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Cornelia CIOBANU

Restituire
Un proiect cultural propus cu ani în
În spatele bisericii din satul Lunca se
de maestrul Ioan Cobâlă şi abando- odihnesc o parte din strămoşii săi, iar în
nat din diverse motive după doar 4 edi- oraşul Dorohoi locuieşte nepotul său - Anţii este reluat în acest an sub forma unui drei Hazgan (fiul fratelui).
festival-concurs.
Centrul Judeţean pentru Conservarea
In calitate de manager al Centrului Ju- şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bodeţean pentru Conservarea şi Promovarea toşani a hotărât să organizeze, în zilele de
Culturii Tradiţionale Botoşani, împreună 24-25 noiembrie 2016, Festivalul-concurs
cu colegii mei, am considerat că este de da- al romanţei, cântecului de petrecere şi satitoria noastră să cultivăm interesul solişti  ric „George Hazgan", cu scopul de a restitui
lor vocali amatori din ţară pentru romanţă publicului cel puţin o parte a repertoriului
şi cântecul de petrecere şi să aducem un
său.
Repunerea în circulaţie a romanţelor şi
omagiu talentatului actor, solist de muzică
de petrecere şi operetă, George Hazgan.
cântecelor de petrecere abordate de GeorHazgan este numele uneia dintre cele ge Hazgan, omagierea personalităţii sale şi
mai respectate familii din comuna Vf. stimularea interesului soliştilor vocali amaCâmpului. George s-a născut pe 24 noiem- tori din România şi al publicului pentru
brie 1925 şi a decedat în anul 1980 la Bu- romanţă şi cântecul de petrecere - genuri
cureşti. Familia Hazgan îşi are rădăcinile muzicale cu o îndelungată tradiţie în mediîn satul Morişca, părinţii săi, Dumitru şi ile folclorice din România şi în special din
Amalia fiind învăţători în comună . Marele Moldova - constituie obiectivul principal
actor şi interpret de operetă la Teatrul Na- al Festivalului-concurs pentru că „Nimic
ţional „Ion Dacian" din Bucureşti a jucat în
nu pare a fi mai important pentru un indiroluri nemuritoare: Buffy din „Floarea din vid sau pentru o etnie, decât să ia cunoştin 
Hawai", Ianczi din ,;victoria şi al ei Husar", ţă de sine, cât mai exact, şi pe acest temei
Glutto din „Fântâna Blanduziei", Belebuo- să - şi asigure o integrare cât mai armonioano din „Văduva veselă", Jupân din „Con- să în lume" (Alexandru Zub, istoric, memtesa Maritza", Pomarel din „Suzana", Boni bru corespondent al Academiei Române).
din „Silvia", Joseph din „Sânge vienez" ş.a.,
Festivalul-concurs s-a desfăşurat în sala
a cântat cu solişti de neuitat: Ion Dacian, Cinematografului „Unirea" din Botoşani
Lilli Popescu, Virginica Romanovski, Ta- în baza unui regulament transmis tutumara Buciuceanu, Tiberiu Simionescu, ror potenţialilor participanţi în timp util.
Maria Wauvrina şi mulţi alţii oferind pu- De consemnat este şi faptul că în ziua de
blicului parfumul fermecător al operetei. 25 noiembrie a.c., după desemnarea câş
Vocea sa puternică îi permitea să cânte ori- tigătorilor concursului, a avut loc recitace gen muzical, de la romanţe până la mu- lul invitaţilor de onoare şi gala laureaţilor.
zică de petrecere sau populară. Nu putem Această ediţie l-a avut ca preşedinte al jutrece cu vederea faptul că cele mai multe riului pe maestrul Constantin Arvinte,
duete au fost interpretate alături de Con- iar ca invitat de onoare pe artista Matilda
stanţa Câmpeanu.
Pascal-Coj ocăriţa.
urmă
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Elena PRICOPIE

Întâlnirea referenţilor pe probleme de cultură
I directorilor asezămintelor culturale din
'
judeţ cu specialiştii Centrului Judeţean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale

Întâlnirea specialiştilor ce'ntrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Botoşani: Gellu Dorian - literatură-teatru, Margareta Mihalache - etnografie, Mihai Fediuc - coregrafie
joc popular, Mirel
Azamfirei - muzică, Elena Pricopie
- educaţie permanentă, cu specialiştii din teritoriu ::--care se străduiesc
să salveze ce au primit în dar de la părinţi, de la înaintaşi
- cultura populară, s-a desfăşurat
la Hotel Rapsodia
- Sala de conferinţe „Mihai Eminescu" - 30 iunie 2016. La întâlnire a
participat ca de obicei şi managerul instituţiei, d-na
Cornelia Ciobanu, preocupată de aceste dezbateri şi
de mersul lucrurilor în acest sens. Discuţiile au fost
axate pe educarea tinerilor şi copiilor spre păstrarea
tradiţiilor culturale prin puterea exemplului adulţilor, prin întâlnirile dintre generaţii, indiferent sub ce
formă, lansarea dialogului dintre generaţii prin evenimente culturale, cursuri, seminarii, şi transformarea lui într-o activitate atractivă de ambele părţi.
Întâlnirea a avut scopul de a reuni la discuţii cât
mai mulţi reprezentanţi ai aşezămintelor culturale
din judeţ, pentru o încercare de corelare a calendarelor culturale, de aşezare într-un program pe termen
lung a modalităţilor de transmitere către generaţiile
tinere a obiceiurilor, în special a jocului popular, de
depistare a rapsozilor populari, de a stabili care sunt
zonele în care se pot iniţia acţiuni care să cuprindă
toate aspectele culturii tradiţionale realizând astfel,
programe de educaţie prin cultură.
Şi la această întâlnire au participat aceiaşi oameni
minunaţi, despre care făceam vorbire în articolul
trecut, care, repet, nu neapărat prin natura profesiei
ocupă un post care prin atribuţiuni i-ar fi trimis la
această întâlnire, dar care au preluat şi vor să păstreze zestrea culturală a satelor şi se implică în educarea

„

copiilor şi tinerilor în acest sens, avârid suportul au publice locale, sau nu.
La întâlnire au participat omologii din aşezămin
tele culturale săteşti din judeţ, ori profesori, bibliotecari, care prin căi neştiute de noi reuşesc să
se preocupe de ţinerea la
nivel înalt a educaţiei prin
cultură la sate, dar şi directori ai instituţiilor de
cultură din Botoşani. Este
calea spre naşterea valorilor, iar ei ştiu bine asta.
Pentru a arăta deplina
noastră consideraţie, voi
da numele tuturor participanţilor: Marcel Dupu,
Rău Valentin, Dumitraş
Mirela - Cordăreni, Letizia Cobâlă-Avrămeni, Cosmin Şuhan - Broscăuţi, Olariu Maria - Vf. Câmpului, Zoiţanu Maria - Ungureni, Axine Aurel - Durneşti, Cârligeanu Laurenţiu - Vlăsineşti, Axine Silvia - Durneşti, Leonte Costinel - Vlădeni, Ionel Petrişoru - Răchiţi,Ţuca Anamaria - George Enescu,
Crap Mihai - Hăneşti, Iftodi Mihaela - Prăjeni, Tunsu Anişoara - Cristeşti, Budeanu Iulian - Suliţa, Curecheru Valerică - Lunca, Delibaş Gelu - Coţuşca,
Motriuc Elena Livia - Răuseni , Vasiliu Alexandru Corni, Irina Gavril - Albeşti, Mihai Andriescu - Lazna, Mihai Atodiresei - Flămânzi, Paraschiva Neculescu - Albeşti.
Educaţia prin orice manifestare a culturii este o
formă a educaţiei permanente, pe tot parcursul vieţii
şi sperăm să fie percepută ca fiind modalitatea prin
care înţelegem a ne obliga să ţinem treaz spiritul doritor de cunoaştere, dar în acelaşi timp de conservare şi promovare a tradiţiilor culturale ale poporului,
singura cale de menţinere a identităţii naţiei noastre.
Acest lucru este posibil doar pentru că există în cele
mai îndepărtate zone ale judeţului aceşti oameni valoroşi care se preocupă de modelarea generaţiilor de
tineri şi copii şi atragerea seniorilor în toate aceste
torităţilor administraţie

acţiuni.

Un gând bun tuturor iubitorilor
frumos!
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Litizia COBÂLĂ

Educaţia permanentă

-

Educaţia adulţilor

preocupare primordială
a Căminului Cultural Avrămeni

„Cine vrea ca lumea sa rămână aşa cum
este, vrea ca ea să rămână" (ERICH FRIED)
„Toată viaţa,

din momentul naşte
la moarte, e un proces de
educaţie" (JIDDU KRISHNAMURTI)
rii

şi până

Alăturarea noţiunilor de educaţie permanentă şi
educaţie a adulţilor, nu este întâmplătoare. Există o

mare cofuzie între folosirea acestor termeni. Sunt fo lositi de multe ori eronat, sintagme ca „ educaţia permanentă a adulţilor", „educaţia continuă a adulţilor".
Această confuzie este cauzată pe de o parte de faptul
că sferele acestor două concepte se intersectează fără
a se suprapune, iar pe de alta de lipsa unor definiţii
consacrate, corespunzătoare.
Dacă conceptul de „educaţia adulţilor" este expresia generalizării unor experienţe date, „educaţia
permanentă" este un concept conturat în plan teoretic, concept integrativ, ce conţine descrieri referitoare la o atitudine care se ia faţa de sistemul educaţional, în principiul pe care se bazează organizarea
globală a sistemului educativ, orientând noile politici

Aşa cum remarca J.Thomas, teoretician al domeniului, conceptul de educaţie permanentă înglobează toate aspectele şi dimensiunile actului educativ la toate categoriile de vârsta, sex şi categorie socială.
Individul este supus influenţelor educative în orice moment al vieţii sale.
Viziunea integratoare şi perspectiva continuităţii
educaţiei permanente permite o mai bună articulare
a educaţiei adulţilor cu educaţia şcolară .
Educaţia adulţilor nu mai este privită ca o entitate
contrastantă cu educaţia şcolară sau ca o terapeutică
pentru carenţele acesteia, ci apare ca o completare,
continuare, perfecţionare şi individualizare a forma ţiei personale pentru a face faţă „ sfidărilor " mereu
noi ale unei socieţăti mereu în schimbare.
Educaţia adulţilor satisface atât nevoi individuale
cât şi sociale.
Nu întâmplător am demarat acest articol cu cele
două citate şi cu o explicaţie minimă a termenilor:
„ educaţia permanentă" şi „educaţia adulţilor", deoarece în calitate de referent cultural coordonez
activitatea Căminului Cultural, în cadrul căruia
se realizează prin acţiunile desfăşurate, o educaţie

educaţionale.
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2.ducaţie petzma11e11tă
permanentă

a tuturor consumatorilor de cultură de
pe raza comunei.
Căminul Cultural îşi desfăşoară activitatea
într-un sediu corespunzător, datorită inimosului
primar Ioan Bucătariu şi membrilor Cosiliului Local, aceştia susţinând şi facilitând desfăşurarea acţi
unilor culturale, asigurând participarea formaţiilor
artistice de amatori şi a meşterilor populari la festivaluri de gen, asigurând transportul, diurna şi plata
colaboratorilor ocazionali.
Se ştie că una dintre instituţiile de bază ale unei
comune este şi Căminul Cultural, instuţie cu cea mai
largă cuprindere culturală, în cadrul căreia educaţia
permanentă este la ea acasă, fapt dovedit prin structura programului cultural anual, ce cuprinde direcţii
educative complexe, care apoi este transpus în activităţi concrete.
Direcţii ale

programului cultural anual

1. Educaţia cetaţenească
2. Universitatea populară
3. Activitatea artistică
4. Cercetarea etno-folclorică
5. Manifestări diverse
6. Pregătirea şi perfecţionarea personală
Fiecare direcţie are componente proprii, cu pondere concretă în funcţie de condiţiile localităţii şi
s-au dezvoltat astfel:
1. Educaţia cetăţenească
- Cultivarea sentimentului patriotic - seri culturale, evocări, excursii la monumente, sezători
literar-muzicale şi lucrative;

- Cunoaşterea legilor - întâlniri cu juristi, prezentarea unor ilegalitati, prezentarea noutatilor
legislative;
- Sfatul specialistului - intalniri tematice cu medicul uman, inginerul agronom, inginerul zootehnist, medicul veterinar;
- Morala crestină
• colaborarea cu preotul paroh
• spectacole cu tematică religioasă - de Florii,
de Paşti, de Crăciun
• colaborarea cu A.T.O.R. Zoiţani
- Educaţia estetică - expoziţii: de artă populară,
designe vestimentar, cu produse realizate în cadrul
cercurilor de cusături ornamentale;
- Organizarea timpului liber - discoteci, baluri
ale tuturor anotimpurilor, baluri ale gospodarilor,
activitate de club.
2. Universitatea popu lară
- cercuri tehnico aplicative (cusături ornamentale - confecţii de ii pentru femei şi barbaţi, confecţii
braţări prin noduri);
- cercuri artistice (vioară, orgă, canto popular,
coregrafie, iniţiere corală).
Activitatea în cercuri este benefică, deoarece
membrii cercurilor sunt motivaţi şi stimulaţi prin
participare la concursuri de gen, festivaluri folclorice
şi de mesteşuguri tradiţionale, în cadrul cărora ei îşi
pot valorifica produsele şi pune în valoare talentul.
3. Activitatea artistică

..
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2.ducaţle pezmanentă

- Conservarea şi valorificarea tradiţiilor locale,
infiinţarea şi revigorarea formaţiilor artistice: taraf,
grup vocal, dansuri populare şi teatru popular
- Spectacole ocazionale
- Deplasări în turnee
- Participări la concursuri, festivaluri şi tărguri de
meşteşuguri tradiţionale

- Îmbogătirea repertoriului formaţiilor artistice
- Realizarea de scenarii proprii
- Asigurarea costumelor, aparaturii şi recuzitei
4. Cercetare etno-foldorică
- Salvarea autenticului
- Înregistrări audio şi video
- Evidenţierea creatorilor pe domenii
- Expoziţii, târguri, articole, studii tematice
5. Manifestări diverse
Întâlniri cu fiii satului, aniversarea cuplurilor care
au împlinit 50 de ani de la căsătorie, Zilele educaţiei
permanente în comuna Avrămeni, Parada obiceiurilor de iarnă, schimburi culturale, Ziua Europei, Ziua
eroilor neamului, Ziua internaţională a persoanelor
vârstnice.
6. Pregătirea şi perfecţionarea personală
- Studierea în permanenţă a literaturii de
specialitate
- Realizarea de lucrări metodice de specialitate
- Participarea formaţiilor instruite la concursuri
- Participarea la acţiunile organizate de Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani.

Prin implementarea direcţiilor mai sus enumerate, activitatea culturală poate deveni reprezentativă
pentru localitate şi judeţ.
La realizarea acţiunilor culturale de înaltă calitate, contribuie şi colaborarea fructuoasă a Căminului
Cultural cu Centrul Judeţean pentru Conservarea
Culturii Tradiţionale Botoşani, care vine în sprijinul
referenţilor culturali, pe toate palierele culturii tradiţionale prin specialiştii săi de marcă.
Anual, managerul Centrului de Conservare, Cornelia Ciobanu, împreuna cu specialiştii săi organizează întâlniri cu referenţii culturali şi alte categorii de colaboratori. Aceste întâlniri sunt de un real
folos, creând posibilitatea referenţilor culturali de
a - şi cunoaşte reciproc activitatea şi astfel deschizând
porţi spre a realiza noi schimburi culturale, care pun
în valoare şi fac cunoscute tradiţiile populare ale judeţului. în condiţiile date, fiecare referent cultural de
la căminele culturale din judeţ, având posibilitatea să
împărtăşească colegilor din experienţa sa.
De-a lungul activităţii mele în domeniul acesta,
am constatat că orice colaborare este o resursă potenţială de mare perspectivă şi aşa trebuie să rămână.
Sunt sigură că rolul Căminului Cultural, prin direcţiile sale, este de a îmbunătaţi viaţa comunitarilor,
de a-i înobila sufleteşte şi chiar de a fi o rampă de
lansare şi afirmare a tinerelor talente.
Omule, participă la acţiunile organizate de Cămi
nul cultural şi vei deveni mai bogat din mai multe
puncte de vedere!
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Prof. MARIA 10/ŢANU

Târgul Meşterilor Populari,
ediţia a XI-a, august 2016
---- t

Vineri, 12 august 2016, a avut loc deschiderea Târgului
Populari, Ediţia a XI -a. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani
s-a bucurat de sosirea meşterilor populari din judeţele Vâlcea, Prahova, Mureş, Covasna, Harghita, Iaşi, Neamţ, Suceava, Galaţi şi Botoşani .
Alături de aceştia au participat directori ai instituţiilor
de cultură din Botoşani, care prin prezenţa domniilor lor au
onorat indirect atât efortul celor invitaţi din întreaga ţară,
cât şi manifestarea propriu-zisă.
Printre meşterii invitaţi au fost şi dintre aceia care au obţinut premii la târgurile consacrate şi de renume din ţară:
Iordan Guşatu - Trofeul Bucovina, Ediţia a XXI-a, Suceava,
2016; Moldovan Virgil-Premiul de creaţie în artă populară
la Festivalul „Lada cu zestre", Ediţia a XI-a, Piatra Neamţ,
2016; Mocanu Marcel-Marele Premiu la Târgul Naţional de
Ceramică „Cucuteni-5000", Ediţia a XXXII-a, Iaşi, 2016.
în discursul referentului etnograf Margareta Mihalache
au fost punctate aspecte importante legate de meşteşugurile
traditionale, Domnia sa amintind faptul că niciodată cultura populară nu a existat şi nu va exista fară dimensiunea sa
fundamentală: tradiţia, ba mai mult a precizat că fară aceasta cultura populară va intra într-un proces de degringoladă
şi desacralizare. De asemenea, a amintit că marele etnograf
Petru Caraman a afirmat dintotdeauna că meşteşugurile
sunt o împletire a pragmatismului cu arta. în acest sens, referentul etnograf a completat că expoziţiile cu vânzare de
pe Pietonalul Unirii Botoşani au un caracter utilitar, dar îngemănează şi un dicţionar de simboluri specific românesc.
A fost apreciată onestitatea meşterilor populari care au
răspuns invitaţiei Centrului Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, deoarece în
această perioadă au fost organizate târguri în întreaga ţară,
şi aceştia au fost asiguraţi că se bucură de tot respectul coMeşterilor

munităţii botoşănene.

