din arealul

judeţului Botoşani,

parte a

Ţării

de Sus. Mari
sau continuate

manifestării de răsunet, iniţiate
de Constantin Lupu, cum ar fi Festivalul-concurs

naţional

de muzică uşoară „Mărţişor ': „ Serbările

pădurii '; „Holda de Aur': „Satule, mândră grădi
nă'; „Cântec şi joc pe Valea Prutului': „Datini şi

altele sunt mărci care poartă amprenta profesionalismului de care a dat
dovadă. În privinţa cercetării arealului folclo ric al judeţului Botoşani, de la culegerea a sute
şi sute de piese muzicale, de joc şi cântec, până
la transcrierea minuţioasă, în detaliu a acestora,
apoi orchestraţii de care s-au folosit de cele mai
multe ori trecându-i contribuţia în anonimat,
mari orchestre de muzică populară, Constantin
Lupu va fi menţionat, din păcate, în istoria tradiţiilor culturale ale locului ca ultimul profesionist adevărat, care şi-a sacrificat timpul şi sănă
tatea întru a îmbogăţi o zestre pe care puţini ştiu
acum să i-o aprecieze aşa cum se cuvine. Risipitor, cum l-am ştiut chiar din momentul când
a sosit la Botoşani din aula conservatorului ieşean, renunţând la locurile natale din Gdinţii
Neamţului, Constantin Lupu s-a dăruit în totalitate profesiei sale, muzicii populare, pentru
care avea un cult aparte, de la care nu putea fi
abătut. Din această risipă a rămas această zestre
pe care trebuie să o folosim la nivelul impus de
el şi să o păstrăm ca un eşantion de acurateţe şi
marcă identitară a culturii noastre tradiţionale.
Copia CD-ului Muzică veche din Moldova de
Sus, realizată acum de instituţia la care a lucrat
şi care ar trebui să-i poarte numele, readuce în
atenţia iubitorilor de folclor autentic piese culese, transcrise şi interpretare de el împreună
cu cîţiva membrii ai Tarafului Datina, precum:
Hora lui Nemţanu, Hora boierească a lui Toade
Ţîntă, Sârba cu corzi încălecate din Albeşti, ori
Sârba din Prisăcani sau Ţărăneasca de pe Siret,
care, ascultate acum, scot în evidenţă virtuozitatea violonistului Constantin Lupu. Este doar un
început de gest care se adaugă la o primă ediţie a
Festivalului zonal de tarafuri, care-i poartă numele, festival organizat de instituţia la care acesta a lucrat, cum am spus, timp de aproape 38 de
ani. Normal, acum când ar fi împlinit 65 de ani,
ar fi trebuit să-i fi sărbătorit ieşirea la pensie. Nu
o putem face decât omagiindu-i numele şi munca de o viaţă. (Gellu Dorian)

obiceiuri de
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FESTIVALUL TARAFURILOR „CONSTANTIN LUPU",
un regal muzical oferit de Centrul Judeţean pentru Conservarea ş i Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie de cultură aflată sub patronajul Consiliului Judeţean Botoşa ni, va începe mâine 19 mai 2016, când marele muzician pasionat de folclor, artistul desăvârş it CONSTANTIN LUPU ar fi împlinit 65 de ani.
Tarafuri renumite din Teleorman, Bacău, Iaş i, Suceava
ş i Botoşani vor oferi spectacole extraordinare în memoria
violonistului, dirijorului, profesorului care a trăit pentru a
culege, transcrie şi salva adevărata muzică tradiţională, lă 
sând o zestre inestimabilă Muzeului Naţional al Ţăranului
Român prin proiectele: Muzica veche din Moldova de Sus,
Muzica de petrecere a evreilor din Botoşani şi alte proiecte
preţioase.

Vă invităm

dragi botoşăneni să ne bucurăm de zestrea
de marele artist, participând la regalul ofe-

preţioasă lăsată

Tarafuri , Doamna Lupu ş i Cornelia Ciobanu

rit de:
Taraful „COZMIŢĂ LASCARACHE" - Botoşani"
Taraful „DOINA SIRETULUI" - Bucecea - Botoşani
Taraful „TEODOR T. BURADA'.' - Iaşi
Taraful Şcolii din Comuna Moara - Suceava
Taraful Căminului Cultural din Comuna Moara
- Suceava
Taraful „CRISTIAN NĂSTASE" - Bacău
Taraful Tradiţional din Avrămeni - Botoşani
Taraful „DOINA HOLMULUI" - Frumuşica - Botoşani
Festivalul va fi încheiat cu recitalul artistului GELU
VOICU însoţit de Taraful ,,VIRTUOZII VALAHI" din judeţul Teleorman.

Taraful din AVRĂMENI, Botoşani
• ...=::,

Taraful COZM IŢĂ LASCARACHE, Botoşani

."

...

.. ',

Tarafu l DOINA HO LMULUI, Frum u şica ,
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Botoşani

Mihai FEDIUC
în

fi'"'""·

P"'i!?!!fo~.,~~ra~~e~..~!!ăb ~1~~"

în
suflarea judeţului (copii, tineri, vârstnici) aşteap tă cu nerăbdare reîntâlnirea cu grupurile de colindători ş i ură tori , cu teatrul de haiduci (banda lui Jianu, Bujor, Codreanu, Gruia, Coroi)
ş i mai ale Alaiurile jocurilor cu măşti, prilej de rememorare a
atmosferei satului tradiţional. În sate se păs trează cele mai vechi
ş i variate datini specifice Sarbătorilor de Iarn ă. Toate aceste tradiţii s-au transmis din generaţie în generaţie, sub supravegherea
vârstiniclor, care le-au conservat în localităţile respective, caveritabile valori.
Grupul jocurilor dramatice cu mă şti zoomorfe, în judeţul Botoşa ni este extrem de bogat ş i variat. În zona Botoşani cele mai
cunoscute ş i diversi ficate jocuri dramatice sunt: jocul căiuţilor,
a caprei, a ursarului şi urş ilor, cerbului, cocostârcului, mă ştilor,
bumberilor. Ca ş i la alte popoare în folclorul nostru se înţâlnesc
măşti de animale ş i măş ti cu înfăţişare omenească. Cele de animale sunt, în general, capete întregi lucrate cu grijă ş i frumos
împodobite. Cele cu înfăţişare omenească sunt, de obicei, măşti
comice sau groteşti, completate cu îmbrăcămintea corespunzătoare. În general se maschează bărbaţii , formându-se grupuri
care vizitează casele din sat, unde joacă ş i urează viaţă fericită,
belşug de roade gospodăreşti, fiind la rândul lor se rviţi de gazde
cu colaci, ţuică, vin.
Colindele, Pluguş orul , Moş Ajun, Sorcova, Semănatul au un
punct de sprijin în ritmul agrar. Colinda aduce, însă, ecouri din
preistorie când omul-vânător se confunda cu natura şi fauna
toată

pădurii .