în final, referentul Margareta Mihalache a conchis
printr-un citat care aparţine marii personalităţi Al. Tzigara
Samurcaş: „Datoria de a culege aceste testimonii ale trecutului trebuie să o împlinim, chiar dacă printr-o orbire momentană nu am fi cu toţii convinşi de însemnătatea lor artistică
sau culturală".

Mărturisesc cu îngăduinţa dumneavoastră că acestea au
fost vorbele pe care le-am adresat invitaţilor:
Aproape de sfârşit de vară
De aici, din nord de ţară,
Vă urăm din suflet „Bun venit!"
La T'argul Meşterilor Populari al
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Botoşani.
Acesta a fost organizat cu mare grija şi pasiune de referent etnograf Margareta Mihalache şi s-a bucurat de sprijinul logistic şi necondiţionat al managerului instituţiei,
doamna Cornelia Ciobanu.
Cârcotaşii vor spune că la această ediţie sunt puţini meş
teri. Eu, cu mâna pe inimă, mărturisesc că aici au fost invitaţi doar meşterii adevăraţi, care ştiu să facă demonstraţie
(de lucru de mână) dar şi educaţie.
Noi, meşterii, vrem să arătăm tinerilor (şi nu numai) că
în lăzile de zestre ale înaintaşilor am descoperit adevărate
comori.
Cu suveica şi acul, femeile au ţesut firele dar şi gândurile
şi sentimentele lor demne de apreciat.
·
Dorim să ducem mai departe ceea ce am moştenit. Mai
mult, vrem ca toţi să înţeleagă că lucrul de mână făcut corect şi cu pasiune devine operă de artă. Încercăm să- i obiş
nuim pe privitori cu ceea ce este autentic, ca să se ferească
de ceea ce este fals (făcătură) şi pentru a şti care este diferenţa dintre un motiv lucrat manual şi unul lucrat la maşină
prin nu ştiu ce ţară de pe alte continente.
Botoşănenii s-au obişnuit cu aceste sărbători ale meşte
şugurilor, dansului şi cântecului popular, le aşteaptă de fiecare dată şi ar fi păcat să nu se menţină organizarea acestor
întâlniri de suflet şi în anii care vor urma.
„Acum vă poftesc să gustaţi
Din acest colac galben-auriu,
Făcut din cel mai bun grâu,
în care au fost frământate
Doar gânduri curate,
Cu urări de sănătate
De zile senine şi de bucurii pline!"

https://biblioteca-digitala.ro

Margareta MIHALACHE

Sindromul molipsitor:
„pilotii
române!!!
, orbi« ai natiunii
,
REALITATEA SOCIO-POLITICĂ OGLINDITA ÎN ARTA
Degringolada societăţii româneşti acaparează treptat, treptat şi lumea artiştilor. Nu ar fi un lucru de mirare, dar pare totuşi prea mult şi prea de nesuportat ...
Dacă Mircea Eliade vorbea de „piloţii orbi" ai naţiunii române în momentul în care se referea la clasa
noastră politică - având totodată şi premoniţia legată
de dispariţia noastră ca neam din cauza acesteia, câţi
va dintre noi şi-ar permite să constate o identitate de
situaţii. în acest sens, înverşunarea unor artişti de a accede cu orice preţ la un anume stil artistic devine inexplicabilă nu neapărat atunci când este îndreptată către
organizatorii unor expoziţii care promovează arta naivă, ci, mai degrabă, când prin abordarea propriului act
artistic răstoarnă studiile de specialitate ale unor critici
de artă recunoscuţi pe plan naţional. Atitudinea amintită include şi o anumită agresivitate, care nu ar fi tocmai întemeiată, deoarece exegeţii oricărui stil artistic se
documentează înaintea elaborării concluziilor, studiază
manifestările, zbaterile, cristalizările acestuia nu numai
pe plan local, ci şi pe plan universal. După ce şi-au fixat
toate aceste repere, Domniile lor au reuşit să definească
- fară a greşi - statutul artistului naiv şi în ţara noastră.
Aşadar, plini de nedumerire ne întrebăm dacă artiştii
noştri şi-au propus să revoluţioneze arta naivă, deşi dimensiunile sau trăsăturile acesteia au fost fixate cu multă vreme în urmă. Sigur este faptul că, în coordonatele
normalităţii, nu se poate să se petreacă acest fenomen.
Mai degrabă, oricine s-ar putea gândi că aceia, care iniţiază un demers de restructurare a unui curent ori stil
deja structurat, ar avea prilejul să nască un altul pe temelia celui dinainte. Cu alte cuvinte, s-ar părea că avem
de-a face cu un raţionament destul de simplu ..... .
Ne putem întreba: se poate restructura ceva structurat? sau se poate, în momentul de faţă şi în contextul
actual, ca unii artişti contemporani să impună un nou
stil?
Oare ce ar spune cel care l-a descoperit pe Henri Rousseau Vameşul? Oare ce ar spune criticii, care au fost
preocupaţi de arta naivă, dacă ar afla că în România se
revoluţionează indirect noţiunea unui stil consacrat demult prin predarea acestuia copiilor şi prin amalgamul
creat astfel prin intersectarea copilului cu artistul naiv
sau a infantilismului cu naivitatea? însuşi Victor Ernest
Maşek - simţind pericolul de a nu se crea vreo confuzie
- punctează extraordinar de bine diferenţa dintre creaţia unui copil şi creaţia artistului naiv: „Tot astfel nici
arta copiilor nu este acelaşi lucru cu arta naivă, născută

din şansa conservării în unii dintre adulţi a zestrei de
puritate şi prospeţime infantilă" (Victor Ernest Maşek.
Arta naivă, Bucureşti, 1989, p.40). Pomenind termenul
acesta" de şansă" devine evidentă următoarea concluzie a autorului: „Creaţia naivă a unui adult nu este însă
produsul unui sistem nervos nedezvoltat, ci a faptului
că pentru el copilăria rămîne sentimentul fundamental
prin care percepe lumea" (Victor Ernest Maşek. Arta
naivă, Bucureşti, 1989, p.40). Aşadar, diferenţierile sunt
atât de evidente încât cu siguranţă alunecarea noastră, a
contemporanilor în absurd este inerentă. În acest sens,
nimic nu reuşeşte sa fie mai convingător: „Copilul pictează şi desenează pentru a-şi însuşi cognitiv mediul
ambient, pentru a învăţă să-l numească şi să-l controleze." (Victor Ernest Maşek. Arta naivă, Bucureşti, 1989,
p.41), pe când artistul naiv: "... doreşte să ni se destăi
nuie şi să-l înţelegem, el nu este preocupat atât de sine,
cât de subiect, de revelaţia existenţială pe care doreşte să
ne-o împărtăşească" (Victor Ernest Maşek. Arta naivă,
1989, p.41).
Dacă Domnia Sa ne-a facut serviciul de a enumera
aceste aspecte, nu înţelegem de ce doresc unii să facă
abstracţie de toate acestea devoalate la momentul potrivit. Nu mai departe de toate aceste precizari dorinţa de
a altera arta naivă a existat şi în trecut. Oricine poate regăsi în studiul lui Ernest Victor Maşek consemnate observaţii cu privire la" o adevarată şcoală de epigoni" înfiinţată de Ivan Generalic, la Hlebipe, unde s-a creat o
aşa-zisă „industrie de fabricare" cu „teme date". Ochiul
însă avizat putea sesiza după precizările autorului lipsa
„naivităţii autentice". Dincolo de aprecierea unor artişti
şi a lucrărilor lor, se poate observa abordarea aproape
identică din toate punctele de vedere. Semnalul de alarmă a fost tras cu mult timp înaintea vremurilor noastre
contemporane de către mulţi alţii şi nu acum de către
noi „cei puţini": „ Cu tot succesul internaţional şi prezenţa lor în numeroase muzee şi colecţii particulare de
pretudindeni- căci „şcoala" de la Hlebine a creat moda
- cea mai mare parte a tablourilor aparţinând lui Mijo
Kovacic, Franjo Filipovic, Dragan GaZi sau Ivan Vecenaj rămân doar nişte îndemânatice pastişe" (Victor Ernest Maşek. Arta naivă, Bucureşti, 1989, p.83).
Şi oare nu există posibilitatea de a aluneca, fară a ne
da seama, chiar noi în sindromul „piloţilor orbi" ai naţiunii române, sindrom care aduce cu sine şi o anume
cantitate de penibil şi hilar?
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Salonul National
de Artă Naivă
,
Voi începe
Naţional
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de Artă Naivă „Gheorghe Sturza", ediţia a
IV-a, cu două întrebări, la care, ca să fiu corect până
la capăt voi da tot eu primul, un răspuns: Are mani festarea de la Botoşani dedicată artei naive un viitor?
Merită atenţia şi sprijinul artiştilor, responsabililor şi
a specialiştilor? Răspunsul meu, pentru ambele întrebări: fără nicio îndoială! Nuanţarea sau motivarea
acestui răspuns le voi construi în cele ce urmează.
Mi-ar fi fost mai uşor să alcătuiesc o cronică a
vernisajului, în care să amintesc doar cuvintele cuprinzătoare ale Margaretei Mihalache, coordonatorul acestui proiect şi să înşirui numele artiştilor naivi
prezenţi pe simezele şi în albumul expoziţiei. Şi nu
ar fi fost puţin lucru. Însă asocierea mea cu această
manifestare culturală, din calitatea de preşedinte al
juriului de selecţie, face parte dintr-un demers de suflet la care iată, sunt prezent de doi ani deja.
Aşadar, care este locul Botoşaniului în arta naivă
românească? În privinţa organizării unor evenimen te de profil, în lista lui Victor Maşek, Botoşaniul este
primul enumerat după Piteşti, ca cel ce „găzduise în
1975 primul salon de artă naivă al Moldovei" 1 De
asemenea, revista „Flacăra" din perioada 1973-1974
dedicase deja spaţiu generos prezentării, printre alţi
artişti naivi, a botoşăneanului Gheorghe Sturza. 2
Firul acestor preocupări este însă adesea frânt şi
uneori reînnodat fără pricepere. De câţiva ani însă ,
I Victor Ernest

Maşek,

p.164;

2 Ibidem, p. 163;

A rta

n aivă,
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1989,

ne-

ajunsuri vor apărea tot timpul.
Motivaţia reală este cea care stabileşte până la
urmă traseul unui astfel de demers cultural. Iar cel
puţin până acum, urmărind chiar din interior acest
eveniment, nu am motive să cred că scopul manifestării este altul în afară de reîntoarcerea la rădă
cinile sănătoase şi trecutul consistent al artei naive
de acum aproape jumătate de veac. Faptul că autorii
sunt susţinuţi prin asigurarea transportului, a cazării
şi a mesei, nu este, să ne înţelegem, un lucru singuIar. Dar precizarea că, la fel ca la Pite şti, participarea
în aceste condiţii nu este condiţionată de. plata unor
taxe 3 sau de donarea unor lucrări, arată o deschidere
clară a Consiliului Judeţean Botoşani şi a Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii tradiţionale Botoşani către un segment al artei ce
poate redeveni o emblemă culturală a urbei.
În plus, alcătuirea unui album cu prilejul unui
astfel de eveniment, reprezintă un sprijin în plus în
popularizarea artei naive româneşti.
Jurizarea este un alt element care poate asigura
sănătatea şi continuitatea unei astfel de manifestări.
Se înţelege, nefiind vorba de o competiţie (care oricum ar fi străină de arta naivă), juriul nu poate fi decât unul de selecţie. Necesitatea unei selecţii a artiştilor dar şi a lucrărilor acestora am amintit-o adesea în
discuţiile purtate la Piteşti, ea fiind punctată inclusiv

3 Nu ames tecăm aici ini ţ i at ivel e private care, desigur, trebuie să - şi
asigure cumva fin an ţ area evenimentului; oricum, în aces te s itu aţ ii ,
participarea se fece, se înţel ege, cu aco rdul arti ş til o r ;
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în introducerea albumului editat cu prilejul expoziţiei de faţă. Pe scurt, este vorba în primul rând de a
invita doar artişti naivi autentici. Asta nu înseamnă
că, atât la Piteşti, cât şi la Botoşani, nu au rămas artişti naivi ce nu au fost invitaţi. Fără nicio îndoială, în anii următori, unii dintre cei care se regăsesc
acum pe simeze,
la un moment dat
nu vor fi invitaţi, în
timp ce absenţii de
acum vor ajunge să
expună.
Această situaţie

poate fi dictată la
un moment dat de
dimensiunea bugetară, de erori de
comunicare (date
de contact imperfecte), de suprapunerea calendaristică a unor evenimente similare, de
dimensiunea până
la urmă finită a spaţiului expoziţional şi de mulţi alţi
asemenea factori.
O altă latură a jurizării, mult mai elaborată, este
asigurarea unui nivel artistic şi, de ce nu, al unei ţi
nute artistice deosebite manifestării. Iar asupra evidenţierii calităţii de artă a demersului nostru aminsistat în introducerea albumului editat cu prilejul expoziţiei de faţă. Este vorba de faptul că, dacă vrem
să ajutăm arta naivă românească dar şi pe actorii ei
înşişi, nu este suficient să etalăm toate lucrările care
se încadrează în aceste caracteristici tipologice ci trebuie să ne aplecăm şi asupra valorii, a unei valori artistice evident, care este trecută adesea cu vederea,
dar care nu este străină întru totul de acest gen de

manifestării.

Desigur, în orice domeniu, deşi are ca
scop principal asigurarea unei imparţialităţi, a unei
obiectivităţi, jurizarea de selecţie rămâne până la
urmă atinsă de subiectivitate. Mai ales când, aşa cum
se întâmplă în artă, nu poţi vorbi de unităţi de măsu
ră concrete şi de rezultate perfect cuantificabile.
Spre exemplu
au fost respinse
lucrări cu defecte
de ramă (două lucrări), dar au fost
etalate lucrări cu
rama doar interpretată în dreptul
cadrului
suport.
Desigur, nu este o
expoziţie de rame,
dar cred că efectul
vizual al simezelor
a fost mai fericit în
formula finală.
Mai sunt multe
alte asemenea aspecte ale selecţiei.
Oricum, decizia finală a juriului este mereu o medie
a deciziilor individuale, rămânând ca preşedintele să
şi-o asume. Şi asta şi fac în aceste rânduri.
Puteau sta lucrurile mai bine? Sigur că da! Dar
uitaţi-vă către Piteşti, la prima şi cea mai veche expoziţie naţională de artă naivă din ţară. Se apropie de
aniversarea jumătăţii de veac, beneficiază de un colectiv sudat, cu oameni care au fost implicaţi în organizare încă de la prima ediţie şi tot mai sunt multe de
îmbunătăţit. Priviţi acum la manifestarea de la Botoşani, aflată acum abia la a IV-a ediţie şi veţi înţelege.
Privită din afară, de către iubitorii de frumos,
sunt convins că expoziţia din acest an a arătat rară
cusur. Spaţiu expoziţional adecvat, panotare reuşită,
mediatizare mulţumitoare, public numeros (în condiţiile suprapunerii totuşi a unor evenimente culturale). În plus, albumul expoziţiei coordonat de către
Margareta Mihalache, de o înaltă ţinută, este în mă
sură să edifice pe oricine asupra valorii artei naive
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artă.

Desigur, în privinţa caracteristicilor naive ale
unei lucrări, lucrurile sunt oarecum lămurite, dacă
ţinem seama de întreg arsenalul teoretizării artei naive româneşti lăsat de specialiştii de acum o jumăta
te de veac. În privinţa stabilirii valorii artistice însă,
lucrurile sunt mult mai complicate. Este vorba, până
la urmă, de încercarea temerară de a raporta o parte dintre elementele de judecată ale artei culte, profesioniste, la o un segment care are prin definiţie o
motivaţie aproape diametral opusă. Temerar nu este
însă şi imposibil, iar îndemnul, nepus încă în practică la Piteşti de exemplu, de a privi şi aceste aspecte, îi
aparţine lui Victor Maşek.
Jurizarea a fost de departe unul din aspectele
care a născut cele mai aprinse discuţii, cel puţin între artiştii naivi, în urma organizării ediţiei de faţă a

româneşti.