În obiceiurile umblatului cu Pluguşorul sau cu Plugul, Buhaiul, Clopoţelul, Biciul, au fost identificate practici vechi, ţinând de
mitologia de rit agrar. Este mai mult decât probabil că, de exempiu, întâia brazdă ce se trăgea odinioară, la vechiul An Nou, era o
brazdă reală, cea dintâi din acel an, în ogorul ce era apoi se mănat,
fiind urmat de altele, trase cu toate plugurile până la încheiera
aratulu i ş i se mănatului. S-a spus că, din punctul de vedere al ocupaţiilor tradiţionale ale poporului român, Pluguşorul reprezin tă pentru agricultură ceea ce reprezintă Mioriţa pentru păstorit
spunea Dumitru Pop.
Judeţul Botoşani se poate mândri cu cele mai frumoase ş i variate datini ş i obiceiuri de iarnă , fiind deosebite de la un sat la
altul prin interpretare ş i repertoriu precum ş i prin construcţia ş i
împodobirea mă ştilor.
Festivalul de datini ş i obiceiuri de iarnă „Din străbuni, din
oameni buni" organizat la Boto şa ni în zilele de 19-20.12.2015
este la cea de-a XL-a ediţie ş i î ş i propune să realizeze un eficient
schimb de experi enţă între formaţiile de datini ş i obiceiuri de iarnă participante, prin prezentarea unor spectacole în aer liber în
care să valorifice obiceiurile locale.
La festivalul din data de 19.12.2015 a participat un număr de
10 ansambluri de datini ş i obiceiuri de iarnă - copii, din lo calită ţile judeţul ui Botoşa ni:

- Avrămeni - instructor Leliţa COBÎLĂ
- Lunca - instructor Ionel PETRIŞORU
- Călăraşi - coregraf Mihai FEDIUC
- Oneaga - instructor Gheorghe VERENCIUC
- Alba - Hudeşti - instructor Lăcrămioara ALUPOAIE
- Sarafineşti - căiuţi şi Urşi corn. Coroi - instructor Alexandru
VASILIU
- Cotu-Copălău - instructor Ionel PETRIŞORU
- Păltini ş - instructor Constantin BEZERCU

- instrnctoc Vio<el
AIOCOBAIE
- Hilişău - Horia - instructor Constantin BABLIUC
iar formaţiile din judeţul Botoşani
participante în data de 20.12.2015 au
fost din loca lităţile :
- Broscăuţi - instructori Ioan
ROMANJUC şi Viorel REDINCIUC
- Cîndeşti - instructori Nicolae
PATINSCHI ş i Constantin CIORNODOLEA
- Hlipiceni - instructor - Alina LUCALESCHI
- Lozna - instructor Mihai ANDRIESCU
- Tudora - instructor Ion COVRIG
- Vîrfu Cîmpului - instructor Marinica OLARIU
- Vorona - instructor Sergiu DASCĂLU
- Vlăsîneşti - instructor Laurenţiu CÎ RLIG EANU
- Flămînzi - instructor Mihai ATODIRESEI
- Costeşti - Răchiţi - instructor Mihai FEDIUC, coordonator
preot Ion CAŞCAVAL
- Durneşti - instructor Aurel AXINE
- Cristeşti - instructor Petrică SURDOAIE
- Negreni-Ştiubeni - instructor preot Dan MURARU ş i Florentina MURARU
- Cordăreni - instructori Mirela şi Cristi DUMITRAŞ
- Botoşani - instructor Ionel Petri şo ru ş i coregraf Mihai
FEDIUC
Ansambluri invitate din:
- Mereni-Constanţa - instructor Nelu NIŢĂ
- Secălăşeni-Maramureş
- Preoţeş ti -Suceava
- Plaiul Bîrgăului - Bi s triţa - instructor Ioana SUCIU
- Doruri Bis triţene - Bistriţa - instructor Cristina BALAN
- Dofteana - Bacău - instructor Mihai VIOREL
- Dolhasca-Suceava
- Pelinia-Drochia Republica Moldova - instructor Valea şi
Petea CHELARU.
În anul 2016, ansambluri de cântece ş i dansuri au participat
la festivaluri naţion a le şi internaţionale fiind ră spl ătite cu premii
ş i trofee pentru repertoriu autentic, interpretare deosebită, ţinută
scenică, costume populare care reprezintă zona de unde provin.
Ansamblul folcloric „Mugurelul Albeştean" din localitatea
Albeşti jud. Boto şa ni a participat în data de 28.02.2016 la Festivalul „Muzic-Star" organizat la Roma Italia unde a obţinut Marele trofeu la dansuri, locul I s olis tă Delia NICULESCU, locul II
duetul Delia ş i Mario NICULESCU, Diplom ă pentru coregrafie
Mihai FEDJUC, coordonatorii acestui ansamblu fiind Irina GAVRILĂ, Maria SIMIAN, lca NICULESCU, Margareta PUŞCAŞU.
Ansamblul „ Hudişteanca" din Hudeş ti jud. Boto şa ni a
participat în perioada 7-10 mai 20 16 la Festivalul Folcloric
„ Se- ntâlneşte dor cu dor" organizat în localitatea Feşteliţa, Raionul Ştefan-Vodă, Republica Moldova, unde au obţinut trofeul
festivalului. Conducerea muzicală: Gheorghe MITOCEANU, in structor Lăcrămioara ALUPOAIE, coregraf Mihai FEDJUC.
Formaţia de dansuri populare „Comorile Luncii" din comuna
Lunca, jud. Botoşa ni au participat în data de 9 mai 2016 la Festivalul „Am fost ş i -o m fi" organizat la Sighetu! Marmaţiei unde a
obţinut locul II. Instructor Ionel PET RIŞORU, coordonator Elena
TĂNASĂ.
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Căiuţ ii

de la

Broscăuţi

Obiceiuri de la Călăraşi - Botoşani

Căiuţii

de la

Cordăreni

Urşii de la Corni
Căi uţii de la Cotu - Copă l ă u
jocul caprelor Costeşti - Botoşani
·· ······· ··· ···· ···························· ···· ··· ····· ····· ·· ······································ ············!·• ········ ·· ···················· ·· ······················