De ce i-am !acut atunci această succintă radiografie? Pentru a se înţelege, aşa cum am arătat la început, că intenţia celor care au trudit la acest demers
artistic este una sănătoasă. Şi pentru a înţelege că nu
există satisfacţie, rară sacrificiu. Consiliul Judeţean
Botoşani, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, au dovedit prin implicarea în acest proiect că reclădesc pe
temelii sănătoase.
Cosmin Bloju,
Preşedinte al Comisiei de jurizare
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Luminile simezei botosănene

Când pătrunzi în lumea unei expoziţii de artă naivă,
simţi fiorul momentului desprinderii ancestrale de pictura din vechile caverne. Personajele şi peisajele naive ies
din pânzele în care sunt închipuite, asemeni vânătorilor
şi taurilor rupeştri.
De la ţăranii şi ţărăncuţele, horind şi muncind cu
pruncii pe câmpuri şi uliţe împodobite cu tradiţii stră 
vechi, până la viziunea
politizării suprafeţelor

policrome, transforireale, onirice, tablourile de pictură şi sculpturile naive
expuse la Botoşani au
aerul divinităţii. Pictorii şi sculptorii cu
drepturi egale zeilor,
recrează cu o aură pri mitivă, o lume paralelă cu cea reală. Poate mult mai umană,
izvorâtă din sufletul
pur şi urma curată de
pensulă şi daltă, neîntinată de prea multul
academic.
mărilor

Centrul Judeţean
pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, în colaborare cu
Revista „Galeria naivă " şi Muzeul Judeţean Botoşani, au organizat Salonul Naţional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza'~ Ediţia a IV-a,
-expoziţie deschisă în perioada 12 - 28 noiembrie 2016,
la Galeriile de Artă „Ştefan Luchian".
Iată un text pur tehnic. Un anunţ care ne informează,
de obicei, oriunde în lume, de faptul că undeva, la data
de, cu ajutorul cuiva, se va întâmpla ceva. Trăim o epocă
în care informaţia ajunge să se concentreze într-un punct,
o virgulă, o frază. Secolul XXI ne-a redus pe toţi la truda
zilnică şi la Facebook.
Iată însă că naivii, grupaţi în fenomenul plastic, oferă
acea şansă de perenă renaştere, ieşire din neantul oferit de
automatismele noastre sociale. Să îi iubim! Ei sunt ca bătrânii noştrii, învăţători de tradiţii şi jocuri vii milenare.
Artiştii naivi nu se mulţumesc cu puţinul şi ambiguitatea
unor tehnologii de ultimă generaţie, ei iau în joacă până
şi amartizarea. Lucrările lor împodobesc, iată şi începutul
acestei ierni la Botoşani, oraş deschis realităţilor interioare inimii noastre.
Când am pornit spre Botoşani, aveam inima pătrunsă
de vechea mea vizită, undeva cam acum 30 de ani. Televiziunile ne transmit uneori că acest oraş este la limita
nivelului de trai, cu o cultură minimală, oameni trişti „ .
Iată însă că am regasit Botoşaniul în forma lui actuală,

în parte de invidilt. Un oraş în care găseşti la fiecare pas
istoria, tradiţia, îmbinarea cu noul. Dar nu într-o atmosferă acută, în care să simţi stingher secolul XXI, ci în mi rajul secolelor ce ne apasă amintirile. Aleile - străzi pe care
trecătorii şi natura îmbibată de istoric, divin şi cultură,
te uimesc. Venit dintr-un oraş segmentat pană la atomi,
de străzi şi maşinării agresive, am avut plăcerea de a mă
regasi spiritual şi artistic, pas cu pas. Frumos e nordul Moldovei, plin de poeţi şi
„scripcari" de neuitat.
Dar, iată că pictura naiva devine
la rândul ei parte a
Botoşani ului.
La Galeriile de
Artă „Ştefan Luchian", un suflet deschis,
Margareta Mihalache,
a invitat o parte a artiştilor naivi din ţară,
să reînvie şi în acest
an, spectacolul culorilor si sculpturilor trecute prin filtrul ingeniu ancestral.
Artistii naivi: Cristian Bădila, Ana Boţa,
Gheorghe Ciobanu,
Lucica Ciobanu, Mihaela Damian, Viorica
Ana Farkaş, Dumitru
Florea, Radu Gheorghe, Ioana Gheorghiu,
Ana Grunzu, Elena Harja, Mariţa Hlinka, Gustav Hlinka,
Costel Iftinchi, Maria Margoş, Denisa Mihailă, Vasile
Mocan, Şerban Nicolae, Costică Onuţă, Margit Osz, Gheorghe Parascan, Monica Păcurar, Maria Pântea, Calistrat
Robu, Paul Răzvan Robu, Petrică Sîncu, Adina Ştefanescu
Bobu, Costel Tănase şi Elena Zbanţ . . „ şi-au oferit sufletul
pe tava cromatică, cea care ne redă speranţa că sămânţa
spiritului uman, are în veşnicie o permanenţă a creaţiei.
Arealul geografic acoperit de invitaţi: Prahova, Alba,
Cluj, Iaşi, Bacău, Maramureş, Caraş - Severin, Târgu
Mureş, Vaslui, Covasna, Argeş, Brăila, Mureş, Bucureşti,
face din Expoziţia artiştilor naivi, de la Botoşani, un important eveniment naţional.
Organizatorii au oferit, cu multă trudă: spaţiu expoziţional, finanţare transport, cazare, masă, dineu, prezentare şi publicitate, un frumos şi preţios catalog al expoziţiei .
La drept vorbind, în România această practica expoziţio
nală, oferită în cadrul cultural oficial, este benefică, atâta
vreme cât fiecare îşi face datoria: organizatorii să facă posibil evenimentul artistic şi artiştii să fie loiali artei lor şi
ideii de concurenţă reală, concurenţa fară de care cultura
ar deveni un simplu spectacol monocolor.
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Puţine ţări oferă

un astfel de sprijin propriilor culturi.
avantajul implicării Statului, prin sprijin dezinteresat în cultură şi artă, având grijă ca acest sprijin să nu denatureze libertatea de exprimare artistică .
Ce amintiri îmi vor rămane după această experienţă
Să preţuim aşadar

botoşăneană?
Două zile în care am călătorit, vizitat, simţit pulsul
nordic al Moldovei noastre dragi, unde am reântâlnit creatori din arta naivă naţională şi locală, cazat confortabil,
fiind beneficiarul unui serviciu de hotel complex, de calitate, fiind unul din expozanţii din Galeriile de Artă „Şte 
fan Luchian" şi unul din cei numeroşi care au primit căl 
dura şi profesionalismul organizatorilor.
E drept că o astfel de manifestare, fără „surprize" neplăcute, a fost posibilă prin renunţarea la unele practici
vechi, cum ar fi acordarea premiilor, diplomelor de excelenţă şi a altor posibile atenţii, în numele unei ierarhizări
ambigue.

Iată că

vieţii artiştilor.
Botoşaniul

a călcat cu dreptul pe acest drum. Astfel
au dispărut vechile metehne şi invidii, generate de ofertarea de nume impuse, nume de artişti propuşi şi nu lansaţi
concurenţial, deschis, sau cu şcoli superioare de artă .
O expoziţie botoşăneană de artă naivă, liniştită ca eveniment, rămânând a fi analizată valoric prin intermediul
ofertei de lucrări expuse. Acolo, pe simeze, se dă de fapt
lupta naivilor! Prin culoare, desen şi mesaj, pictorii şi
sculptorii naivi se vor razboi multe milenii de acum încolo. Din această luptă se vor naşte adevăraţii artişti.
Gheorghe Parascan

Când din naivitate izvorăste artă

de Artă Naivă „Gheorghe
anevoiosul dar şi asumatul drum al
autenticităţii. Ajuns la cea de -a IV-a ediţie, evenimentul
botoşănean este printre puţinele dintre cele dedicate artei naive româneşti care rezistă unor presiuni, la modă
de ceva vreme în lumea acestui fragil domeniu, micul
nucleu al organizatorilor refuzând mirajul cantităţii şi
opunându-se, cum zicea Maşek, eroziunilor modei, succesului şi popularităţii.
Mai mult, aş îndrăzni să spun că începând cu ediţia
de faţă, Salonul Naţional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza" face un pas înaintea altor manifestări de gen. Este
vorba de o temerară selecţie valorică, despre care s-a vorbit foarte mult, dar care nu a fost asumată încă, nici mă
car la Piteşti. Mascarea ani de-a rândul a unei ierarhizări
de valoare prin binevoitoare, îndelungi
şi entuziaste apreci eri de ordin general
asupra oricărei opere ce părea a avea însuşirile artei naive a
instaurat un haos al
criteriilor în aceast
domeniu.
Sunt un susţină
tor al faptului că arta
naivă trebuie judecată în primul rând
prin prisma apartenenţei creatorului la
breasla naivilor. Dar
odată depăşit acest
pas (esenţial), este
necesară analizarea
serioasă şi a operei sale. Şi de această dată ne referim
la o analiză estetică.
Sturza"

Personal am convingerea că noua societate nu mai are
la bază concurenţa neloială, manipulabilă, ci atracţia pentru creativitate. Astfel că vom întâlni, sper, tot mai des
manifestări în care accesorii ca premii, diplome de excelenţă etc„ vor fi înlocuite cu strângeri de mână, schimburi
de experienţă şi cataloage destinate impunerii in istorie a

Salonul

îşi urmează

Naţional

Altfel, amintirea un~ori cu ostentaţie a unor atribute
precum sinceritate, candoare, ingenuitate, spontaneitate
(care, e drept, caracterizează o operă autentic naivă) cu
ignorarea planului estetic ne aruncă de fapt în afara domeniului artei.
Victor Ernest Maşek însuşi amintea, în deja celebra
lucrare „Arta naivă", că: abundenţa anecdoticii biografice,
a descripţiei factologice sau nararea minuţioasă a tematicii şi chiar a conţinutului figurativ al pânzelor „analizate';
oricât de utile şi interesante, nu se pot substitui unor judecăţi de valoare estetică, şi nu ne vor ajuta să înţelegem
ce îl deosebeşte, în monotoanele rânduri de naivi puşi să
defileze înaintea noastră pe un General(ic) de un caporal
oarecare.
Aşadar, oricât de autentică, din punct de vedere al
apartenenţei la arta
naivă, ar fi o lucrare,
nu este obligatoriu să
fie încadrată artei înseşi. Altfel spus, prin
asociarea atributului
de naivă unei opere, emitem doar o
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judecată

tipologică,

iar nu o judecată de
valoare.
Departe de a impune ideea de competiţie (dovedită deja
ca deosebit de nocivă) în rândul artişti 
lor naivi, datoria organizatorilor este de
a face obligatoriu o
selecţie pe criterii estetice, alegând din
multitudinea de lucrări trimise de către
participanţi, doar pe

acelea care le susţin valoarea artistică şi doar în cazul în
care acestea există.
Este drept că , de câţiva ani (mai precis de trei!) ne
cramponăm în a defini şi a redefini arta naivă autentică, prin citarea (şi adesea chiar recitarea) lui Maşek, naivi
fiind şi noi că cei care, în unele colţuri ale ţării, nesocotesc regulile, până la urmă interne ale acestei arte, o fac
din necunoaştere iar nu din interese mercantile. Cred că

lucrurile sunt lămurite pe deplin acum şi că este cazul să
trecem la un nou nivel. Botoş aniul trece, prin ediţia de
faţă a Salonului Naţional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza", la un alt nivel! Numai astfel naivitatea devine artă
naivă.

Cosmin Bloju
Presedinte al Comisiei de jurizare

Visul creatiei

Cu ajutorul unei Comisii de jurizare alcătuită din specialiştii : Cosmin Bloju, Margareta Mihalache, Steliana
Băltuţă, Virgil Pleşca, 39 de artişti trăiesc visul creaţiei în
Arta Naivă Românească . Comisia exigentă şi hotărâtă să
deschidă o expoziţie de răsunet a dat dovadă de curaj în
selectarea lucrărilor, fiind îndreptăţită de lipsa de valoare
a unor lucrări.
Exigenţa Comisiei de jurizare a făcut să ridice valoarea expoziţiei şi a „Albumului", acest lucru s-a făcut cu
scopul de a nu scădea din autenticitatea acestui stil artistic.Acesta a fost demersul făcut pentru păstrarea valorii
lucrărilor din acest domeniu.
Vasile Savonea în Albumul său „Arta Naivă în Româ nia" ne explica de unde vine denumirea de „ artă naivă " :
„ ... prin pictură naivă era desemnată în secolul trecut activitatea artizanală a autorilor de firme sau panouri, de mobilier vopsit sau de lex-voto-uri catolice(un fel de pictură pe
obiecte fără pretenţii. Da că Apollinaire şi artiştii generaţiei
sale au ştiut să transforme „porecla în renume" este pentru
că ei refu zau orice prejudecăţi prestabilite"(Vasile Savonea
- Arta Naivă în România, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1980,
p.5). ln acest context, consider efortul celor de la Botoşani
lăudabil, mai ales că Albumul se doreşte a prezenta artis tul şi creaţia sa alături de lucră
rile din expoziţia propriu-zisă.
Grija de a scoate un album
valoros nu face decât să ne bucure, căci ne avantajează pe
noi artiştii, care vom prezenta lucrări ce conturează actul
nostru creator. Cum altfel să
fim cunoscuţi de marele public
din Botoşani şi bineînţeles din
întreaga ţară?
Surprinzătoarea hotărâre a
Comisiei de jurizare de a cuprinde mai mult decât aria expoziţională a acestei ediţii a Salonului mă face să sper în viitor
la un album mai complex al Artei Naive din România, care să
ne întregească „ Visul'; căci sincer să fiu de la Vasile Savonea,
care pe atunci activa la Centrul
de Cultură Bucureşti, nimeni
până în prezent nu a mai luat
decizia de a tipări un album de
artă naivă care să - i cuprindă pe
toti artiştii naivi din ţară.

încă' o dată felicitări Comisiei şi Instituţiei organizatoare, care în mod surprinzător au dat dovadă de un
efort deloc de neglijat în a promova această manifestare, recunosc că au reuşit să implementeze acest proiect,
ridicându-l la un nivel superior altor centre cu o tradiţie
în acest domeniu din România.
Calistrat Robu

Editia a IV-a Salonului National
'
'
de Artă
Naivă„Gheorghe
Sturza" Botosani
Evenimentul s-a'consumat în data de 12. 11. 2016, la
ora 12, în Galeriile de Arta „ Ştefan Luchian„ale Muzeului Judeţean Botoşani .... Cum am ajuns printre primii,
am asistat la reacţia celor care au început să sosească la
eveniment. Unii sun obişnuiţi cu evenimente culturale şi
tratează cu superioritate evenimentul, alţii mai puţin implicaţi doresc să afle cât mai multe despre acest mod de
exprimare artistic. Cum cei implicaţi sunt şi cei mai expuşi la emoţii , mă refer la artişti şi la organizatorii evenimentului, care au trebuit să treacă examenul exigenţei
publicului şi presei, dar, după
cum s-a văzut, aceştia indiscutabil au făcut faţă acestei încercări. Expoziţia, după cum se
vede şi din postarea acesteia pe
Facebook, e de un nivel ridicat,
modul plăcut de aşezare a lucrărilor s-a facut în mod gradat, de la o poveste la alta, dl.
Virgil Pleşca, care a făcut panotarea, a dat dovadă de mă 
iestrie şi imaginaţie. De altfel,
s-a specificat chiar în deschi derea expoziţiei că s-a mers pe
calitate, spre a evidenţia valoarea lucrărilor. Chiar dacă unii
din colegi s-au supărat, această
nevoie de a ridica nivelul expoziţional e necesară tot pentru „artistul naiv", care, în felul acesta, va înţelege exigenţa care, la randul său, conferă
forţă şi nemurire lucrărilor realizate. Impresia creată de că 
tre expoziţie a fost de o înşiru
ire a unor creaţii artistice care
s-au completat reciproc, dând
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senzaţia de un tot unitar, fapt care sincer să fiu, era întâlnit doar la expoziţiile păstorite de regretatul Vasile Savonea la Bucureşti ori de Ioan H. Ciubotaru la Iaşi. Dar să
revin la publicul, care a fost încântat de cele văzute pe simeze, asta dovedeşte că mereu tânăra „artă naivă" rămâ 
ne în atenţia celor interesaţi de frumos. Dovedind încă o
dată că nu există artă mică ori artă mare, ci doar ARTĂ,

în timp se va demonstra că aceste preocupări ale Centrului Judeţean pentru Promovarea Culturii Tra diţionale
Boto şani sunt, de fapt, o certă amprentă în veşnicia artei
româneşti.

Calistrat Robu
21noiembrie2016

Puterea unui spirit

Privind mişcările expoziţiona le dedicate artei naive ce
au avut loc imediat după instalarea democraţiei, nimeni
nu şi-ar mai fi imaginat că în perioada 1990-2007 acest
gen de artă va prinde muguri din nou din vechea rădăci 
nă neudată mulţi ani la rând în judeţul din nordul ţării,
unde cândva a fost declarată în anul 1975, poarta de intrare a acestor manifestări în zona Moldovei.
Astăzi, cea de a IV-a ediţie a
Salonului Naţional de Artă Naivă
„Gheorghe Sturza': pecetluieşte o
tradiţie, amintindu-ne că spiritul
rămâne veşnic.

Reîntâlnirea creatorilor din
breasla artei naive se datorează
Centrului Judeţean de Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, care având
dorinţa de păstrare a autentici tăţii acestui gen de artă a redeschis porţile ce au fost o perioadă
zăvorâte.

La această întâlnire au răs 
puns afirmativ artiştii din diferite colţuri ale ţării, expunându-şi
astfel o mică părticică din secretele sufletului lor.
Inspirându-se din anii copilăriei sau redând visurile de altă
dată, artiştii expozanţi au umplut
impunătoarea Galerie de Artă
„Ştefan Luchian" cu personaje ce
dau impresia că s-au adunat la o
sfătuire sătească, spunându-şi fi ecare oful inimii. Aşa se face că mulţimea de tonuri când
calde, când reci alături de diferitele forme năstruşnice
născute din „arborii seculari" dau o notă aparte acestei
ediţii a manifestării umplând -o de o doză de bun gust îm pletit cu mult umor şi rafinament, formându-se în final
simeza mult aşteptată a acestei ediţii.
Fără a ţine cont de ev-urile impunătoare ale artiştilor,
Juriul a despicat autenticitatea de fals, separându-le, chiar
dacă şi-au câştigat nişte antipatii din partea unora, dânşii

· ·
1a
Ca part1c1pant

sa1onu1 de

dorind doar să formeze un întreg care să demonstreze ni velul ştachetei artei naive din nordul ţării.
Actualul album apărut sub coordonarea etnografei
Margareta Mihalache vine ca un supliment să întărească
originalitatea manifestării respective.
Între coperţile acestui album de artă fiind imortalizată
întreaga manifestare, transformându-se astfel într-un volum al unui imens basm popular
la care coautorii, acei povestitori
ai penelului şi ai dălţii au dorit
să-şi lase diferite fragmente nemărturisite ale sufletului, ce iată
că prin intermediul volumului
ele prind viaţă rămânând şi ca o
mărturie pentru zilele ce vor veni.
Ediţia din acest an ne dovedeşte că prin respectarea organizatorilor a termenului de artă
naivă în adevăratul sens artistic,
manifestarea a crescut ca valoare aliniindu-se alături de manifestările cu vechi tradiţii în acest
domeniu şi totodată punctând
că , pentru a ne câştiga respectul faţă de marele public admirator de artă, trebuie să ne respectăm pe noi înşine ca artişti şi ca
organizatori.
Fără a face aluzii, trebuie precizat că pentru o scurtă perioadă
de timp această traiectorie a artei naive s-a deplasat de la axa ei
principală dar, spunându-se lucrurilor pe nume răspicat şi clar, s-au găsit corectori ce să
îndrepte micile scăpări.
Salonul Naţional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza" ne
arată implicarea unor iubitori de artă ce doresc să păstre
ze această exprimare sub semnul spiritului ce dăinuie veş 
nic, fiind nevoit doar să fie strigat cu blândeţe .

Costel Iftinchi
Redactor şef revista „Galeria naivă"

presiA
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ghe Sturza" din Botoşani, de anul acesta, în primul rând
vreau să mulţumesc gazdelor pentru invitaţie şi pentru
ospitalitate.
Tablourile expuse, cu o tematică variată şi luxuriantă au fost aşezate într-un echilibru cromatic bine gândit,

potenţan
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lumină de sărbătoare, dând privitorului sentimentul de
întoarcere în timp, în timpul copilăriei, timpul raiului
pierdut.
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Mocan Vasile,
20 noiembrie 2016

Steliana BĂLTUŢĂ

Un nou muzeu pe harta zonei Botosani

La Flămânzi, în anul 1981, o lipsă de atenţie şi grijă
pentru Muzeul de la acea vreme, a dus la mistuirea de
către flăcări a unui conac, având o istorie veche. Clă 
direa adăpostea un patrimoniu referitor la aşezare, la
răscoala din 1907, copii după documente de arhivă,
lucrări de sculptură, îmbrăcămintea populară a săte 
nilor, era o expoziţie
care atrăgea vizitatorii. Pierderea a fost
de nereparat. Timpul
a trecut şi clădirea a
dispărut treptat definitiv. În anii care au
urmat, Şcoala, Casa
de Cultură, Biblioteca, au susţinut în continuare, viaţa spirituală a localităţii.
O altă clădire care
merita atenţie, a fost
special construită şi
a avut ca utilitate, sediul Băncii „Triumful" de la 1910, care
ulterior a devenit sediu al Căminului Cultural, al Primăriei şi în final sediul Ocolului Silvic, care s-a mutat
într-un spaţiu nou de sub poala pădurii. Astfel, clădi
rea fostei Bănci „Triumful", cu o arhitectură aparte, cu
o anexă construită din piatră, cu o curte mare şi cu un
atelier de potcovărie, a rămas în părăsire. Aşa a venit
momentul când Administraţia locală, sub conducerea primarului Constantin Pitorac, a luat iniţiativa în tocmirii unui proiect pe fonduri europene, pe care l-a
şi câştigat, pentru restaurarea obiectivului arhitectonic, cu valoare de patrimoniu, pentru viitorul Muzeu.
Apoi, Administraţia locală condusă de primarul Dan
Oloeriu a preluat şi a continuat reabilitarea spaţiului
(prin programul Regio) şi amenajarea expoziţională a
„Muzeului Ţăranului din Flămânzi".
În 15 iunie 2015 am participat la stabilirea tematicii expoziţionale. Primul solicitat pentru amenajarea
muzeală a fost arhitectul Mihai Mihăilescu, autorul
proiectului mobilierului de expunere (vitrine şi podiumuri), care să pună în valoare piesele din casele tradiţionale. Având o suprafaţă expoziţională de peste 500
m 2, tematica unitară din cele 2 clădiri cuprinde istoria
aşezării Flămânzi în documente, anul 1907 reprezentat
în artă (lucrări din ghips patinat ale sculptorului Gavril Covalschi şi printări după lucrările pictorului Octav
Băncilă) , în 2 săli ale Muzeului. Sala a 3-a conturează
prin reconstituire, spaţiul de locuire. Din structura casei săteşti cu 2 încăperi, cu tinda la mijloc, am ales ca
să amenajez camera numită neîncălzită, care nu avea
sobă şi care se mai numea „casa cea mare", camera de

sărbătoare, „camera de curat". Aili în expunere sunt
piese diverse, începând cu anul 1910 şi până prin 1970.
Şi asta pentru că aşezarea s-a modernizat foarte rapid,
şi greu am mai găsit obiecte din satul de altădată. Mai
mult încă, s-a simţit influenţa târgurilor apropiate Botoşani, Suliţa, Frumuşica, ducând la schimbarea interioarelor de locuinţă.
Sala cea mare, cu un
frumos balcon traforat, ilustrează ca ocupaţie agricultura, de
unde a pornit şi fla căra răscoalei. Podiumul central grupează
manechine cu unelte
pentru lucrul câmpului, în jurul unui car.
Clădirea

principală

are şi o sală pentru
expuneri temporare.
Expoziţia
continuă în Clădirea Anexă, care are o singură
sală mare cu podiumuri şi vitrine, unde sunt prezentate: industria casnică textilă (cu uneltele pentru tors, depănat, ţesut, dar
şi imagini cu motive decorative de pe ştergare ş portul popular de sărbătoare); obiceiuri ale vieţii de fami lie (naştere, cu leagănul noului născut, nunta cu mire
- mireasă şi scena de nuntă pe un basorelief de ghips
realizat de artista Celine Emilian, născută la Paris în
anul 1888); înmormântarea este ilustrată printr-o masă
de pomenire cu 2 manechine şezând, având pe masă
vase de ceramică, linguri de lemn, ştergare pentru preot, şi în vitrină imagini după fotografii vecqi, păstrând
ritualul ancestral al înmormântării cu sania, vara; pe
următorul podium expunerea continuă cu 2 obiceiuri
de peste an: Crăciunul (copil cu steaua) şi Anul Nou
cu mascaţi, capră, căiuţi, completată cu imaginile din
vitrină după fotografii cu mascaţi şi grupuri de căiuţi.
Expoziţia de încheie cu ultimul podium, pe care se află
vase de lemn cu diversă utilitate în gospodăria săteas
că, dar şi păstrătoare de alimente, unele din ele: butoiul
pentru vin, vasul pentru ţuică, putineiul pentru caşul
sărat, coveţi pentru frământat pâinea, piuă pentru cereale, dar şi pentru uz gospodăresc: ştiubei pentru zolit piese textile cu leşie, brai pentru spălat. În 3 vitrine
sunt expuse uneltele meşterului dogar.
Această expoziţie pot spune că este unică prin felul
de amenajare, prin exponate şi ea va păstra peste timp
imaginea vieţii tradiţionale săteşti a aşezării Flămânzi,
care continuă să se modernizeze, dar Muzeul va rămâ 
ne mereu trecând prin vremuri, purtând titlul al Ţăra
nului din Flămânzi.
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Cosmin Mihai MUNTEANU

Liviu Soutelea - În2erarium

După 50 de ani de respirat şi cel pttin "!o de lucrat, Liviu Şopt~a, cu un curaj şi o (aproape) inconştienţă,
îşi etalează sufletul într-un album ce reprezintă munca sa de aproape 3 ani de zile: Îngeri urbani - ingerarium!

COROLAR! :... curajul nu stă două săptamâni pe simezele mai ştiu eu cărei galerii, ci în tipăritură ...
Lăsând deoparte tehnicile picturiste, Liviu Şaptelea desfăşoară şi se defăşoară în această poveste la fel cum au
făcut toţi marii creatori: prezintă locul lui, casa lui, scara lui, cartea lui şi, mai ales, cheamă îngerii într-un mediu
prea puţin propice. Mediul urban în care Liviu Şaptelea cheamă la privire este pentru el unul bine cunoscut. ..
COROLAR2 .. .întrebării „de ce îngeri urbani?" i se poate răspunde: dacă veşnicia s-a născut la sat, atunci frica de moarte s-a născut, dacă nu la oraş, sigur printre târgoveţi. .. aşa că .. ..
Ştiind ceva din firea -i şi din păcate, cunoscând prea puţin, pot spune că Liviu Şaptelea a pus în acest album
ceea ce face în fiece zi: COMUNIUNE, adică: ajutor pentru cei care merită, compasiune pentru cei care merită,
ochi critic pentru cei care merită şi. .. multă iubire pentru toţi şi toate ....
COROLAR3 ... „Nu m-ai fi căutat dacă nu m-ai fi găsit", sau „de nu erai în lumină nu ai fi putut să mă vezi în
lumină" sau „prietenia e o taină"
Albumul lui Liviu Şaptelea este o arătare, o poveste despre ceea ce a mai rămas din orăşean, fie el de mare rezoluţie, fie abia pâlpâind ... e povestea ilustrată anti-rafaelitic a posibilităţii unui soi de om căruia îngerii înca îi
mai şoptesc devenirea ... Lumea plină de îngeri trebuie daca nu trăită, măcar văzută .
COROLAR ULTIM .. .La finalul unui concert simfonic, atunci când oamenii se stârniseră spre a aplauda
m-am întrebat: eu pe cine aplaud? Pe muzicieni, pe dirijor, pe compozitor(i) ... pentru a mă păstra în limita slavei am început să-L aplaud pe Dumnezeu ...
Recomand din toată inima trecerea prin acest album de autor, nu atât din cauza prieteniei pentru Liviu
Şaptelea ci, mai ales, datorită ei, a prieteniei.. .. pentru OM! Şi, de ce nu? Continuaţi, maestre, continuaţi. ..
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Cea de XXXV-a ediţie a Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni LuceaÎarul..." a început vineri, 10 iunie 20I6, ora IO la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu" Botoşani cu manifestarea
150 de ani de la debutul în poezie a lui Mihai Eminescu. Au
participat: Valentin Coşereanu, Ioana Diaconescu, Vasile
Spiridon, Lucian Vasiliu şi George Vulturescu. În aceeaşi la
sediul Reprezentanţei Botoşani a Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România a avut loc finalizarea jurizării lucrărilor
sosite în concurs şi întâlnirea Comitetului Filialei U.S.R. Iaşi
cu membrii Reprezentanţei Botoşani. La Biblioteca Judeţea
nă „Mihai Eminescu", în după amiaza aceleiaşi zile a avut loc
prezentarea editurilor şi revistelor literare, partenere: Paralela 45, Junimea, Timpul, Charmides, Vinea, Eikon, Princeps,
24 de ore, „Convorbiri literare", „Scriptor", „Poezia", „Poesis",
„Cronica Veche", „Ateneu", „Euphorion", „Viaţa Românească", „Luceafărul de dimineaţă", „Familia", „Vatra", „Argeş",
qPOEM, „Conta", „Hyperion", „Ţara de Sus" şi „Porto franco". Au fost lansate cărţile: Alexandru Zub - Eminescu. Glose
istorico-culturale; Geo Vasile - Răsai asupra mea/ Spunta sopra di me („Eminesciana. Bibliofil"); Valentin Coşereanu şi
Pompiliu Crăciunescu - Odiseea manuscriselor Eminescu (3
voi.), Miljurko Vukadinovic - Eu, familia mea şi Eminescu.
Ediţie completă, Gellu Dorian - O sută de maeştri şi un discipol, Ştefan Oprea - Vârstele scenei (2 voi.), Vasile Iftime - De
la Petru citire, Adrian Alui Gheorghe - Câtă viaţă, atâta literatură, Vasile Proca - Portrete din cuvinte (dialoguri elective, Passionaria Stoicescu - Mic dicţionar deosebit. Cine-a
fost, ce-a devenit?, Iulian Filip - Pălăriuţă Oranj îl lecuieşte pe
Dumnezeu de răceală, Dicţionarul asociativ al limbii române,
voi. I - Gheorghe Popa, Ala Sainenco, Valentin Priţcan, Viorica Popa, Elena Lacusta, Lilia Trinca, Lucia Popa (Universitatea „Alecu Russo", Bălţi, R. Moldova. Cărţile au fost prezentate de Lucian Vasiliu, directorul editurii Junimea, Iaşi. A

urmat prezentarea cărţilor editate de Paralela 45 în colecţia
qPOEM de către Călin V1asie, directorul editurii Paralela 45,
Piteşti. Sâmbătă, I I iunie 20I6 la ora I0,30 - Centrul Istoric
- Biserica Uspenia a avut loc deschiderea Salonului stradal
al cărţii de poezie. La ora I3,30, la Joldeşti-Vorna la Conacul
familiei Iuraşcu a fost prezentat un program artistic de către
Societatea Culturală „Raluca Iuraşcu" Vorona. A fost prezentată antologia „Porni LuceaÎarul..." - 2015 şi cărţile premiate la ediţia precedentă a concursului şi publicate de editurile
partenere. A urmat decernarea premiilor celei de a XXXV-a
ediţii a Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică
a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul..." şi recitalul poeţilor laureaţi . La ora 20, 30 - Centrul vechi al oraşului Botoşani, lîngă Biserica Uspenia a avut loc recitalul Poeţi români
la Eminescu acasă, susţinut de poeţii invitaţi şi laureaţi ai ediţiilor de peste ani la „Porni Luceafărul. .. „A participat Corul
Liceului Pedagogic „Nicolae Iorga" Botoşani, condus de dirijorul Laurenţiu Palade. În cadrul Salonului stradal al cărţii
de poezie s-au prezentat cărţi, reviste s-au acordat autografe.
Au participat: Vitalie Răileanu, Nicolae Popa, Grigore Chiper,
Cassian Maria Spiridin, Valentin Coşereanu, Lucian Vasiliu,
Valentin Takpalaru, Marius Chelaru, Daniel Corbu, George Vulturescu, Aurel Pantea, Ioan radu Văcărescu, Ion Mureşan, Gavril Ţărmure, Călin V1asie, Ioan Es. Pop, Dumitru
Augustin Doman, Liviu Ioan Stoiociu, Doina Popa, Valentin
Ajder, Nicolae Ţone, Ioana Diaconescu, Mircea A. Diaconu,
Adrian Alui Gheorghe, Radu Florescu, Nicolae Sava, Vasile
Spiridon, Sterian Vicol, Angela Baciu, Hristina Doroftei, Maria Plichin, Elena Mihalachi, Paul Gorban, Cristina Costov,
Gellu Dorian, Nicolae Corlat, Vlad Scutelnicu, Petruţ Pârvescu, Gabriel Alexe, Dumitru Necşanu, Mircea Oprea, Cristina
Prisăcariu -Şoptelea, Manon Piţu, Cezar Florescu, Constantin
Bojescu, Victor Teişanu, Lucian Olaru Nenati, Stelorian Moroşanu şi alţii.
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Rezultatele Concursului National
de Poezie
,
şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene
„Porni Luceafărul ... '' editia
, a XXXV-a,
11 iunie 2016, Botosani

Juriul celei de a XXXV-a ediţii a Concursului Nade Poezie şi Interpretare Critică a Operei
Eminesciene „Porni Lu ceafăru l ... ", format
din: Lucian Vasiliu, Cassian Maria
Spiridon, Ed. Revistei „Convorbiri
literare", Călin Vlasie şi Ioan Es.
Pop, Nicolae Tzone, Daniel Corbu, Gavril Ţărmure,
Bistriţa, Valentin Ajder,
Liviu Ioan Stoiciu, Marian Drăghici, George Vulturescu, Marius Chelaru, Adrian
Alui Gheorghe, Vasile Spiridon, Bacău,
Dumitru Augustin
Doman, Sterian Vicol, Ioan Moldova, Ioan Radu Văcăres cu , Adi Cristi, Gellu Dorian,
„Hyperion",
rev.
secretariat Nicolae
Corlat, avându-l ca
preşedinte pe Vasile Spiridon, în urma
lecturării lucrărilor sosite în concurs, a decis
acordarea următoarelor
premii:
ţional

SECŢIUNEA

CARTE

PUBLICATĂ
Premiul „Horaţiu Ioan Laş 
cu" al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România: poetei Andreea Voicu,
pentru cartea Ce flu ieră cămilele pe malul mării,
Editura Paralela 45, 2015 şi Elena Mihalachi pentru
cartea Locuieşte-mă, Editura Charmides, 2016; Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova poetei Marina Popescu pentru cartea Ultimul nu va stinge lumina, Editura Paralela 45, 2015.

SECTIUNEA
MANUSCRISE
'

SECŢIUNEA INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI

EMINESCIENE
Premiul revistei „Convorbiri literare" - Emanuel
Premiul revistei „Poesis" - Corina Dumitriu; Premiul revistei „Hyperion" - Simina
Ioana Teodorescu; Premiul revistei „Poezia" - Mihaela Loghin; Premiul revistei „Scriptor" - Violeta
Zamfirescu.
Lupaşcu - Dobo ş;

Premiul Editurii Paralela 45 şi al revistelor „Via„Euphorion" - Alexandra Negru; Premiul Editurii Junimea şi al revistelor „Vatra"
şi „Scriptor" - Cornelius Ioan I. Drăgan; Premiul
ţa Românească" şi

Editurii Timpul 'şi al revistei „Convorbiri literare" Ionuţ Bogdan Cărău şu ; Premiul Editurii Vinea şi al revistelor „Familia" „Cronica
veche" - Eliza Liţă; Premiul Editurii Princeps Multimedia şi al revistei „Feed back" - Andreea
Pătraşcu; Premiul Editurii
Charmides şi al revistelor
„Verso" şi „Infinitezimal"
- Cristina Costov; Premiul Editurii Eikon şi
al revistei „Conta" Livia Adriana Mihai; Premiul Editurii 24 de ore şi al
revistei „Simpozion"- Adina Voica
Sorohan; Premiul
revistei „Familia"
- Theodor Paul
Şoptelea; Premiul
revistei „Argeş" Raluca Cosmina
Calancia; Premiul
revistei „Poesis" Ionuţ Alupoaie şi
Elena Luceac; Premiul revistei „Poezia"
- Maria Anastasia Tache şi George Moro şa nu; Premiul revistei „Ateneu" - Simina Ioana Teodorescu; Premiul revistei „Porto
Franco" - Adelina Ioana Gherashn şi Bianca Maria Bursuc; Premiul
Revistei „Hyperion" - Iustin Butnariuc;
Premiul revistei „Ţara de Sus" - Sabina Sabotnicu,
Ioana Mădălina D ăscăles cu , Cătălina Antonescu.
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Sabina SABOTNICU

Unde-asculţi şoapte mărunte
Şi

Nuntă
Altar de himeneu,
Lumini difuze-n empireu,
Decor funebru
Thanatos - sacerdot lugubru.
Din copaci veşteji cad frun ze acordate-n tropot de cai,
Miroase-a tămâie şi - a putregai,
Lumânări pâlpâie şi clopote răsună sacadat
O mireasă cu trup îngheţat păşeşte catifelat.
Văl

de doliu ţesut de pânze împăienjenite
Curge lent pe treptele umbrite
De frumuseţea tainică, afrodosiană,
Dar de-o indolenţă meduziană.

Mirele-i cu ochii morbizi de nocivitatea
Miresei cu farmece sub acoperământ,
Scheletu-i ponegrit tresare de gravitatea
Inelului coclit, de jurământ,
De privirile-ngheţate ale martorilor, pietrelor de mormânt.
Privirile-şi adulmecă însetaţi ,

De mireasmă şi murmur tranchilizaţi,
Încununaţi de buchete de cale plumburii
Sunt doar două suflete purtate pe aripi de lilieci fumurii.