Obiceiuri de la

Căiuţii

Dolheştii

Mici - Suceava

de la Sarafineşti - Corni

(Botoşani)

Jocul cerbilor - Flămânzi

Căiuţ ii

de la Tudora
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Că iuţii albaştri

de la Hlipiceni

jocul măştilor din Vorona

Am convingerea că tinerii vor schimba
fata
, României!
MIREL AZAMF IREI ÎN DIALOG CU GRIGORE LE Ş E
Muzica lui Grigore Leşe e dincolo de muzică şi - Europei, pentru că toate aceste lucruri le găsim şi în
lucru esenţial - dincolo de stricta determinare etni- Vechiul Testament şi se leagă de poveşti, poveşti cucă. Ea se înscrie în aceeaşi serie de evenimente sonotremurătoare. Sunt balade, poveştile fetelor de îmre cu liturghia bizan tină, cu psalmodia gregoriană, părat, sunt poveşti cosmice, care s-au transformat
sau cea a călugărilor tibetani, cu chemarea ritmului în poveşti creştine. Asta găsim noi în Botoşani.
M .A.: Ce aşteptări aveţi de la acest Festival Coral
a muezinului musulman, sau cu incantaţiile magice
ale şamanilor siberieni. (Andrei Pleşu)
al Cântecului patriotic?
Mirel Azamfirei: După un an de zile, vă întoarceţi la Botoşani . Ce reprezintă oraşul acesta pentru

dv?
Grigore Leşe: Când am intrat în Botoşani, aseară, oraşul arăta extraordinar. Vremea a ţinut cu
mine, a fost ploaie cu soare. Când plouă cu soare,
se zice că va fi belşug, bogăţie , în anul acela. A fost
o vreme extraordinară; dealurile erau înverzite, se
vedea că oamenii pregătesc hotarul ş i că primăva 
ra şi-a intrat în drepturi. Am simţit că botoşăne 
nii se pregătesc, că aşteaptă Sărbătoarea; să aibă loc
bun, timp curat şi suflet primenit. Când am intrat
în oraş, acesta arăta foarte frumos, timpul era bun
- şi astăzi vreau să văd cum sunt sufletele oamenilor de aici. Cum pot eu vedea sufletele botoşăneni
lor? Ascultându-i cum cântă, la Sărbătoarea Muzicii care ne-a însoţit Istoria, aş zice eu. Prin muzica
aceasta, te poţi pregăti de Sărbătoare. Aici sunt muzici extraordinare, ritualuri deosebite, ritualuri care
ne trimit cu gândul la Asia, la sărbătorile din nordul

G.L.: Am văzut că sunt 15 coruri, care vor cânta
pe scenă. În aceste formaţii, sunt suflete, sunt corişti, teologi, profesori, elevi. Eu cred că, după ce o
să-i ascult, o să le văd sufletul; şi „da-o-ar Dumnezău" să aibă sufletul primenit, c urăţat, mai ales că
suntem înaintea Sărbătorilor de Paşti.
M.A.: Mai este nevoie azi de cântec patriotic, de

cântec naţional?
G.L.: Cântecele care ne-au însoţit istoria, cântecele patriotice, sunt ale noastre. Românii au o istorie; aici, pe teritoriul nostru, au avut loc evenimente
unice în istorie. Noi suntem speciali, suntem în estul Europei, la periferia Occidentului şi la periferia
Orientului. Aici au clocotit evenimentele; alţii, n -au
avut evenimentele acestea ş i au putut înainta în cultură. Când alţii îşi dezvoltau economia, noi ţineam
piept hoardelor tătare, ţineam piept tuturor imperiilor. Aici, a venit cine a vrut ş i cine n-a vrut. De
aceea, spun eu, că nu doresc astăzi România Mare,
eu doresc România întreagă. Teritoriile noastre
sunt împrăştiate, poporul român trebuieşte înţeles,
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pentru că a trecut prin momente unice - şi atunci şi
muzica se potriveşte ca o mănuşă. Cântecele acestea unde le putem găsi? Le găsim în Georgia, Bulgaria, Serbia, Albania.
M.A.: Adică, la popoarele mici.
G.L.: Da, dar se spune că din case mici ies oameni mari. Sărbătoarea asta nu-i la întâmplare, porneşte de undeva, are o rădăcină. Numai că aceste
cântece istorice trebuiesc înţelese, trebuie explicate
tinerilor, pentru a înţelege de ce le cântăm. Cântecele acestea au fo t forţate, aşa cum a fost forţată şi
muzica tradiţională, s-a transformat, s-a folclorizat
muzica. Au fost înlocuite textele, au fost puse texte de viaţă nouă. Dar dacă eu cânt aşa: „ - Dac-am
plecat, Ardealule, din tine, nu-i vina noastră, iarăşi
vom veni.
N-am fost învinşi, nu vom fi nici mâine, când
ceasul biruinţei va sosi.
Aveam o ţară mândră , avem şi iarăşi vom avea.
Duşmanul care astăzi râde, va tremura privind
la ea.
Geaba mai zâc: Vai de mine,
că tăt nu mă crede nimeni.
Lăsai casa, lăsai vatra,
să mă lupt în munţii Tatra.
Ţie mândră - ţi cântă cucul,
mie-mi bubuie tunul.
Ţie-ţi cântă păsărele,

mie

puşti

mitraliere."
cum creatorul popular anonim a zugrăvit
tabloul cu aceste două lumi: bărbatul care-i plecat
să-şi apere teritoriile, să lupte şi pentru alţii - şi femeia, rămasă la vatră, cu grija familiei. Îmi aduc
aminte de o poveste de prin anii 70, când Florea Siuchii îmi povestea aşa, zîce: - Băi, Grigore, hai să-ţi
spun eu ţie o poveste, o colindă. Că asta nu se poate
spune la nimeni, că te-or închide.
„Nici o sărbătoare-n lume
Nu are mai mândru nume
Ca Nasterea lui Hristos
În Vifl~imul frumos.
Du-te, pasăre şi zboară
În Rusia te coboară
Deasupra de lagăre,
Unde stau cătanele
Şi le cântă cu glas tare
Iată

Să ştie că-i sărbătoare
Şi le cântă cu glas bun
Să ştie că e Crăciun."