Cătălina ANTONESCU

Gândul mi-a 'optit
cuvântul
Căutam

ceva ... un ce?

E un ce al gândului,
E un gând al somnului,
E un somn odihnitor,
Este gândul şoaptelor!
Caut glasul fără grai,
Cau şoapta fără murmur,
Caut gândul nepătruns
Ce mă va purta mai sus ...
„- Ce să cauţi tu mai sus?!
Ai un rost aici, doar sus ... ,

pictezi cuvinte mute.

Le dai viaţă, le dai glas,
Le dai aripi de atlaz. "
Gând al meu,
Şoapte stinghere,
Ce m - aşteaptă în tăcere?
Simt că liniştea - i furtuna,
Că în juru-mi ţese luna
Lungi eşarfe călătoare,
Picurând mărgăritare,
Din al sufletului gol. ..
„- Golul

tău

e un gol plin.
Caută al tău senin,
Cearcă să dai şansă lor Gândurilor,

Şoaptelor!
Şi - ai să

vezi

născând

Plin de har şi

cuvânt

crezământ."

Ioana Mădălina DĂSCĂLESCU

Aduceri aminte
din vremuri de demult
a rămas numai visul, uitarea şi eu
în timp şi iubire acum şi mereu.
vocea ta plânge un plânset de bucium,
trăiesc în infinit, într-un continuu zbucium . ..
urechile-mi ti-ascultă în uitare tăcerea,
îmi adorm simţurile . .. totuşi, simt durerea;
îmi spui „ştii, mie nu mi-ai scris vreodată"
nu am găsit puterea să îţi arăt ce simt,
dar am scrisorile-n sertar,du-te şi cată;
n -am încercat în versurile-mi să te mint.
într-o scrisoare a-ncăput un mic sărut,
o recitesc de fiecare dată când te uit.
de parcă nici n-am fost, tu mă condamni la supravieţuire,
să văd doar pagini albe, ciudat, umplute cu iubire;
din orişice scrisoare am rupt câte o literă din tine
şi - n orişice scrisoare am pus câte puţin din eu
trezindu - mă apoi într-un coş mar din realitatea visului meu.
privirile-mi năluce mi se cufundă - n mare
iar tu răsari din orice-ntruchipare,
te topeşti din nou în vise nevisate,
fostu-mi-au toate numai plăceri (ne)vinovate.
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Rezultatele Concursului National
de Creatie
,
, a
Piesei de Teatru Intr-un Act „Mihail Sorbul((,
editia a X-a
A.

Juriul celei de a X-a ediţii a Concursului Naţi~nal
de Creaţie a Piesei de Teatru într-un Act „Mihail Sorbul", organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, în
parteneriat cu Primăria Oraşului Săveni , format din
Ştefan Oprea, preşedinte , Ala Sainenco şi Gellu Dorian, membri, în urma lecturări celor 20 de piese de
teatru sosite în concurs, conform regulamentului, a
decis acordarea următoarelor premii: Premiul I - Edith Negulici, pentru piesa The artist present; Premiul II
- Alex Teodorescu, pentru piesa Salut.Pa; Premiul III
- Vlad Dobroiu, pentru piesa Memoriile ficţionale ale
unei Vera Schlick; Premiul Special al juriului - Valentin Talpalaru, pentru piesa Mu zeul.
Organizatorii, de comun acord cu membrii juriului,
au decis ca următoarele piese de teatru să fie selectate
pentru publicarea în antologia ediţiei a X-a a concursului, precum şi în revistele „Ţara de Sus" şi „Hyperion":
Radu Ţuculescu - Parfum de somon sau Doi bărbaţi
şi o soţie; Eugen Cojocaru - Soră cu moartea; Tincuţa
Horonceanu Bernevic - Calul verde din debara; Mirela
Bălan - Baletul de sticlă; Marcela Barbu - Penitenţă şi
hazard; Marius Chiru - O sută de ceruri; Horia Cristi- saţietate; Gheorghe Truţă - Triunghiul Bermudelor sau
an Dulvac - Capcana Rigor Mortis. O simplă criză de Noaptea e un sfetnic bun.

Rezultatele Concursului Nationale
de
,
Interpretare a Piesei de Teatru într-Un Act
„Mihail Sorbul((, editia XXV-a

Juriul celei de a XXV-a ediţii a Concurusului Naţional de Interpretare a Piesei de Teatru Întru-Un
Act „Mihail Sorbul" organizat de Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean
Botoşani, desfăşurat la Săveni în perioada 10-13 noiembrie 2016, format din: Ştefan Oprea - preşedinte
şi Alexa Visarion Lucian Vasiliu, Florin Aioniţoaei,
Andrada Corlat, Flavius Lucăcel, Mircea Oprea, Daniel Tupiluş şi Gellu Dorian, membrii, vizionând cele
nouă spectacole înscrise în concurs, a decis acordarea următoarel or premii: Premiul I pentru cel mai
bun spectacol şi Trofeul festivalului - „Un spectacol
pamfomatic" de Andreea Codiţă - Atelierul de teatru al Colegiului Naţional „M. Eminescu" Botoşani,
regia Florin Ivancov, instructor Lenuş şi Gelu Râşcă .
Premiul pentru cea mai bună regie: Ovidiu Cuncea
pentru spectacolul „Harap alb" după Ion Creangă,
Asociaţia Fălticeni Cultural şi Colegiul Naţional „N.

Gane" Trupa de teatru „Birlic". Premiul pentru cea
mai bună interpretare a unui rol masculin: - Theodor Şaptelea pentru rolul Ralph ,,Împăratul muşte
lor" - de William Golding, Colegiul Naţional „A.T.
Laurian" Botoşani, regia şi scenografia - Mirela Cornelia Nistor. Premiul pentru cea mai bună interpretare a unui rol feminin : Vera Nacu „Medeea Redux"
de Neil Labute, regia Aurel Luca, Casa de Cultură
„Mihai Ursachi" a Municipiului Iaşi. Premiul pentru
interpretarea unui rol episodic: Nicuşor Busuioc din
spectacolul „Teatru descompus" de Matei Vişniec,
regia Ion Coşeru de la Şcoala de Arte Comuna Gră
tieşti, Chişinău , Rep. Moldova şi Biblioteca Onisifor Ghibu, Chişinău . Premiul special al juriului: Ana
Baciu pentru rolul Piggy din spectacolul ,,Împăratul
muştelor" de William Golding, Colegiul Naţional
„A.T. Laurian" Botoşani, regia şi scenografia - Mireia Cornelia Nistor. S-au mai acordat şase menţiuni
speciale.
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CĂRTILE SCRIITORILOR BOTOSĂNENI
'

George Luca - Ochiul cu care
Dumnezeu mă vede, Editura Timpul, Iaşi, 2016
~org

Luca

ochiul
cu care
Dumnezeu
mă vede

'

încape/ faimosul discurs al lui Demostene/ despre cunună/ îmi încape răsuflarea. " (Poezioare, p. 40)
Mariana Rânghilescu - Gru pul de la Durău , Editura Junimea,
Iaşi , 2016

Radu Florescu, Doina Popa, Nicolae Sava, Cassian Maria Spiridon
şi Liviu Ioan Stociu. Astfel cartea
Marianei Rânghilescu reprezintă un veritabil capitol de istorie
lieterară .

Manon Piţu - Invizibil, Editura
Charmides 2016

Mariana RÂNGHILESCU

datornic tn llluntrul nimiculu1

Grupul
de la Durău

Poezia lui George Luca revine în peisajul literar botoşănean
cu o nouă carte - Ochiul cu care
Dumnezeu mă vede. Cartea are
şi un subtitlu anunţat chiar de pe
coperta I - datornic înlăuntrul
nimicului -, ceea ce vrea să însemne nu neapărat zădărnicia actului
de creaţie, ci învingerea aşteptării
în faţa nimicului cu care poetul s-a
luptat toată viaţa. Arta poetică a lui
George Luca este una bine circumscrisă în intenţiile sale de început,
acum mai bine de patruzeci şi cinci
de ani, când poetul se afla într-un
avânt creativ evident, făcând o figură aparte. Cartea de acum este
o adevărată surpriză, ca o împăca 
re a poetului cu sine şi nu neapă 
rat şi cu lumea, ci mai curând cu
supraveghetorul ei divin . Acum a
dispărut crisparea, dar nu şi ţinta
căreia poetul vrea să - i nimerească
şi acum centrul, aşa cum un aruncător de cuţite nimereşte totdeauna la timp şi unde trebuie. Poeziile
din sumarul cărţii asigură o lectură agreabilă şi ne fac să - l aşteptăm
în curând cu o nouă carte. Citez o
poezie din anul 1974: ,,Într-o pungă de platic incoloră şi/ de mări
mea unei cărţi/ sau măcar în care

• JUNIMEA

O carte de istorie literară - Grupul de la Durău -, scrisă de o cuManon Piţu vine în poezie cu
noscătoare a literaturii române vii.
aşteptarea impusă de un debut de
Fiind în interiorul acestui grup de care nu s-a bucurat cum trebuie.
câţiva ani, Mariana Rânghilescu a
Şi această aşteptare s-a instalat din
citit şi urmărit unul dintre cele mai detaşarea pe care modalitatea ei
longevive grupuri de poeţi, care de de exprimare poetică o impune şi
la începutul anilor '90 s-au întâlnit prin care evită cu foarte mare atenperiodic într-o cabană din Mun- ţie noul loc comun, şi anume acela
în care comodit!ltea pe care o ofeţii Ceahlău, la Durău, mai întâi ca
prieteni şi familii, apoi ca o familie ră cotidianul celor mai mulţi poeţi
literară autentică, rezultând din îndin tînăra generaţie le dă impresia
tâlnirile lor şi editarea unei revis- că poezia se poate face oricum. Or
te periodice şi anume „Caietele de Manon Piţu ştie foarte bine cum
la Durău". Iată ce spune autoarea trebuie să arate poezia chiar şi - n
pe coperta 4 a cărţii: „Se poate ve- condiţiile în care impactul cu cidea doar conceptul de „grup lite- titorul cere altă miză . Invizibil, cea
rar", neconştientizat la început, dar de a doua carte a poetei care şi- a
scos în evidenţă mai târziu prin ales traiul undeva la marginea ţă 
atitudinile luate în urma reactii- rii, unde poezia vine şi pleacă, inlor din presa centrală, sub sem~ă vizibilă sau vizibilă, este o izbîndă
turi importante, în special cele din personală şi o aşază pe Manon Piţu
revista „Literatorul" ( .. . )". Scriito- în arealul mic al poeţilor singulari
rii analizaţi aici, atât prin prisma de la noi. Cu siguranţă ea se află pe
un drum bun şi evident numai al
contribuţiilor din revista „Caietele de la Durău" cât şi prin cărţile ei.
lor apărute pînă în anul 2011, cînd
Gellu Dorian
se opreşte cercetarea, sunt: Adrian Alui Gheorghe, Gellu Dorian,
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e'lea.tle liteună
Theodor Damian - Ideea de
Dumnezeu în poezia lui Eminescu,
Editura Eikon, 2016
Poetul şi eseistul Theodor Damian, botoşănean trăitor la New
York, publică un studiu relevant
despre „prezenţa lui Dumnezeu"
în poezia altui botoşănean, Mihai Eminescu. Studiul este alcătu
it pe mai multe trepte de înţelege
re a acestui fenomen, despre care
se credeau alte lucruri, care-l îndepărtau pe Eminescu de ceea ce
de fapt l-a legat în scurta lui viaţă
- Dumnezeu şi lumea lui plină de

„Cea mai recentă carte a lui
Theodor Damian - Lazăre, vino
afară - confirmă liniile de fortă ale
lirismului său, identificate d~ critica întâmpinare în toate cele paisprezece volume, tipărite în aproape treizeci de ani.

Între aceste elemente şi idealul de
creaţie clamat adesea de Constantin Iftime este însă o incompatibilitate evidentă.

Theodor
DAMIAN
Lazăre,

vino afară

păcate şi viată.

' ! heodor D ami an

...... .

Ideea de Dumnezeu
111 poezia lui Eminescu

u

JUMllolE-'

Credinţa,

Iată

ce spune despre încercarea
a lui Theodor Damian un
atent cercetător al operei şli vieţii
lui Mihai Eminescu, Nicolae Georgescu: „Theodor Damian dovedeş
te că cercetarea curată, dezinteresată, rară scopuri extrinseci, este
şi cea adevărată, pentru că dânsul
nu face mai mult decât să identifice tema creştină în poezia eminesciană - dar o face cu metodă,
cum la noi s-a făcut doar rareori şi,
desigur, fragmentar. Fragmentară
este şi cercetarea autorului de fată
dar ea este sistematică şi lasă l~~
continuatorilor."
eseistică

Theodor Damina - Lazăre,
vino afară, Editura Junimea, 2016

se ştie, se naşte (şi)
din îndoiala, din tăgada argheziană; aici, însă, poetul trece dincolo
de îndoială şi nu mai caută mirabila conincidentia oppositorum, punând în faţa omului de azi, a cărui
condiţie o defineşte în poezie şi în
situaţiile teologice, alternativele." spune criticul Ioan Holban în prefaţa cărţii recente a botoşăneanului
stabilit la New York, Theodor Damian, de unde, an de an, aproape,
ne trimite semne poetice prin căr
ţile sale. Şi acesta este unul de o deosebită frumuseţe.

Constantin Iftime - Copiii săl
batici, Editura Cartea Românească, 2016
Revolta anticomunistă a unui
tânăr, confirmată istoric şi terminată cu moartea suspectă a acestuia, putea fi punctul de plecare plin
de promisiuni epice, întrucât oferea suficient material brut pentru
un story. Aşa arăta iniţial şi proiectul romanului pe această temă gândit de Constantin Iftime. Numai că
punerea în ramă a intenţiilor originare presupunea un cu totul alt
autor: anume unul rămas în paradigme clasice, cu respect pentru
naraţiune, construcţie şi personaj.
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Vitalismul debordant şi o sete
de forme noi, manifestându-se rară
oprelişti, erau enuntate la scenă
deschisă până şi în v~lumul de debut poetic, sugestiv intitulat Vreau
altă realitate. Artă, merg pe mâna
ta (2012). De altfel, într-o bună
măsură, stilul poematic şi compozit, acoperind suprafeţe însemnate
din romanul Copiii sălbatici, vine
şi din conceptul de poezie, ilustrat
mai cu seamă în volumul mentionat. Amprenta unui gânditor de
factură lirică s-a dovedit fecundă.
Victor Teişanu
Dănuţ-Radu

Doroftei - Influreligioase în cântecele şi obiceiurile populare din comuna Vorona, judeţul Botoşani, Editura PIM,
2016
Tema tratată în lucrarea de fată
este importantă pentru orice c~
munitate rurală, deoarece permite cunoaşterea evolutiei vietii materiale şi spirituale, 'în co~textul
conexiunii dintre religie şi creaţia
populară, dar mai ales de a determina Biserica şi celelalte institutii
social-culturale să găsească pu~
tea de legătură pentru a conlucra
în valorificarea, păstrarea şi transmiterea valorilor creaţiei umane ca
enţe

Cua.tle lite7.a.uX
rezultat al influenţei reciproce dintre religie şi om.
creaţie
populară
întreaga
face parte din cultura omemrn,
raportându-se la timpul şi spaţiul
de manifestare şi de acumulare a
valorilor materiale şi spirituale.
Creştinii ortodocşi nu au desprins viaţa de familie de comuniunea cu Dumnezeu Tatăl, Fiul şi
Sfântul Duh, ci sub această legătu 
ră plină de mister au re uşit să creeze valori ale culturii populare în
care au pus simţămintele lor faţă
de semeni dar i fată de divinitate.

ideatic cu nume celebre: Cioran,
Gabriel Liiceanu, Einstein, dar şi cu
un critic literar căruia îi dă doar iniţialele, A. Ş „ căruia are a-i reproşa
unele priviri deformate asupra unor
nume ale literaturii române de azi.

Jurnalistul Ganriel Balaş a îşi
reportajele, în special cele
de peste graniţele ţării, cele care de
fapt sunt în interiorul ţării , într-o
carte constatatoare, scrisă cu inima, cu pasiune, fară însă a-şi propune să sară din tiparul comod al
evenimentul ce trebuie doar consemnat şi mai puţin relevat cu destinaţie revolută. încrezător în ceea
ce face, autorul se străduieşte să fie
corect şi reuşeşte în cele mai multe
cazuri.
adună

Florica
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Pornind de la rolul de liant al
omului dintre religie şi creaţia pop ul ară, am căutat să dăm explicaţia
necesară indistructib ilităţii acestei legături, a găsirii formelor noi,
de păstrare şi continuitate, pentru prezent şi pentru viitorul care
prin modernismul introdus poate
dezechilibra tot ceea ce a acumulat
comunitatea rurală sub aspect material şi spiritual, spune autorul în
introducerea cărţii.
Dumitru Ignat - Un fel de a
spune, Editura Quadrat, 2016.
Dumitru Ignat ne propune o
nouă carte de eseuri - Un fel de a
spune. Cartea adună ultimele sale
eseuri, pe care le-a publicat în cea
mai mare parte în revista „Hyperion". Scriitor parcimonios şi exigent cu ceea ce scrie, Dumitru Ignat îşi propune acum să polemizeze

Cartea este structurată pe trei
distincte, care urmăresc
de asemenea teme distincte: Estimări, Exerciţii, Explorări - trei
e-uri cărora le găseşte esenţe şi explicaţii interesante, în exprimări
laconice, la obiect, în aşa fel ca titlul să se justifice prin felul de a
spune ce-i aparţine doar autorului,
sagace şi fidel sieşi.
secţiuni

Gabriel

Balaşa

- Noi întâmp lări ale Trăistuţei buclucaşe, Botoani 20 16.

COMUNAWNCA
JUDEŢUL BOTO~ANI

Autorii îşi propun să monografieze o comună cu o trad iţie şi
o viaţă co t idiană frumoase, demne de aşezat în pagină de carte.
Este doar o schiţare a unei viitoare monografie, care ar putea pune
în evidenţă şi mai bine istoricul
acestor locuri. Modalitatea didactică pe care au adoptat-o autorii
este una ce le poate permite pe viitor să construiască o monografie
adevărată.