Îi trimite gândul, cu colinda; şi dacă bărbatul nu
era acasă, colinda ea singură în casă, ca şi cum ar fi
în biserica mică , adică în familie.
M.A.: Ştiu că aveţi în lucru o colaborare cu muzicieni din alte zări, care cântă muzici străvechi.

G.L.: Este un proiect inter-cultural, că n-o lucrat Dumnezău pă mine mai mult ca pe un iranian, sau pakistanez, sau sirian. Eu am cântat până
acuma şi am avut proiecte inter-culturale la Opera Română din Bucureşti, la Ateneul Român, Sala
Radio. De asemenea, am cântat astfel de concerte
în Bloomington,(Indianapolis, SUA), Berlin şi pe
toate meridianele lumii, prin olimpiadele culturale, expoziţii mondiale, etc. Acolo m -am întâlnit cu
artişti din Asia, Ţările Nordice, Central-Europene,
Mediteraneene. Am cântat, am văzut, am experimentat. Da, dar experienţa asta a mea durează cam
de multişor, cam de vreo 20 de ani. De 20 de ani
eu creez şi caut structuri arhetipale prin toată lumea. Aş putea spune că în lumea asta este o singură hore. Să se înţeleagă: în Maramureş, la a cânta i
se spune a hori, din grecescul choros. Anul acesta,
întîlnirile şi concertele cu artiştii din Siria, India,
Pakistan, Iran, etc., vor apare pe DVD-uri, editate
de către Institutul Cultural Român şi TVR. „Dacă
trăiesc zile cu păcate ': aceste DVD-uri vor fi prezentate în satul Stoiceni, în satul unde m -am născut eu,
un loc cu „140 de fumuri", unde se vrea a fi un spectacol extraordinar. De asemenea, se lucrează mult
la înfiinţarea unui Centru Cultural ,,Grigore Leşe",
unic în Europa, aş spune eu. Anul acesta, va cânta acolo cu mine Parvathy Baul, din Bengal, India;
vom fi susţinuţi de un cor de 400 de corişti, aşezat
într-un amfiteatru, care vor prelua cântece, ca o invocare. Dacă auzi pakistanezii cum cântă, spui că
invocă divinitatea. Aşadar, va apare un material cu
muzici de pe drumul mătăsii, cu pakistanezi, sirieni,
armeni, iranieni.
M.A.: Cum realizaţi aceste dialoguri muzicale, aceste adevărate jam session folosite în special în
jazz?
G.L.: Există o structură arhetipală; totul porneş
te de la arhetip. Eu mă manifest într-un fel, tu te
manifestezi într-alt fel. Când cânt cu iranienii, spre
exemplu, structurile muzicale sunt asemănătoare,
până la contopire; nu ştii, care-i iranian şi care-i
român.
M.A.: Improvizaţi, pe moment?
G.L.: Improvizăm cum vrem noi; glasu-i glas. Se
simte glasul, dacă vii din zonele reci, nordice, consoanele sunt altfel pronunţate. Dacă te duci în Mediterana, glasul sună altfel. Pavarotti cântă într-un
fel, napoletan, iar ruşii, din nord, cântă altfel. O sole
mia sună bine cîntat de un italian, dar şi de un rus.
M.A.: Aţi spus că „horile sunt de stâmpărare".
G.L.: Eu mă stâmpăr pe mine, nu pe tine. Eu
cânt pentru mine; dacă tu vrei să asişti la asta, să
vezi cum mă stâmpăr eu, poţi să stai. Aici intervine
o altă poveste: horea poate fi expusă în faţa lumii, ca
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spectacol? Foarte greu să spun asta. Dacă tot m-ai
întrebat, eu aş zice că horile iestea nici n-ar trebui
ascultate. Aici păcătuiesc eu, că am spus mai devreme că păcătuiesc, adică eu aduc ceva interiorizat şi nu-s eu; şi atunci, cum am scris în cartea „Acum
ştiu cine sunt", m-am arătat. Da, adică am venit şi
am cântat pe scenă, dar până atunci, nu m-am ară
tat, că omul se poate arăta în totalitate, sau nu se
arată de tot. Mama îmi spunea: „-Grigore, cât îi fi tu
şi - i trăi, nu-ţi arăta toţi dinţii la lume."
M.A.: Cât trebuie să se arate un artist la lume?
G.L.: Ştii cât s-arate? Cât crede el că nu poate
fi deranjat din hore. Ce înseamnă pentru mine a fi
deranjat din hore? Înseamnă sminteală; pentru că
sunt oameni în spatele meu care smintesc horele, ei
nu cântă cu glasul lor, nu cântă cu mintea lor, cântă
cu mintea mea. Ei m-aud pe mine, nu vin din lumea aceea şi învaţă cântecul, îl imită. La mine nu-i
aşa.

convingerea că tinerii aceştia vor schimba faţa României. Tinerii nu sunt băgaţi în seamă, dar ei nu
mai aşteaptă, se bagă ei singuri în seamă. Societatea
are nevoie de schimbare!
M.A.: Şi totuşi, auzim sintagma „ tinerii nu mai
sunt ca pe vremea noastră''.
G.L.: Ce-ar trebui să facă tinerii astăzi? Dacă
se duc la discotecă, merg să danseze, îşi consumă
energia acolo şi după aceea se duc la citit. Îmi aduc
aminte de o întâmplare: eram la Bloomington, Indiana, la promovarea concertului de acolo, cu mai
mulţi artişti din lume; şi se auzea o gălăgie în holul
teatrului, de ziceam că ăştia-s mai nebuni ca la noi.
Da, dar gălăgia s-a auzit până am ajuns eu la microfon, când s-a făcut linişte deplină. Vezi, asta e deosebirea între diverse grupuri de tineri; ei ştiu să treacă
repede de la o stare la alta. Mă distrez, după aceea
sunt în povestea asta. La noi lucrurile se amestecă
şi este prea multă pierdere de timp. Românii nu au
disciplina dialogului, un dialog trebuie să fie constructiv, nu pot să vorbesc 20 de minute acelaşi lucru, eu trebuie să fiu clar în discuţie. Trebuie să vezi
cu cine stai la masă şi cu cine te împrieteneşti.

M.A.: Aţi scris că „horitul se moşteneşte, nu se înAtunci, nu are voie să cânte oricine?
G.L.: Aşa m-a făcut mama. Nu că n-are voie, dar
să nu se deie, ce nu poate fi.
M.A.: Imitaţia nu e bună?
G.L.: Nu e bună; dacă tot imităm aşa, vom ajunA doua zi după festival
ge -şi asistăm deja la „imitaţia imitaţiei", îi plină
M.A.: Cum a fost festivalul de ieri, maestre?
România de imitatori. Dacă răstorni un bolovan în
G.L.: Foarte bun. Voci extraordinare, oamenii
apă, de sub bolovani nu ies broaşte, ies cântăreţi.
nu şi-au uitat cântecul, n-au uitat obiceiul de a cânM.A.: Sunt prea mulţi cântăreţi în România?
ta armonic. Au fost teologi, care au abordat un reG.L.: Sunt prea mulţi ne-adevăraţi. Un cântă
pertoriu religios, au fost tineri, dirijori, elevi. Ieri a
reţ într-o comunitate apare la o sută de ani, nu toate satele au horitori. De exemplu, câţi sunt în Lă fost o emulaţie artistică la Botoşani. Am văzut că
oamenii sunt bucuroşi; a fost o zi reuşită! Să vezi la
puş? Lăpuşul românesc are horitori. Doi. Libotinul,
unul. Cupşeniul, unul. Ungureniul, unul. Nu toate Botoşani sute de oameni adunaţi şi să cânte împresatele au horitori, nu toate satele au trâmbiţaşi. .. Şi ună, nu întâlneşti la tot pasul. Şi-au adus aminte de
cântecul care ne-a însoţit istoria. I-am văzut că le
atunci, apare imitaţia imitaţiei ...
M.A.: Ce rol joacă educaţia şi cultura în formarea place să cânte despre dor, despre dragoste. Au fost
unui artist? Sunt acestea necesare pentru un inter- îmbrăcaţi frumos, feţele le erau luminoase, s-au bucurat că s-au văzut între ei. Cu alte cuvinte, la Botopret de muzică populară, tradiţională?
G.L.: Ca să fiu bun la horit, trebuie să am o cul- şani a fost o sărbătoare a muzicii.
M.A.: Cum vedeţi dezvoltarea acestui festival?
tură, altfel nu pot; trebuie să citesc, să mă luminez,
G.L.: Botoşaniul poate deveni un centru eurotrebuie să am o educaţie culturală, să cânt la un inpean
cu un festival coral de anvergură. Aici ar putea
strument. Trebuie să fiu conectat la tot ce este în jurul meu, mai ales acum, după Revoluţia din 1989. veni un cor extraordinar din Georgia, m-aş bucura
Avem acum posibilitatea aceasta, de a ne raporta şi tare mult să văd aici Vocile Magice din Bulgaria, să
văd un cor din Estonia, din Serbia, Albania, Macea ne conecta la lumea din jurul nostru.
donia, Ucraina. În lumea asta se cântă bine şi sunt
M.A.: Aţi spus că tinerii sunt o forţă.
G.L.: Tinerii trebuie să preia puterea în Româ- lucruri încă ne-exploatate. Trebuie să avem expenia. De ce? Pentru că ei au alt sânge în ei, sunt vii, rienţa departelui, să ne confruntăm cu alte spaţii
sunt fierbinţi, sunt dornici. Când sp un tineri, mă re- etno-folclorice, să vedem cum ne poziţionăm în Eufer, la tinerii luminaţi, la cei care studiază în şcolile ropa şi în lume. Botoşaniul poate deveni, printr-un
mari ale lumii, în toate domeniile: economic, soci- manageriat cultural stră lucit, un centru european
al, politic, cultural. Sunt tineri care se zbat în lumea pentru muzica corală .
asta. A venit vremea lor. Se schimbă generaţiile. Am
A consemnat Mirel Azamfirei
vaţă''.
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Ana Elisabeta FLORESCU

Mihai Eminescu si Eminovicestii
- re!!ăsirea muzicii întru cuvânt
)

)