Baro~1

• 2016

https://biblioteca-digitala.ro

C'l.ea.tle liteuaă

Prof. univ. dr. Gheorghe MACARIE

Dumitru Furtună - Inedit

Apariţia celor 9 volume ale serialului editorial DuFurtună (1890-1965) - opera şi omul, ambiţi 
onează restituirea dacă nu integrală cel puţin a celor

(1916-1950), implicat ctitorial în transformarea Gimnaziului „Grigore Ghica" (fondat în 1879) în liceu şi
a înfiinţării după primul război mondial a liceului de
mai importante lucrări ale unui cărturar remarcabil de fete „Regina Maria", a Seminarului teologic local, a
profil enciclopedic, abordând folclorul (reeditat în trei Teatrului „Unirea" (unde cânta vară de vară George
volume) , istoria literară (un volum), istoriografia şi te- Enescu), a revistei de folclor „Tudor Pamfile" şi a unei
ologia (trei volume), diverse alte lucrări (un volum) reviste literare, în patronarea unui cenaclu literar vizidar şi un volum antologând studiile, articolele despre tat de glorii interbelice ale literaturii române etc. etc.,
D. F. - mare parte aparţinând foştilor săi elevi. Pregă  tânărul D. Furtună se integrează unei generaţii de elită
tirea lor pentru tipar a aparţinut subsemnatului (ediţie ce şi-a identificat aspiraţiile de luminare a celor mulîncă din 1973 a culegerilor sale de folclor şi din 1990 ţi cu idealul reîntregirii neamului său într-o singură
şi 2001 a celor de istorie literară, a antologiei lucrări 
ţară. A avut bucuria de a-l vedea împlinit şi a militat în
lor despre D. Furtună (1996), bibliografiei, cronologiei continuare pentru desăvârşirea lui spirituală, în „semietc.) dar şi a preoţilor- profesori ai Seminarului teolo- narul de la răscruci", la a cărui ctitorire a participat ca
gic Dorohoi (4 vol.) . Şi nu mai puţine au fost meritele nimeni altul din oraşul său, unde şi- a continuat eforteologului Corneliu Muha care a asigurat sponsoriza- turile promovând o comuniune sufletească între elevii
rea integrală a lucrării în editura sa proprie „Sf. Mina" reprezentând geografic provinciile revenite la patria
(Iaşi) .
mamă ...
Adiacente acestor preocupări, cântecele bătrâneşti
S-au editat relativ cele mai importante din cele 24
de volume şi broşuri ale cărturarului dar şi parte din culese de teologul folclorist de la grav răniţii primului
cele aproximativ 500 de articole publicate şi risipite în război mondial, cazaţi în sălile de clasă ale Gimnaziului „Grigore Ghica" din Dorohoi, transformat în spital
peste 50 de periodice (marea majoritate interbelice).
După studiile teologice din cadrul Seminarului (1916-1917), erau concomitente altor producţii folclo „Veniamin Costache" Iaşi - în cadrul căruia a fost an rice contemporane evenimentelor trăite de combatande an clasificat primul - continuate la Facultatea de te- ţii fronturilor româneşti ale primei mari conflagraţii.
ologie Bucureşti, în cadrul căreia şi-a perpetuat ace- Din acest gen de producţii fac parte şi aceste două pieeaşi distincţie, de astă dată pe ţară - studii finalizate se folclorice inedite aparţinând unui manuscris al lui
printr-un valoros doctorat (1928), tânărul Dumitru D. Furtună . Inspirate din năduful şi mizeriile îndurate
Furtună, mult apreciat de nume de răsunet ca N. Ior- de soldaţii români, comunicate versificat şi uneori auga, Simion Mehedinţi, Artur Gorovei etc., a renunţat la toironic, aceste două piese folclorice evocă şi o altă lao carieră universitară în favoarea Dorohoiului, devenit tură a evenimentelor, diferite de tonul solemn-retoric
vreme de jumătate de secol (1915-1965) oraşul neo- al literaturii culte consacrate aceleiaşi realităţi.
Foaie verde de trei foi1,
dihnelor şi veghilor sale intelectuale.
Preot la bisericuţa de lemn (parohia Vârgolici) între 1916-1940, profesor în învăţământul secundar I Titlu: Cântecul nevestelor din Armata I.
mitru
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După

un an de război
de concentrare,
Avui o dorinţă mare.
După un an şi jumătate,
Mi-a venit un dor, măi frate.
Mi-a venit un dor de-acasă,
De copii şi de nevastă.
Mă dusei pe zece zile,
Eu credeam să fie bine;
Acasă când am ajuns,
Un junghi în piept mi s-a pus,
Căci câte s-au petrecut
Într-un timp aşa de scurt
Chiar deloc nu mi-au plăcut.
Dar ce pot face eu cu asta,
Dac - aşa mi-o vrut nevasta?
Să se poarte-n haine bune,
Să iubească pe oricine.
Şi-ar fi zis că - i foarte bine,
Că bărbatul nu mai vine.
Poate nimeni nu mai ştie,
Maica Domnului să-l ţie!
Eu trăiesc cum vreau şi pot
Şi - n haine bune mă port
Iar când mi-a veni bărbatul
Am să-l iau cu descântatul.
Am să cânt, am să descânt:
- Nu crede ce-ai auzit!
Am să spun verzi şi uscate:
- Nu te potrivi, bărbate,
Că nu-s toate-adevărate.
Nu te potrivi la multe
Şi la cele ce s-aude.
De când mata ai plecat,
Ochii nu mi s-au uscat,
Tot am plâns de-al meu bărbat.
Banii să nu mi te-nşele,
C-am avut năravuri rele,
Şi - o lună

Nici să nu fii înşelat,
în rele n-am umblat,
Dacă nu mă crezi pe mine,
Întreabă pe orişicine ...
- Ian ascultă , măi nevastă,
Ori te faci, ori eşti o proastă?!
N-am de cine întreba
Căci toate sunteţi aşa
Şi toate-aţi fost aşa - n sat,
Sunteţi bune de-mpuşcat.
Nu v-aţi gândit la bărbaţi
Ci v-aţi gândit la soldaţi
Soldaţi din Armata - ntăi
şi voi v-aţi iubit cu ei!
Şi vouă ce vă mai pasă,
Dacă-aveţi soldaţi în casă?
Şi soldaţi şi caporali
Cari vă dau gologani.
Plutonieri şi ofiţeri,
Cari sunt şi mai bancheri
Tot mai bine ne purtăm
Ce ne place să facem ...
- Chiar ce-i drept, v- aţi şi purtat
Armata cât a fost în sat,
A făcut un spor în sat.
Ni-a fost de ajutor nouă,
Băieţi pentru-Armata a doua.
Iară ei când au plecat,
Mare jale era-n sat.
Acum ce mai ziceţi voi:
Căci

Să trăiască Armata-ntăi!

Că la noi ei cât au stat,
Foarte bine s-au purtat.
Au fost munteni şi olteni
Şi-o parte din moldoveni.
Voi, sărmanele femei,
Făceaţi parte ... Armata - ntăi.
Dar şi noi, Armata a doua,
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Ni-a veni rândul şi nouă
Şi-apoi vom vedea, măi frate,
Din ce armată faci parte.
Căci noi multe am păţit,
Voi acasă-aţi veselit.
Şi noi multe-am suferit
Voi v-aţi făcut de urât.
Nu v-aţi mai gândit la noi,
Cât suferim în război:
Toată iarna în tranşeie
Fără pat şi căpătăie
Cu capul pe bolovani
Şi cu ochii spre duşmani.
N-am avut o sărbătoare,
De multe ori nici mâncare.
Ni dădea o pâne neagră,
S-o avem pe-o zi întreagă.
Fasole mucegăite,
Cu mazăre-amestecate.
Punea-n apă şi fierbea,
Un fel de ciorbă făcea.
Şi mâncam noi, măi soldat,
Să fim vrednici de luptat.
Şi de la-nceput am stat
Şi mereu tot am luptat
În munţii Carpaţilor,
În desimea brazilor,
În faţa duşmanilor.
Cât despre Armata-ntăi,
Bine-au mai trăit la noi:
Le culcau pe perne-n casă,
Mâncau gâşte, mâncau raţe,
Ouă şi slănină-n fine,
Beţi şi mâncaţi, băieţi, bine,
Că bărbatul nu mai vine ...
Şi-apoi să vezi după asta,
Îţi mai lua şi nevasta:
Căci ei şmecheri cum erau,
O pişcau, o sărutau,
Şi în braţe mi-o strângeau.
Ea se trăgea,se smuncea,
Cum să facă de să stea,
Când colea n-are ce face,
Se culcă cu el şi tace.
Ba-i cârmită, ba-i sucită,
Ba-i păcat că-i tinerică,
Să doarmă ea singurică;
Se gândeşte: ce-ar' să fie,
Parcă-al meu are să ştie ...
Dacă am soldaţi în casă,
Eu să stau cu focu-n oasă?
Poate-i mort şi nu mai vine,
Eu petrec cu orişicine,
Sau poate-i prizonier,
Dumnezeu ştie de el.
Dac-o fi şi-o mai veni,
Tot nevasta lui oi fi.

Eu nu cred c-o fi păcat
Că m-am iubit c-un soldat
Ca şi bărbatu-mbrăcat,
Tot în haine de soldat.
Căci eu ţin Armata-ntăi,
Tu pe front, eu cu flăcăi.
Şi-a plecat Armata-ntăi
Au sosit ruşii la noi.
Şi-apoi să vezi ce mai trai,
Tot cu zahăr şi cu ceai.
Dar atâta era rău,
Că se-nţelegeau cam greu ...
Şi nu-i nevoie de vorbă,
Dacă sunt ruble la torbă.
Căci numai o rublă-i da,
Şi cu el mi se iubea
Şi-i zicea: Doamne fereşte!
Rusul net moldovene;te,
Se culca şi se-nvelia,
Să n-o vadă cineva
Şi cu gândul la bărbat
Doarme cu Ivancu-n pat.
(de la sold. D. Alexandriuc din Vlăsineşti - Dorohoi, Reg[imentul] 29 Inf[anterie] şi alcătuită de
corn [pania] 11 la Răcăciuni)

*
Pe măgura Caşinului,
În desişul bradului,
Aşteptam înfierbântaţi

Ca să mergem iar la fraţi,
Fraţii noştri din Ardeal,
Ei ni strigă: hai la deal!
Hai romanschi, 'ţi dăm Ardeal!
De nu ne urnim din loc,
Dau ghiulele de ne coc.
Din tranşeie el ce face?
Granata o tot întoarce
Pân-ce vede mişcând
Pe bietul ostaş flămând,
Şi-o repede-apoi la vale
Pe soldat ca să-l omoare.
Dar românii din tranşeu
Ca pe lup mi-l hătcăieu 2 ,
Cu focuri, cu vijelie,
Pe creastă el să nu fie,
Să rămâie singurele,
Ca să cânte păsărele,
Şi mierle şi huhurezi
C-au scăpat de bavarezi ...
(de la sold. D. Berbece, Regim[entul] 37 Infan[terie]
Botoşani) 3

2 Pentru hâtcâiau , a îndepărta prin strigăte.
3 Notele din parantezele pătrate sunt ale celui care a editat textul.
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Scriitori pe meleaguri natale, ediţia 2016

În perioada 16 - 18 septembrie 2016, botoşănenii,
cel puţin comunitatea din localitatea Lunca şi doritorii din capitala judeţului, s-au întâlnit ori reîntâlnit cu
scriitori născuţi în judeţul nostru dar actualmente vieţuitori ai altor meleaguri. Două autorităţi ale administraţiei publice, judeţene şi locale, precum şi o instituţie publică de cultură - Consiliul Judeţean Botoşani,
Primăria Comunei Lunca şi Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani - au făcut posibilă această întâlnire între scriitorii plecaţi de pe meleagurile natale şi botoşăneni.
Programul a fost unul bogat, manifestările au început vineri, 16 septembrie, ora 12.00 cu Sfinţirea localului Şcolii generale cu clasele I-VIII Lunca, moment
la care au participat alături de localnici, autorităţi ale
administraţiei publice locale, conducători de instituţii
de pe plan local, şi preşedintele Consiliului Judeţean Costică Macaleţi, şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean
- Mihaela Huncă, Tamara Ciofu - deputat.
Deschiderea manifestării Scriitori pe meleaguri natale a avut loc la Căminul cultural Lunca la ora 12.30,
la întâlnirea scriitorilor originari din comuna Lunca
cu cititorii participând Constantin Iftime, Dumitru Iftime, Vasile Tudor, Nicolae Corlat, Ştefania Hănescu,
Oana Hemen şi Mariana Rânghilescu, dar şi alţi scriitori botoşăneni - Constantin Arcu, Vasile Zetu, Gellu
Dorian, Vasile Iftime, Vlad Scutelnicu, Nina Viciriuc,
Cristina Şaptelea, Dumitru Necşanu, Mircea Oprea,

Petruţ

Pârvescu, Cezar Florescu, Gabriel Alexe, Victor
Teişanu şi Manon Piţu.
Scriitorii au lecturat pagini din cărţile proprii şi au
recitat, dar a fost şi prezentare de carte. Autorii Florica
Breşug şi Viorel Maxim au prezentat cartea Pagini monografice ale comunei Lunca, apărută sub egida Primă 
riei comunei Lunca.
Întâlnirea s-a încheiat cu un program artistic susţi 
nut de ansamblul de dansuri populare tradiţionale „Comorile Luncii" din Lunca. Programul artistic deosebit a
fost organizat de Ionel Petrişoru, instructorul-coregraf
al ansamblului.
Intâlnirea cu scriitorii a continuat cu o lansare de
carte la Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu" Botoşani, unde a avut loc lansarea romanului Copiii sălba 
tici de Constantin Iftime, Editura Cartea Românească.
A prezentat scriitorul Gellu Dorian, liantul din
breasla scriitorilor, org!lilizatorul acţiunii culturale

Scriitori pe meleaguri natale.
Sâmbătă 17 septembrie, scriitorii au fost prezenţi la
Ipoteşti, pelerinajul la Ipoteştii lui Eminescu fiind un

moment important trecut în agenda întâlnirii.
Manifestările legate de revenirea pe meleagurile natale a scriitorilor botoşăneni s-au încheiat duminică 18
septembrie 2016, la Reprezentanţa Botoşani a Filialei
Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România cu Întâlnirea
trimestrială a Scriitorilor botoşăneni cu Comitetul de
conducere al Filialei Iaşi a U.S.R.
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Pluguşoarele

- tematică, structură şi mijloacele
de realizarea lor artistică

Dintre toate obiceiurile care au loc în lumea satelor
într-un an, obiceiul cel mai îndrăgit, atât de cei mici cât şi
de cei mari, şi care se manifestă în toată splendoarea lui
numai în acest cadru propice, este umblatul cu pluguşo 
rul în Ajunul Anului Nou.
Şi aceasta pentru că toată suflarea din sate este conectată la bucuria cu care este aşteptat acest tradiţional
obicei.
Nu există casă în această seară care să nu fie luminată toată noaptea, nu există om care să nu stea treay toată
noaptea aceasta dintre ani spre a primi cum se cuvine cetele de colindători, căci toate urările lor sunt urări de să
nătate, de belşug în anul care va veni.
Urările sunt adresate tuturor celor din casă:
„Busuioc verde-n cărare
Răsărit de-o fată mare,
Busuioc verde pe masă,
Rămâi gazdă sănătoasă,

Busuioc verde steblar,
bade, sănătos!
La anul şi la mai mulţi ani!"
În seara aceasta nu este nimeni din gazde uitat: boieri,
cucoane, gospodari, gospodine:
„Bună seara la obloane,
La boieri şi la cucoane,
Bună seara la fereastră,
La copii şi la nevastă!"
Bineînţeles că fetele de măritat sunt în prim-planul
atenţiei urătorilor, căci colindătorii sunt tineri care îşi
caută o mireasă pe placul lor şi de aceea aluziile adresate gazdei erau transparente dacă gazda avea şi o fată de
Rămâi,

măritat.

Calităţile

fizice şi hărnicia fetei, isteţimea şi învârtitul
horei nu erau scoase în evidenţă direct, ci prin ironizarea
altei fete de la altă casă colindată, de obicei cam a treia,
care nu stă nici pe departe lângă fata căreia i se adresează
urătura:

„De la mine-a treia casă
Este-o fată mai frumoasă,
De harnică nu-i hapsână
Doarme cu furca-n mână,
Deodată se trezeşte
Şi la furcă se răsteşte:
Ia stai, furcă sus pe horn,
Să mă pun puţin să dorm!"
Nota dominantă a tuturor pluguşoarelor este umorul,
un umor sănătos, robust, izvorât din filozofia simplă aţă
ranului, dar profundă, realizat cu mijloacele artei adevă
rate, ceea ce dovedeşte că autorii lor aveau un dezvoltat
simţ artistic.
El dă naştere unei atmosfere destinse, de
bună-dispoziţie, în care predomină generozitatea,
ospitalitatea:
„Vă poftesc pe toţi la masă."

Nimeni nu este supărat în această seară.
Chiar şi satira dacă este prezentă, ea nu biciuieşte cu
răutate defectele cum ştim că face orice satiră, ci ea are
darul de a mângâia auzul ascultătorului, de a provoca tot
hazul prin folosirea ironiei, dar mai ales a autoironiei; întâi autorul pluguşorului laudă persoana victimă şi poi îi
pune „pata", să zicem aşa, pentru ca efectul negativ să fie
aplanat:
„Că-i frumoasă, bat-o vina,
Ca luceafărul şi luna,
Când o vezi, uiţi urătura!"
Dar ţăranului nostru îi place să improvizeze cum ar
spune marele Sadoveanu, să se ia peste picior, să se autopersifleze tot pentru a crea umorul:
El râde de păţania lui:
„C-aşa m-am însurat şi eu
Şi - am luat un lucru rău,
Trimit toanta la fântână,
Ea vine cu fusta-n mână,
Trimit toanta după borş
Ea vine cu ochii scoşi!"