Despre viaţa şi opera c~i denumit de filosoful pe libretul „Somnoroase păsărele", Tudor Flondor a
Constantin Noica „omul deplin al culturii româ - compus „ Serenadă" pentru bariton, solo cu cor, cânneşti" s-au cris sute de tomuri, abordând cele mai
tată în primă audiţie la o s erată muzicală din iunie
variate şi mai nebănuite aspecte ale existenţei şi ere- 1884. în discuţiile de la Viena cu Mihai, Aglaia i-a
aţiei sale. De aceea, textul care urmează îşi propu- mărturisit dragostea sa pentru literatură, teatru şi
ne doar să puncteze, drept remember, un aspect mai muzică , iar poetul era preocupat, în schimb, să - i gă 
puţin cunoscut de către public faţă de complexa persească surorii lui diverse cărţi. 1
sonalitate eminesciană.
Titu Maiorescu însuşi o va remarca în ,,Însemnări
E cert că una dintre preocupările de suflet ale lui zilnice" pentru prestaţia sa din piesa „Florin şi FloriMihai Eminescu a fost muzica", de Vasile Alecsandri, piesă
ca, domeniu pe care îl consif . 111 ··' nr.!"1'1(/
~
jucată la Suceava în cadrul sodera drept parte integrantă a
~Dedicaiă
cietăţii „Armonia": „excelen ,J}011tn1N!J '!i!npino Q//loxondmc
existenţei sale pământeşti şi cu
tă, în unele pasagii de o ştren care a intrat în contact, iniţial,
gărească drăgălăşenie sora lui
prin intermediul folclorului,
Eminescu, doamna Drogli".2
chiar din anii copilăriei ipoRevenind la Eminescu treteştene. În „natala vâlcioară"
buie precizat faptul că poetul
şi ulterior, în peregrinările sale
iubea muzica, în special muziprin ţară, a ascultat cum „sara
__: ca populară, având chiar câtepe deal buciumul sună cu jale"
va preferinţe melodice pe care
şi poveşti din bătrâni, doine şi
le interpreta uneori - cu voce
balade, cântece de dor şi jale,
de tenor liric -, precum cântea fost martor la ritualurile de
cui popular „ Frunză verde de
nuntă şi înmormântare din dipiper", din care redăm versuversele zone ale ţării.
rile: „ Frunză verde de piper I
Eminescu avea un şi un taCâte stele sunt pe cer I Toate
până - n ziuă pier/ Numai luna
lent interpretativ aparte, fapt
c o ~;::·~·~;;uER .
şi o stea/ Ştie de patima mea".
reliefat de amintirile contem"'"',;;.;:;;: 7."""
Referindu-se la vocea lui
poranilor, dar şi de însuşi poEminescu, Alexandru Vlahuetul: „Regret amarnic că nu
am învăţat muzică - scrie el
ţă afirma: „Eminescu avea un
poetei Veronica Miele -, căci
glas profund umbrit într-o surdin copilărie mama, care avea un glas fermecător, dină dulce misterioasă care dădea cuvintelor o vibraîntrecându-se cu tata, care cânta la flaut, descoperise re particulară". Iată şi ce nota focloristul Chirileanu:
în mine si o ureche remarcabilă de muzician".
„Cânta corect căci avea un auz bun. Cântecele popuîn ac~st sens, al pasiunii familiei Eminovici pen- lare îl încântau cel mai mult şi pe acestea le cânta el
tru muzică, putem face menţiunea că şi sora mai cu mare plăcere: „Eu sunt Barbu Lăutarul, I Starostemică a poetului, Aglaia (1853- 1900), cu studii de
le şi cobzarul" sau „Eu mă duc, mă prăpădesc I ca un
Conservator şi arte dramatice facute la Suceava, va cântec bătrânesc".
concerta cu succes la pian, atât în ţară cât şi la CerÎn egală măsură el aprecia cântecele de lume ale
năuţi, unde era faimoasă pentru fineţea interpretării.
lui Anton Pann, dar asculta cu interes şi vechea muAşa cum arată eminescologul Valentin Coşereanu,
zică bisericeas că, psalmii cântaţi în strană în mănăs 
„indiferent pe unde călătorea, Aglaia găsea prilejul tirile în care l-au purtat paşii vieţii: Putna, Neamţ,
să cânte chiar în casele oraşelor mari din imperiu. Agapia ori Văratec .
Ea va dovedi bogate cunoştinţe muzicale în contact
cu muzicienii bucovineni consacraţi, precum Tudor
Flondor, căci citea curent partituri muzicale clasice I Coşe rea nu , V. - Europenismul E min ov i ceş til o r în Revista „Hypeori moderne, atât la instrument cât ş i vocal. A fost rio n" 1-2-3 /201 3, p. 11 5
2 Maioresc u, T. - Î n se mn ă ri ziln ice. 188 1- 1886, voi. II , Ed itura oprietenă cu Ciprian Porumbescu, ş i, la îndemnul ei,

a

0

cec,

B u cu reş ti ,
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Inspirat de cântecele bisericeşri, Eminescu înva crie poezie religioasă, versuri asemeni celor
din poezia „Rugăciune": „Noi ce din mila sfântului I
Umbră facem pământului I Rugămu-ne-ndurărilor,
I Luceafărului mărilor/ Asculta-a noastre plângeri, I
Regină peste îngeri, I Din neguri te arată, I Lumină
dulce, clară, I O, maică prea curată/ Şi pururea fecioară, I Marie! "
Mai mult chiar, poetul cere ca la înmormântare
să-i fie intonată emoţionanta „Lumină lină", cântarea vecerniilor.
Nu doar muzica populară ori cea religioasă i-au
fost aproape lui Eminescu, ci în egală măsură a fost
şi un fin cunoscător al muzicii culte, precizând chiar,
într-o scrisoare adresată Veronicăi Miele, faptul că
muzica lui Chopin l-a transformat cu desăvârşire.
Bun vorbitor de limba germană şi cu o cultură
generală deosebit de bogată, studentul Eminescu va
ajunge adesea ca invitat la dineurile date de Federica
Bognar - prim solistă a Burgtheatr-ului din Viena.
„Când vreun ofiţer limitat şi înscorţoşat o întreba ce
caută poetul în societatea acesteia, artista răspundea
cu aplomb, susţinând pe bună dreptate că îl invita nu
numai pentru vasta lui cultură, dar şi pentru faptul
că vorbeşte în subtilităţi de limbă germană - lucru
pe care nu-l posedau mulţi dintre cei care o frecventau. Nici nu era de mirare, căci în 1868 Eminescu
tradusese „Arta reprezentării dramatice" de Theodor Rotscher" 3 .
La Berlin, Eminescu va participa, ca student privatist (particular), la cursuri de muzicologie, va audia concerte pe muzica lui Beethoven, Giacomo
Meyerbeer şi Richard Wagner şi va merge la numeroase spectacole muzicale.
După întoarcerea în ţară, în calitate de gazetar,
Eminescu va face critică muzicală operelor compozitorilor: Eduard Wachmann - fost dirijor al corului
Bisericii „Domniţa Bălaşa", Ludovic Wiest, George
Ştephănescu - fondator al Operei Române din Bucureşti, Alexandru Flechtenmacher - autor al celebrei
„Hore a unirii" pe versurile poetului Vasile Alecsandri, Constantin Dimitrescu, W. Humpel - ginere al
lui Titu Maiorescu, virtuozului violonist Toma Micheriu - prieten apropiat al poetului, dar şi altora.
Multe dintre creaţiile eminesciene au devenit ele
însele text pentru muzică, deşi este consacrată ideea
că muzicalitatea poeziei eminesciene, excepţională,
îşi este suficientă sieşi . O spunea de mult G. !brăi
leanu: „M uzică, prin fond şi prin formă, poezia lui
Eminescu nu mai are nevoie de nici o altă melodie."
Tradiţia „traducerii" muzicale a poeziilor lui Mihai Eminescu are însă mai bine de un secol, fiind aşa
dar contemporană scriitorului. Poeziile considerate
suşi

3

Coşereanu,

V. - idem, p. 118

romanţe,

datând din anii de maturitate, par a se fi
în imediata vecinătate a muzicii. G. Călinescu
remarca în Opera lui Eminescu (voi. II): „Sunt în opera de maturitate a lui Eminescu câteva poezii pe care
prin forma şi conţinutul lor e nimerit să le numim
romanţe. Cam aşa le-au numit şi contemporanii, căci
junimiştii le socoteau cantabili şi le cântau în cor. "
în această categorie intrau, pentru G. Călinescu, S-a
născut

dus amorul, Când amintirile ..., Adio, Ce e amorul?,
Pe lângă plopii fără soţ, De-or trece anii, Te duci, De
ce nu-mi vii?
Printre

romanţele

cele mai cunoscute se

găsesc

De-acuma nu te-oi mai vedea (Adio) de Ionel Brăti
anu, Când amintirile de Vasile Popovici (autor şi al
Dorinţei), S-a dus amorul de Victor Ceaikovski, Pe
lângă plopii fără soţ, Şi dacă de Guilelm Şorban, ală
turi de Somnoroase păsărele de Tudor Flondor, Mai
am un singur dor (populară) ş.a. Aceste partituri, denumite romanţe sau serenade, aveau un preţ scăzut,
fiind comercializate de edituri specializate în răspân
direa operelor muzicale (cum ar fi aceea a lui Const.
Gebauer).
Partiturile muzicale se găseau de vânzare şi în librării, anticariate, în tipografii, în papetării precum
şi în magazinele care vindeau instrumente muzicale.
Despre relaţia specială dintre Mihai Eminescu şi
muzică, menţionăm, ca popas de lectură, volumul
apărut în anul 1989, la Editura Muzicală din Bucureşti, intitulat „Eminescu şi muzica", tom purtând
semnăturile celebre ale lui Zoe Dumitrescu Buşu
lenga şi Iosif Sava.
Poet îndrăgostit de muzică, talent vocal nativ, critic muzical. Şi toate, alături de atât de multe altele,
reunite sub un singur destin: Eminescu.
Eminovicii, o familie de iubitori de cultură, de pasionaţi de muzică. Eminescu, un nume cu o muzicalitate aparte.
Bibliografie select ivă :
Botez, C., 1909. Omagiu lui Mihai Eminescu, cu prilejul a
20 de ani de la moartea sa, Comitetu l Comemorării - Ga laţi ,
Editura Atelierele grafice Socec & Co., Bucure ti;
Eminescu, M., 1989. Opere XVI, Corespo ndenţ ă. Docu mentar, cu reproduceri dup ă manuscrise ş i documente, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti;
Maiorescu, T., Însemnări zilnice, 1881 - 1886, voi. II, Editura Socec, Bucureşti;
Pop, A.Z.N., 1962. Cont ribuţii documentare la biografia lui
Mihai Eminescu, Ed itura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti;
Pop, A.Z.N., 1969. Noi co ntribuţii documentare la biografia
lui Mihai Eminescu, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, Bucureşti;
Pop, A.Z.N., 1983. Întregiri documentare la biografia lui
Mihai Emi -nesc u, Editura Eminescu, Bucureşti;
Ştefanovici , S., 1932. Amintiri emi nescie ne, în revista Buletinul Mi -hai Eminescu, Anul III/ 1932, Fascicola 8, Cernă uţi.
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Folclor coregrafic din Ţara de Sus -

Judeţul Botoşani

Notarea grafică a mişcărilor s-a făcut după simbolurile stabilite de maestrul de balet Theodor Vasilescu i maestrul coregraf Severîita.
CULEGERE ŞI TRANSCRIERE COREGRAFICĂ : MIHAI CHELARESCU. TRANSCRIERE MUZICALĂ: CONSTANTIN LUPU

e

MĂRGINEANCA

4" •
lor. cu ege.1!i: Raman;z.L

I

o·

~

"O

"O

'--

~; ~ ; ~I ; ~ ~ I; ~ ~ JI ~ ~ ~ }x
.:::

.:=:i

=

CJ

"

I

=:.

o
- 11.a.h-ie '...'. -f\..Cl.: r.ci
?

I

I

'

v vv v

>
>
>
>
o
~ ..,;~ -

=

1

c:>

te.le

f,;

Te!.I

,

.i.w. -

L---+

[; .Pr J[D J~ [ ; J~ J ~ )~J~x
o

o

o

o
o

c::J

c::::i

o

c::::J
0

=

~

'lt.ql

ta.

l

1
f '(/ , "
: ~ ii

'-.

d

f

~

o

CJ

c::r

(;~r I

:::i

~

I

t
l

I

'{/

~ ~

\:::I

..:::.

pJ Nr

/)r:]

. =

=" d·faf

I - "ll ';L'

=

;::,

~e.·11~-

V

>/\. <
V

~

[

,~

• •

..

~

>v i...

>/\ <

"
._j

..,_j

J>~ J Ir -"r I j DJ Ic Jlr }-x
--

=

::l

. =
c
I
I - i. -t ~~ \'e. w.-DCt!

'

.

~ Jir ']
=

i
I; .J D--if J>r ;]
~

0---1:. ~':. -l'lct. L_ ; .. j

=

!

.:.:

®

\:bi
b.

'\

=>

.=i

"',;::

-"
o

IY')

I ')

t:>.

=
o

Cl

Cl

=

.:V

"

~

""

!E '=~' r,~C:! ftCI
)

Iii)

. I

f

':_~1.

!

\';/,)

1~ i~ r ~;~
~~rl
I
f•f\; cQ WLC\..

tot~

'j'0. 1

I

d

~C\-C5- to-J

0

LO

1

;~ ~ I~ ~r-4 1 f ţ ~ I r= r
Ba-te d.oud' lo f-dec j

~

=

".:::

[ "'

•

J

[f;f_J I ~ ~i-1 i~~f IV J>~J 11
o

Bc:de.do-u.U. tot (h'\Q r

i

d

~î

(

/ ;J ~ Jr,]

I

I

o

t

I;

o

o

=
::::

t

6. ~l-.: ~~ t_l - o-]i·o •.41.lit. !

c::J

1
f,; J~

laf

f'V.<1 -

<.
~

c:=.

c:J

~- l'e

<

~ ;ir

J

~ =

c::a
l:l

<.

'if:Y

l

I

I

J'

c:>

\:/,)

I

A

®1

~

I

Iff J>r-1 / ~i~
1~ ~r-J I
i:icle.!
~ -W-tltte

~ Îrt

https://biblioteca-digitala.ro

YlU,.

~

<l)<lh11.ut1re

=

~e ~t!~ \"'\,..J~

\G;

~

=

~ci. .;,,,.~ .