Cu atât mai usturătoare este ironia pentru fata
cu cât, la început, o laudă:
„Foaie verde foi şi-o fragă,
Mult munceşti tu, fată dragă!
Chiar în toiul astei veri
Nu te văd pe nicăieri,
Căci soarele de încălzeşte
Şi te temi că te pârleşte!"

leneşă

Hiperbola, mai ales, este folosită din abundenţă, dar şi
cu măiestrie, ceea ce creează un umor irezistibil. Iată cum
redă autorul popular pofta pantagruelică
a unuia dintre urători:
„Aş mai ura că mai ştiu,
Dar mi-e sete de rachiu,
Şi dac-aş şti că mi-i da
Şoldul porcului din fundul podului,
Şi-o bucată de slănină
Ca de-aici până la fântână!"
Sau când unul găseşte o mireasă bătrână, urătorul nu
pierde ocazia de a-l ironiza tot folosind acelaşi procedeu:
„Tânără cum nu se poate
De ani, vreo optzeci şi şapte,
Nu mănâncă-ntotdeauna,
Măsele n-are niciuna!"
În pluguşoare nu se ocoleşte moun obicei. Ele
sunt o oglindă a tot ce se petrece într-un an, dar care
vine pe firul tradiţiei din negura timpului, transmise din moşi-strămoşi, şi mai recent, din tată în fiu. Pluguşoarele transmit tot spectrul vieţii sociale, morale,
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Crz.ea.tie literz.a.rz.ă
estetice, caracteristice omului în general, ele au un caracter general-uman.
Dar în centrul tuturor stă îndeletnicirea de bază a ţă
ranilor noştri - agricultura cu tot ce ţine de mijloacele
muncii câmpului, dintre care nu poate lipsi plugul, tras de
boi, sau de cai, dar mai ales de boi la început.
Stă agricultura în centrul atenţiei plugarelor, pentru că
ea este vitală existenţei tuturor:
„De la groapă, de la plug,
Am crescut mare şi lung.
Câte lumea de deşteaptă,
De la plug mancare-aşteaptă!"
De aceea şi urările din pluguşoare sunt legate de roadele bogate ale toamnei:
„Şi la anul care vineri
Să vă găsim ca merii în mijlocul verii,
Ca toamna cea bogată
Cu de toate-ndestulată!"

într-o asemenea seară şi plugarii vin la fereastra gospodarilor cu un plug tras nu de nişte boi oarecare, ci de
„Doisprezece boi, în coadă codălbei,
în frunte ţintăţei",
iar calul trebuie să fie
„Scurt în gât şi lung în trup,
De picioare ridicat
Ca să zboare la arat".
Plugarii nu umblă numai de dragul de a umbla în seara de Anul Nou. După cum mărturisesc ei înşişi, ei duc
din casă în casă un mesaj, aşa cum l-au dus şi cei dinantea
lor: de a păstra obiceiul, chiar dacă uneori nu este uşor.
Păstrarea acestei tradiţii este coordonata esenţială a
umblatului cu pluguşorul:
„Noi de-aseară tot umblăm,
Obiceiul să-l păstrăm".
Aşa se explică păstrarea lui până în zilele noastre, păs
trare care ne obligă să ducem şi noi mai departe acest frumos obicei.

Alexandru VASILIU

In memoriam - Vasile Popovici

S-a stins un meteor aici pe pământ. Un profesor fără
cusur, un om dintre cei rari, un poet desăvârşit. VASILE
POPOVICI. A lăsat pentru eternitate 15 volume de poezii, iar alte câteva de proză.
„Am căutat să fiu profund/ prin vorbe simple'; spune
poetul.
„Şi-aşa mi-e dor de Dumnezeu .. ./. .. să-i pun o întrebare, două .. .! de ce ne naştem spre-a muri?" Ajunge singur
la concluzia că „viaţa noastră nu-i decât un zbor". O tră
sătură a operei sale este dată de trecerea ireversibilă a timpului. întâi iernile şi toamnele apoi primăverile, măsoară
tacticos şi cu precizie, destrămarea . „Şi anii au trecut ... ,
cum toate vin să treacă!. .. S-au şubrezit de stau să cadă
stâlpii veşniciei,/ Că prea de mult, un timp viclean i-au ros
la temelie."
Această atmosferă de solemnitate sugerează intensitatea aspiraţiei către divinitate. Poetul este atins de aripa
divină, dovadă puterea de creaţie şi mânuire a cuvintelor.
„Puntea înspre cer este mai scurtă,/ iară eu sunt mai
aproape,/ cât de mână să mă ţină Dumnezeu".
A îmbinat armonia versului clasic cu puterea de sugestie al celui modern, a pus ordine în imaginea sonoră
şi a creat versuri simfonice, realizând adevărate bijuterii
de mare valoare literară. Poetul Vasile Popovici a venit
„pe-un gând lumină", volum cu volum, să - şi îndeplinească sacra misiune.
„Şi-apoi toate se risipesc! în marea lor risipă .. .";
„Scurtă - i clipa,/scurt e ceasul,/mi s-a terminat popasul".
Merită admirat pentru aventura în tainele cuvintelor şi
timpul va da, cu certitudine, acestui meteor o sclipire mai
profundă.

Poetul VASILE POPOVICI şi-a cucerit astfel dreptul
la binemeritata cinstire de care se bucură, iar noi, cititorii
îi facem o promisiune de suflet:

„!ţi vom citi, poete, versul/ ce păti
maş ne încântară./
Ca pe un bard albu nului român,/ te-om
ţine cu evlavie în
fire;/ al vremurilor
noastre-ai fost tribun/ şi dulce, şi divină izbăvire". (Noi,
cititorii)
Şi-i spun cu versurile sale:
„Magistre,/
De-ar sta în mâna mea puterea,/ Ţi-aş ridica un monument/Pe-Acoperişul Lumii''.
S-a născut pe 20 decembrie 1938 în localitatea Corni,
judeţul Botoşani. Absolvent al Facultăţii de limba şi literatura română; Profesor, Director coordonator şi Primar
de Corni.
Poet, prozator, folclorist, eseist, epigramist, publicist;
Membru al Ligii Scriitorilor din România - Filiala Iaşi.
Între creatorii de poezie, mai mult sau mai puţin meş
teri ai cuvântului, a răsărit aici, în satul meu, un poet cu
adevărat talentat, care, asemeni unui meteor, luminează
prin opera sa.
Poetul Vasile Popovici exprimă în versurile sale sentimente şi impresii, pe care el le simte mai ales şi mai fru mos decât noi ceilalţi şi, mai presus de asta, le poate exprima aşa de original, răsucind după voia lui cuvintele.
Poezia sa e străbătută de marile întrebări despre început şi sfârşit, despre finit şi infinit, despre destin, e stră
bătută de fiorul depărtărilor cosmice şi de sentimentul că
suntem doar nişte trecători, care „ne petrecem concediul

pe pămân t. "
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Ciprian CHIŢU

Folclorul muzical românesc, încotro?
Aspecte diacronice şi reflexii
!ntr-o lwne

dom;nată fe'!~!~~.R2!:?P.e*!n acelaş; secol, austdacul

mercantilism, folclorul îşi mai găseşte nişe către sufletele
noastre, din păcate, în ultima vreme doar prin intermediul
mass-media, ori a festivalurilor specializate în acest sens.
Din păcate, prea puţine la număr, iar dintre acestea doar
câteva sunt adevărate reuşite în domeniu, cu elemente de
autenticitate şi originalitate. În schimb, majoritatea sunt
expuneri de prost gust ce nu au, nici în clin, nici în mânecă, legături cu adevăratul folclor, ci cu kitsch-ul.
În contextul globalizării, se tinde din ce în ce mai mult
către uniformizare, folclorul realizând liantul dintre prezent şi identitate. Îmi expun câteva idei în ceea ce priveşte opţiunile tinerilor interpreţi de folclor pentru adevărata
muzică extrasă din minereul brut al poporului de care ne
putem bucura graţie trudei înaintaşilor, „informatori" şi
folclorişti deopotrivă. Interesul conştient pentru folclorul
nostru s-a manifestat relativ târziu, poate mai mult la călătorii şi compozitorii străini decât la cei autohtoni, aceştia
intuind valoarea lui nestemată.
Primele culegeri de folclor românesc „cert" datează abia din secolul al XIX-iea. Din această cauză dovezile
existenţei culturii populare pot fi găsite în surse indirecte: limbă, cronici, inscripţii, opere literare, lucrări ştiinţifice
româneşti şi din alte limbi. 1
în secolul al XVII-iea, Codex-ul Caioni ne aduce primele mărturii scrise despre melodiile noastre la nivel microstructural, motivic. Cadenţa frigică din finalul melodiei cu text „Cântecul Voievodesei Lupu", structurile metrice
preponderent binare la fel ca în dansurile noastre, structurile melodice modale întâlnite şi în zona Transilvaniei,
sunt unele supoziţii şi reminiscenţe melodice româneşti.
În secolul următor, Dimitrie Cantemir ne înlesneşte
o viziune destul de bogată asupra vieţii spirituale a poporului român, chiar dacă nu ne lasă nici o melodie notată.
În lucrarea sa Descriptio Moldaviae, acesta oferă o serie
de date asupra culturii poporului nostru. El menţionează o serie de manifestări folclorice precum balada, cânteeul, descrie dansul şi instrumentele care-l acompaniază,
ritualul de nuntă şi de înmormântare, obiceiuri legate de
date calendaristice, şi de practici magice: Căluşarii, Drăgaica, Papar_uda, Chiraleisa, Colinda, Turca, Doina, Dansul propriu-zis .. Prin prisma acestor informaţii importante, Dimitrie Cantemir poate fi considerat primul „etnograf" român. 2 Oare de ce Cantemir (cunoscător al notaţiei
muzicale, un compozitor desăvârşit, revoluţionar al muzicii turceşti, poli-instrumentist) nu ne lasă nici o melodie
notată?! Probabil pentru că nu anticipa şi nu conştientiza
importanţa acestui fapt.

I Balazs Lajos - Folclor. Noţiuni generale de folclor şi poetică populară,
Cluj-Napoca.Editura Scientia,2003. P.17
2 Cf Larisa Agapie, Gheorghe Oprea - Folclor muzical românesc, Ed.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, p. 15

Franz Joseph Sulzer, autorul
Geschichte des Transalpinischen Daciens (Viena,
1781) înregistrează un imens material privind obiceiurile,
jocul popular, căluşul, precum şi 10 melodii, dintre care
8 sunt dansuri populare. Acestea sunt primele melodii ce
prezintă structuri melodice autohtone, iar originea lor este
lucrării

certă românească. 3

Sfârşitul secolului al XVIII -iea şi începutul secolului al
XIX-iea sunt marcate de schimbări importante petrecute în viaţa socială a românilor, acestea reflectându-se şi în
ceea ce priveşte preocupările pentru muzica populară. Documentele ce cuprind melodii notate se înmulţesc în secoIul al XIX-iea, dar nu toate melodiile sunt ţărăneşti. Sunt
sesizabile o serie de procese, cum ar fi începutul accentuă
rii unei separări între muzica orăşenească şi cea ţărăneas
că, dezvoltarea unei muzici „profesioniste", lăutăreşti.
Totuşi, sunt de apreciat încercările tot mai numeroase de
a valorifica, la început în mod empiric, muzica populară.
La începutul secolului al XIX-iea, se răspândeşte mult
gustul pentru muzica apuseană, care va fi cultivată nu doar
în saloanele boierilor, ci şi în casele negustorilor înstăriţi.
Se extinde învăţământul muzical prin înmulţirea numărului profesorilor şi a pensioanelor particulare, unde se preda
şi muzica occidentală. Asimilarea muzicii apusene, are şi
o influenţă asupra folclorului nostru, efectele fiind vizibile
iniţial la nivelul muzicii instrumentale şi apoi în cea vocală. În casele a tot mai numeroase familii din clasa de mijloc vor răsuna unele instrumente accesibile precum pianul,
chitara sau harpa.
în repertoriul pianistic din această perioadă îşi fac apariţia unele piese „naţionale" alături de cele „nemţeşti". Din
datele vremii rezultă că profesorii de pian şi cei de dans
erau cei mai solicitaţi, iar „( ... ) învăţământul pianului este
adeseori asociat dansurilor de salon europene, care făceau
parte integrantă din educaţia tineretului". 4
În saloanele boierilor şi la diferite festivităţi de la curţile
domneşti, răsunau romanţe, diferite miniaturi vocale şi
instrumentale pentru pian, muzică de dans, în schimb
la ospeţe şi petreceri lăutarii îşi debitau repertoriul specifie. Alături de cântecele populare, preluate din folclorul să
tesc, figurau cântece din viaţa mahalalei şi unele rămăşite
ale vechiului repertoriu grecesc şi turcesc. Piesele din repertoriul lăutăresc au trecut şi în saloanele timpului. Astfel, legătura dintre universul muzical al aristocraţiei, acum
orientată spre muzica clasico - romantică, şi practica muzicii populare, vehiculată în lumea boierilor de către lăutari,
devine mai strânsă, întrucât chiar copiii boierilor vor cânta
3 Ibidem, p. l 5
4 Nicolae Filimon, Ciocoii vechi şi noi, comentat de George Baiculescu, în Clasicii comentaţi , Craiova, Scrisul românesc, comentat de George Baiculescu, în Clasicii comentaţi, Craiova, Scrisul românesc, p. 167.
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la pian muzică de sorginte populară, însă valoarea acestor prelucrări este mai mult documentară decât cu specific naţional. Comentând fenomenul, muzicologul George
Breazul notează: „Cercetarea muzicii populare a generat
probleme de mare complexitate în această fază, datorită
faptului că încă nu se clarificase sensul noţiunii de folcloristică şi conţinutul creaţiei populare". 5
Apar unele colecţii importante precum Allgemeine
musikalische Zeitung, Codex Moldavus sau Anonymus
Moldavus. De asemenea, o serie de personalităţi publică
melodii sau au roluri importante în evoluţia folcloristi cii româneşti. Frarn;:ois Rouschitzki, Carol Mikuli, Anton Pann, Gavriil Musicescu, Titus Cerne sau Teodor T.
Bura da.
Secolul al XIX-lea reprezintă un pas imens, în ceea ce
priveşte culegerea şi publicarea melodiilor. Majoritatea
melodiilor din această perioadă au fost culese în scopuri
practice, pentru prelucrări - şi serveau drept o bază pentru
muzica naţională.
în general, melodiile aveau acompaniament şi au fost
supuse conştient sau nu, unor modificări, criteriul esenţial
ce stătea la baza culegerii fiind cel estetic.
Textele au fost publicate separat de melodie, excepţie face Anton Pann cu lucrarea „Spitalul amorului sau
Cântăretul dorului". Referitor la muzica de mahala a lui
Anton P~n, reconstituirile contemporane, din păcate, nu
sunt din cele mai re uşite. Simplul fapt că ne-a fost dată în
notaţie bizantină nu înseamnă că e o muzică de strană.
Unele sunt cântece propriu-zise pe ritm de horă sau de sârbă, adică reflectă o l atură autentică a folclorului, deseori
vulgar, de mahala, asociat mai degrabă cu vin şi fum de
ţigară, nu agh easmă şi fum de tămâie, iar domniţele cu impostaţie în manieră bell-canto nu îşi găsesc locul - şi nici
domnii mult prea eleganţi.
În această perioadă nu au fost agreate toate genurile
muzi cal-folclorice, dându-se întâietate unor genuri lău
tăreşti şi muzicii de dans. Sursa principală de culegere
era oraşul, excepţie făcând Teodor T. Burada, acesta fiind primul ce îşi îndreaptă atenţia către sat. Nu a existat
preocupare pentru consemnarea sursei de culegere, acestea realizându-se la voia întâmplării.
încep să apară în această perioadă primele teoreti zări în
ceea ce priveste folclorul ca ştiinţă. La sfârşitul secolului al
XIX-lea se fac simţite semnele unor începuturi moderne în
cercetarea folclorică. S-au organizat unele concursuri pentru culegerea cântecelor populare, unul dintre premianţi fiind Dimitrie Vulpianu.
În primele decenii, culegerea melodiilor populare ră
mâne totuşi o activitate dezorgani zată, individuală. Astfel,
apar o serie de culegeri realizate de profesori, învăţători şi
compozitori.
Deşi apare la mijlocul secolului al XIX-iea, la noi fonograful pătrunde mai târziu, în secolul XX. Apariţia şi utili zarea acestuia ca mijloc de înregistrare mecanică a melodiilor a constituit un auxiliar preţios pentru cercetarea folclorului. înregistrarea şi redarea repe tată conferă posibilitatea
transcrierii amănunţite, în felul acesta putând fi surprinsă

în anul 1910 apare prima culegere „serioasă" de folclor
muzical ce aparţine lui Bela Bartok - „Cântece populare
româneşti din comitatul Bihor" .
La început de secol, pe lângă culegătorii de folclor menţionez doar pe cel mai harnic - Alexandru Voevidca.
Aportul acestuia în domeniul folcloristicii constă în 3000
de melodii, cele mai multe culese între anii 1907-1914, colecţionarea continuând însă şi după această perioadă. Preocuparea autorului de a nota cât mai fidel melodiile auzite,
de a scrie fonetic textele literare, ordonarea cronologică a
materialului folcloric, notarea numelui şi vârstei informatorului, a datei şi Jocului înregistrării, vădesc obiectivitatea
acestuia în ceea ce priveşte culegerea folclorului.6 Doar o
mică parte dintre aceste melodii au văzut lumina tiparului,
aproximativ zece volume rămânând nepublicate.
În această perioadă, cercetarea şi valorificarea melodi ilor româneşti a fost mai rodnică faţă de secolele trecute
datorită apariţiei mijloacelor de înregistrare. Materialul informativ auxiliar, principiile de clasificare, notaţia conformă cu originalul, reprezintă cuceriri de mare valoare pentru folcloristica românească şi europeană.
în perioada interbelică, ideea legăturii dintre arta populară şi creaţia cultă a aprins o mişcare efervescentă,
deschizând un vast câmp de cercetare. Pe această filiaţie
vor urma Constantin Brăiloiu, George Breazul şi întreg
frontul de muzicieni români care au militat pentru o artă
natională.