J

MĂRG l NEANCA

MtiRGINEANCA

Frunzuliţă

baraboi,
de la noi
- Pe săltate uşurel !
- Şi mai tare ia ma-ia !
- Inainte şi-napoi !
- La călcâi luaţi-o măi !
- Bate una la podea !
- Bate două tot aşa !
- Iii şi pe-ngrădite !
- Iii şi pe sucite !
- Lasă una la podea!
Iacătă-o ia !
- Şi-ncă una tot aşa,
lacătă-o ia !
- Bate două la podea !
- Înainte nu mai bate !
-

Mărgineanca
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NOTAREA GRAFICĂ A MISCĂRII

Pentru partiturile coregrafice ale jocurilor, am fo losit un
sistem de notare având la bază alte două. adică sistemu l elaborat de Institutul de Cercetăr i Etnologice ş i Dialectologice Bucu reşt i, autori fiind: ar tistu l emeri t Theodor Vasilescu. maestru de
balet ş i prof. Sever Tita. maestru coregraf şi sistemul propriu
alcătuit de ar tistu l emerit al artei Gheorghe Baciu.
Datorită suprapunerii perfecte pe partitura muzicală, prin
respectarea principiilor de scriere muzicală: împărţ irea în
măsuri, sensul de scriere, va lorile ritmice, pauzele, semnele
de.repetiţie , ca şi notarea mişcării membrelor, trunchiului, a
poziţiei braţelor, a paşilor de dans. sistemul aj ută la preluarea
ş i reconstituirea mişcărilor joc uri lor populare din această zo n ă
fo lcl or i că. Astfel, am încercat respectarea a ute nticităţ ii dansului fo lcloric, element de b ază în punerea lui pe sce n ă sub diferite forme prin care acesta poate fi abo rd at.
Ca semne co n venţ i ona l e am utili zat num ai pe acelea necesare redării jocurilor din lucrare şi cred că acest sistem este mai
u şor abordabil de către coregrafii interesaţ i. întrucât aceş tia activează în nemijlocită colaborare cu muzicanţii.
SEMNE CONVENŢIONALE DE BAZĂ
În scriere totul se priveşte de la locul unde se afl ă executantul mişcării către înainte. Picioarele. în funcţie de durata miş 
că ril or care se exec ut ă , su nt notate astfel:
- piciorul drept cu ajutoru l sem nelor de valori muzicale.
însă numai cu bara în sus

Fiecare dintre aceste slmne are o durată egală cu aceea din
sistemul muzical şi reprezintă aşezarea piciorului respectiv pe
pământ.

Când mişcarea este executată cu ambele picioare deodasem nele de mai sus. pentru piciorul drept şi piciorul stâng,
sunt contopite printr-o liniuţă de legătură într- un singur semn,
astfel:
tă,

Sem nul „legato" uneşte valorile pe care le cuprinde intr-o
si ngură va loare ega l ă cu suma acestora:
.

~~- j
Pauzele sunt reprezentate prin semnele de pauză din sistemul muzical de notare. Ele ne indică să i oprim dansul şi să
rămânem în ultima poziţe pe care am avut-o înainte de a interve ni pauza.

t:::3 = pauză cu valoarea linei doimi;

1 pauză

d

=
cu valoarea unei
Pentru corp:

- piciorul stâng cu aj utoru l semnelor de va lori muzicale,
numai cu bara în jos

însă

F

6 şi

pătrimi.

= cocpul Oci<nt"" "
Pentru îndoirea articulaţiilor genunchiului:

') =

uşodndolt;
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n•

Pentru ridicarea picioarelor în aer e foloseşte bula de aer
în semnu l respectiv:

inclusă

)

uşo'

J

/ \ b"'
. • c1aţa. iar
. desarat ( ung h'1u 1reprezmta
chiderea spatele)
Pentru jocurile de grup:

emnu l pentru picior.

lanţ

ţinută

l

r bătaie

fără lăsa

li

în podea,
Aşezarea piciorului pe podea:

V
•
V'

-"3

I
5
Pentru determinarea deplasărilor în diferite direcţii sau ale

diT

~ peniţă

„2

6

?-

accentuată.

I\ vârf

~

()o,

=
în acord (se bate
a
greutatea
corpu lui pe picior, acesta ridicându-se imediat de la sol);
li

r= bătaie plină

'°"'; fol:i~~::~:ţi:~:Î<~: :~ :.lopo dic<oţi•

o'

unt

deplasării;

toc

t

aceleiaşi

pasul „vârf-toc" (pe durata
valori r itm ice,
piciorul se ridică pe perniţă şi imediat exec ută o cădere pe toc).
Pentru a preciza că piciorul nu depăşeşte pe celăla lt , se taie

woul " doolasoatl'" so"<I<;

ză

f nedopăşit
f pmlăturat

~

l

S<m Jo P"'" o liniu lă "ans""'lă.

o

în,<tma

doplasădi.

corpului se

notează

Cf miş,ăcilo mwtă
se

\:!;J încrucişat în spate;

r

P" '"pi<iornl "'ng

formea-

prin săgeţ i direcţionale:

pe Jo,, i" wpul "o

rnteşte

în

sensu l indicat până la orientarea către punctul 2.
Pen tru uşurarea notării se fo losesc urm ătoarel e sem ne de
repetitie:

Pentru suprapunerea unui segment (braţ, picior) peste
altul:

~

~ o rientarea corpului

<

un unghi cu direcţia deplasării ;

Rotările

P"

drept.

cu braţele pe

umeri.
ORIENTARE. DIRECŢIE
Schema celor 8 directii principale:

O = săritură pe piciorul drept
Pentru bătăi în podea:

J

de braţe oblic

jos;

J

~

• •

•

= pi<iornl dcopt cidiaH,'" gooun,hiul
îndoit
Pentru sărituri se foloseşte semnul bulei de aer aşezat sub

[:

:]

indioă

cepo""' fragmentului do

dans sau a măsurilor cuprinse intre semne;

înau<iş"

în Sp•t<lo pi<iornlui

[

] 4X indid

numărnl

to"I do mwlii •Io

fragmentu lui de dans cupri ns între semne (4 ori).

Ţinuta braţelor se reprezintă grafic prin semne sugestive
care se plasează deasupra portativului coregrafic, având valab ilitate până la apariţia altu i sem n pentru ţinuta de braţe :
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