7

'în anul 1927 se înfiinţează Arhiva fonogramică de pe

lângă Ministerul Învăţământului şi Culturii sub cond uce-

şi variaţia melodică.

rea lui George Breazul, activitatea acesteia încetând după
anul 1931. La această arhivă îşi aduc aportul unii compozitori ai vremii precum: Sabin Drăgoi, Tiberiu Brediceanu,
muzicologul Emil Riegler-Dinu, şi unii culegători pasionaţi de folclor din prima jumătate a secolului - Alexandru
Voievidca, Gavriil Galinescu, Gheorghe Cucu, Dumitru
Georgescu Kiriac, Gheorghe Firea, Dumitrescu Bistriţa,
Nicolae Ursu, etc. La scurt timp, ia fiinţă Arhiva Fonogramică a Societăţii Compozitorilor, aflată de această dată
sub conducerea lui Constantin Brăiloiu.
în anul 1949 se înfiinţează Institutul de folclor, actualmente Institutul de cercetări Etnologice şi Dialectologice,
ce are drept scop esenţi al organizarea şi cercetarea ştii nţi
fică a creaţiei populare şi îndrumarea activităţii artistice a
amatorilor. Institutul avea trei sectoare (muzical, literar şi
coregrafic) iar în anul 1963 i se mai ataşează un sector de
etnografie. 8
Tezaurizarea prin tipărire a folclorului muzical va începe însă abia la mijlocul secolului prin contribuţia unor cercetători de la Institutul de Folclor Bucureşti şi Arhiva de
Folclor laşi , unele piese muzicale folclorice regăsindu-se ş i
în unele antologii realizate.de Casele creaţiei populare din
laşi şi Suceava.
La final de secol se remarcă o pleiadă de folclorişti, compozitori şi dirijori ce aduc un pas uriaş în ceea ce priveşte
cercetarea: Speranţa Rădulescu, Corneliu Dan Georgescu, Pavel Delion, Emilia Comişel, Florin Bucescu şi Viorel Bârleanu, etc. La aceştia se ada ugă şi o serie de dirijori
ai unor orchestre populare precum Constantin Arvinte,

5 George Breazul, Pagini din istoria muz icii româneşti, Ediţie îngrijită
de Gheorghe Firea, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, voi. II, 1970, p. 263.

6 Iordan Datcu - Dictionarul etnologilor romani, Editura SAECULUM 1.0.,Bucuresti, 2006, p. 277.
7 Larisa Agapie, Gheorghe Oprea, op. cit., p 16
8 Ibidem, p.16
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Ioan Cobâlă, Nicolae Bălan sau George Sârbu. Deşi nu
au fost adepţii anchetelor de teren, au avut contact relativ
cu realităţile folclorice prin instrumentiştii şi soliştii vocali cu care au colaborat, iar colecţiile lor nu sunt lipsite
de valoare.
Secolul XXI nu aduce îmbunătăţiri semnificative în ceea ce priveşte culegerea folclorului, dimpotrivă,
resimţindu - se un regres cauzat de o serie de factori. Rămân
totuşi aceleaşi personalităţi din garda veche, ce au început
o minuţioasă muncă de cercetare, precum Florin Bucescu,
Viorel Bârleanu, Gheorghe Oprea, Emilia Comişel, Ioan
Bocşa9 - la care se alătură şi alţii mai tineri.
Un aspect negativ este reprezentat de ne-încurajarea
anchetelor folclorice în contemporaneitate de instituţii
specializate. Pe lângă pasiunea nemărginită faţă de valorile
perene, aceste personalităţi au fost încurajate sau stimulate
în vederea culegerii, publicării şi tezaurizării folclorului.
Dezinteresul pentru muzica maselor se simte în contem poraneitate chiar şi în mediile academice, universitare.
Lipsa de apreciere a rapsozilor, atât în mediul sătesc
precum şi cel academic, reprezintă o pată neagră în ceea
ce priveşte cercetarea. Sintagmele tot mai uzitate în ultima vreme, precum că „nu mai există folclor", „nu mai e ce
a fost odată" sau „a dispărut tot", sunt idei preconcepute
ce au în substrat şi adevăr, dar ce le sunt induse, din păca
te - şi tinerilor cercetători sau interpreţi de foclor. E firesc
ca unele genuri să intre in desuetudine, să suporte unele transformări variaţionale, sau să apară doar pe scenele
festivalurilor. Ţine de normalitate ca folclorul să suporte
unele transformări, dar el va coexista cu graiul românesc
şi această naţiune.

Efortul personalităţilor expuse mai sus reprezintă o bază
de studiu şi de lucru pentru tinerii cercetători şi intepreţi.
Din păcate, atenţia tinerilor interpreţi se îndreaptă din
ce în ce mai puţin către truda înaintaşilor, primând mijloacele mass-media şi anumite site-uri de pe internet. Consecinţele sunt negative, realizându-se astfel întrepătrunderi
zonal-folclorice, contaminări şi pierderea unor identităţi.
Marşând în acest ritm, ajungem sa cântăm folclor oltenesc
sau bănăţean, bazat pe parafonii de terţe în Moldova, cu
saxofonul alto sau sopran, sau geamparalele şi cadâneştile
cu iz oriental să îşi depăşească cu mult spaţiul dobrogean.
Pe lângă această involuţie am căutat unele explicaţii, fiind implicat în mod direct în fenomen. Frecvent duc un
„război" cu tineri studenţi foarte talentaţi, încercând să le
îndrept atenţia şi interesul către simplitate, către armonizări fireşti, non - gravitaţionale, modale, către o instrumentaţie simplă, cu sonorităţi arhaice, adaptate structurii zonale. Disciplina pe care o predau la universitate mă provoacă în exces să le stârnesc interesul studenţilor pentru ea şi
am remarcat, în acest sens, mai multe tipologii studenţeşti:
1. studentul dezinteresat de orice fel de muzică (fără pasiuni, fară hobby-uri, trimis de părinţi la Universitate); 2. cel
interesat doar de folclor, eventual şi practicant, bun instrumentist, dar interesat mai mult de folclorul lăutăresc; 3. cel
interesat doar de „marea muzică", educat în sensul acesta,
pentru care folclorule ceva adiacent, deseori asociat cu manelele; 4. cel interesat de muzica uşoară, jazz şi armonii geometrice; 5. cel interesat de muzica bună, fie clasică, jazz sau
folclorică. Acesta din urmă e pe cale de dispariţie şi reuşeşte
9 Am m e nţionat doar pe câţiva folclorişti şi etnomuzicologi, ei fiind
mai mulţi.

să le pun ă pe toate cele trei (muzică clasi că, uşoară sau fol clori că) pe acelaşi piedestal, iar pentru el muzica se împarte
în două : bună sau de proastă calitate.
Observ în ultima vreme o predilecţie pentru genuri
şi specii dansante într-un tempo alert, predominând rit-

murile de joc, frecvent expuse pe structuri de cântec
propriu-zis de factură modernă. Oare nu avem aceeaşi gândire, acelaşi criteriu de selecţie precum cei din secolul al
XIX-lea, ce preferau melodiile de dans în detrimentul altor genuri, ce cântau folclor la pian ori la harpă?! Nici gând
să abordăm un cântec ritualic funebru, un cântec al bradului, al zorilor sau un Chiper (Chipăruş), doinele sunt
„boring"(sic!), iar baladele sunt „prea lungi" şi depăşite de
acţiunile „cool" (sic!). Copiii nu mai adorm cu cântece de
leagăn sau basme, ci au nevoie de Pokemoni, Bakugani, desene animate cu Ben Ten, Lega Chima sau Regatul de gheaţă.
încă nu ştim dacă progresule de fapt regres sau vice-versa,
cert e că aceste genuri dispar din viaţa noastră. Mai au nevoie copiii noştri pentru a închide pleapele de „Nani, nani
puiu mamii\ Vino curcă di mi-l culcă\ Şi tu peşti di mi -l
creşti! ... ?!" Depinde ce le oferim şi cu ce îi obişnuim. Folclorul poate reprezenta un factor educaţional nu doar în învăţământ, ci şi acasă.
Evităm antologiile, culegerile folclorice, anchetele folclorice - şi optăm pentru CD-uri, you tube ori Trilulilu. Comod, dar neconvenţional, dragi tineri interpreţi! încerc să
vă înţeleg şi vă găsesc şi alibi-uri diversificate: nu e uşor să
descifrezi o doină sau o baladă, iar interpretul depinde de o
tehnică solfegistică bine pusă la punct.
O altă explicaţie constă în denigrarea disciplinei Teorie, solfegiu şi dictat încă din ciclul primar, apoi de cel
gimnazial, iar consecinţele se văd la nivel academic ori în
instituţiile culturale de profil. Suntem tributari sistemului
tonal-funcţional-gravitaţional şi sistemului ritmic divizionar apusean, fiindu-ne greu şi incomod să ne dezlipim de ele. Nu e deloc simplu şi la voia întâmplării să poţi
descifra o partitură în ritm parlando-rubato, aksak ori
giusto-silabic. Mulţi interpreţi sunt diletanţi în domeniu şi
nu apelează la un specialist în recomandarea unui repertoriu adecvat, decodificarea acestuia devenind o adevărată
povară. Dureros e că şi acei specialişti, profesori, corepetitori în instituţii de învăţământ precum şco~i populare de
artă, palate ale copiilor sau şcoli gimnaziale, sunt tot diletanţi şi apelează la metode didactice empirice.
Aceeaşi simptomatologie o prezintă şi latura folclorică
instrumentală - pe lângă organologia cu timbre neadecvate, instrumentele electronice, majoritatea instrumentiştilor
cântă fără partituri, există tendinţa de a epata, de a aborda
un repertoriu lăutăresc de virtuozitate, cu „pălării" mult
prea mari pentru noi şi nelipsitul „sindrom Botgros"- imitaţii de proasă calitate, suite folclorice pestriţe din diferite
zone, aranjamente epigonice având drept etalon Lăutarii
din Chişinău sau, mai nou, Fraţii Advahov.
în concluzie, tinerii evită partiturile din antologii şi culegeri folclorice, pentru că nu sunt îndrumaţi către ele, nu
au acces la acestea, din comoditate şi pentru că nu ştiu a le
decodifica. Nu e uşor să descifrezi elemente ce ţin de semiografia folclorică, de stilul melismatic bazat pe formule
melodice ornamentale, să le mai şi aplici în stilul regional,
zonal, sau local, pe coroane sau semicoroane, sunete scurtate, elemente de recitativ recto-tono, pariat sau melodizat.
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O dată ce trece peste aceste obstacole, această decodificare, interpretul devine coautor în copoziţie, improvizează,
dă viaţă unei pagini moarte, păstrează caracterul variaţio
nal, îşi adaptează piesa posibilităţilor sale tehnice, reînvie şi
repune în circulaţie ceva ce a dispărut de pe firmamentul
folcloric. Iată doar câteva avataje ce ar trebui să încurajeze
tinerii noştri interpreţi.
Culegerile realizate în secolul al XIX-iea au în esenţă
valoare documentară, deşi unele precum Spitalul Amorului sau Cântătorul Dorului aparţinând lui Anton Pann fac
excepţie. în schimb cele din secolul XX şi secolul XXI respectă unele principii de autenticitate, sunt transcrise cu minuţiozitate, obiectivitate - şi reprezintă un ghid important
pentru interpreţi.
O altă problematică, o consecinţă a acestui aspect, constă
în faptul că interpretul (de cele mai multe ori, „consacrat"
pe posturi tv-fantomă) pune monopol pe o piesă. O primeş
te gratis, făurită pe truda înaintaşilor, o înregistrează, o
declară la UCMR, iar piesa intră în proprietatea lui. în
felul acesta melodia este privată de unele caractere esenţia
le specifice folclorului: de anonimat (pentru că interpretul
o securizează cu mijloace juridice), de variaţie (pentru că
varianta înregistrată va triumfa, variaţia fund exclusă chiar
şi în cadrul interpretărilor personale, deoarece maniera de
interpretare „playback" este din ce în ce mai uzitată atât pe
scenă precum şi pe micile ecrane), colectivitatea (mai nou
fanii care îl trimit în topuri „bilboard") joacă rolul de cenzor
doar ca public auditor, nu şi interpret. Piesa, evident, nu mai
este un bun colectiv, ci „piesa mea" (sic!).
Ela fel ca şi cum ai tăia un brad falnic de pe culmea unui
munte, îl duci acasă, îl împodobeşti, dar te bucuri doar tu
de el pentru o perioadă scurtă, până se usucă, cel mult înconjurat de câţiva vecini ori prieteni. Uiţi de faptul că locul
lui e acolo în sânul naturii, că acolo s-a născut, că doar acolo
poate creşte şi rămâne verde. Puteai cel mult să îi pui două
globuri, o ghirlandă, să-l imortalizezi cu un „selfie" (sic!)
şi să nu uiţi că mai au acest drept şi ceilalţi semeni vertebraţi. Comparaţia este destul de plastică, dar se pliază bine
pe acest aspect al importului şi monopolului.
Mai există varianta, deseori mincinoasă, când interpretul susţine că el a cules piesa „din satul natal", „de la o bă
trână" - ceea ce nu este exclus, dar fă din dar - dar. Dacă
este folclor, atunci lasă-l să se manifeste ca atare, dacă ai
compus-o în acest spirit şi te prezinţi vanitos nevoie mare
la emisiuni cu textierul lângă tine, eventual şi cu o înveş
mântare armonică tonală, uşor simfonizată cu orchestră
mare, atunci garantat nu e folclor aşa cum susţii, ci o muzică adresată maselor, iar tu eşti compozitor-interpret. Ţi-o
poţi lua, înregistra la UCMR, îi poţi ataşa un videoclip stupid, în livadă, cu o mână la chimir şi una ferind crenguţele,
în ţarcul de oi, sau cu o bătrână ce plânge după nepoţii ce
pleacă la oaste şi o poţi interpreta într-un mediu cu acustică
bună dată de gresie ori faianţă. Acesta nu e folclor, dragi
cititori, ci eventual o muzică populară. Nu compuneţi folclor! Dacă simţiţi veleităţi componistice axaţi-vă pe „marea
muzică" începând cu Palestrina-Bach- Prima Şcoală Vieneză- Debussy- Mesiaen- Bartok şi culminând cu modele intonaţionale proprii! Culmea e că aşa-zişii etnomuzicologi,
oameni de televiziune, dirijori -compozitori (ce transformă frecvent în scop pecuniar melodii de dans în cântece
propriu-zise, iar fiecare tânăr- interpret are un negativ cu
„piesa lui" pentru care a plătit o sumă serioasă) susţin acest

fenomen. Vina ar trebui să o îrnpartăşim şi să mai schimbam câte ceva, pe cât posibil. La experienţa mea în domeniu
cred pot compune o doină. Mă folosesc de un mod heptacordic dorian cu treapta a IV-a ridicată formând un bimodalism orizontalizat de factură convergentă, dar cu tot cu a
mea vor fi 2001 doine, va semăna garantat cu multe alte doine, iar eu, inevitabil aş fi un epigon. Atunci, nu mai bine mă
canalizez pe interpretarea celor existente deja?! Adevărat,
mai sunt şi excepţii precum un Grigoraş Dinicu şi celebra sa
compoziţie din anul 1906-Hora Staccato, sau Hora mărţişo
rului, Hora spiccato, dar nici aici nu vorbim de folclor ci de
şlagăre destinate repertoriului de cafe-concert cu mult succes la publicul european, unele scrise în manieră folclorică.
Adevăratul folclor nu este ce vedem sau ascultăm la radio, dragi cititori! Rar ai acces la melodii extrase cu adevă 
rat din minereul brut, dar frumos al ţăranului, sau lăutaru 
lui rrom. Mass-media ne educă şi ne intoxică informaţio
nal. Ceea ce ascultăm sunt cântece propriu-zise de factură modernă, melodii de dans aranjate şi grupate cu logică
tonal-funcţională în „suite" ce au doar reminiscenţe fodorice. Marea greşeală e că ne sunt prezentate ca fiind folclor
de bună calitate! Cu indulgenţă putem afirma că reprezintă
o realitate a folclorului sau cel mult foclor-modern sau contemporan. Personal le denumesc „muzici populare", muzici
adresate maselor care prind la public, pentru că aşa l-am
educat.
Frecvent utilizăm termenul de „autentic", unul de altminteri destul de pretenţios. Consider că acesta necesită
mai mulţi factori pentru a putea fi uzitat în sensul propriu,
în deplinătatea semnificaţiei şi l-am putea înlocui cu sintagme de tipul „quasi-autentic" sau „în manieră autentică".
Termenul propriu-zis implică un cadru, un ambient pe care
greu îl poate prezenta scena plină de reflectoare şi camere
de filmat a unui festival, televiziuni, restaurant cu specific
rustic sau mail. in mediul sătesc, pe prispă, în chiler, în tindă, afară, la şezătoare, la nuntă, abia acolo am putea găsi
folclor autentic, nu într-un restaurant decorat cu vase de lut
şi piei de animale, oricât de bine ar cânta, dansa sau striga
interpretul.
Autentic ne poate cânta doar bătrânica fără studii de
canto cu câteva clase, uneori cu falsuri acceptate (dar care
ne zgârâie urechile absolute nouă muzidenilor pretenţioşi),
sau lăutarul ce nu cântă după partitură şi nu are turnee în
Franţa cu orchestra căminului cultural. Dar chiar şi aici pot
interveni contaminări, influenţe, modernizări greu de sesizat, chiar şi pentru etnomuzicologul cu adevărat profesionist, ce pot avaria „autenticul". Oricum, ele trebuie luate ca
atare.
De curând, discutam cu un dirijor celebru de orchestră
folclorică într-un juriu la un concurs, la fel de celebru, şi
am fost stupefiat că „maestrul" era deranjat de pronunţia şi
dicţia interpreţilor vocali: „De ce nu vorbesc literar?" „De
ce se prostesc?" „Ce-i aia frundzî?" „Zi domnule, frunză, să
înţeleagă tot omul!" Ăsta e prezentul, dragi cititori, dacă ne
stă în putinţă, haideţi să încercăm a schimba ceva măcar
pentru copii noştri.
Uneori, mă simt precum un profesor de limbă moartă, ce conştientizează că disciplina lui quasi - utopică e o comoară, dar nu capitulează. Haideţi să o restaurăm!

* Ciprian Chiţu este lector univ. dr.
la Universitatea de Arte „George Enescu", Iaşi
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43 de ani de la înfiintarea
,

ANSAMBLULUI FOLCLORIC
„BOTOSANCA((
si
,
, 30 de ani
de la transformarea denumirii
ansamblului din „BOTOSANCA((
,
în „BALADA((

Folclorul românesc, prin bogăţia creaţiei artistice
a tradiţiilor şi obiceiurilor este oglinda zestrei spirituale a poporului nostru.
Prin folclor am fost întotdeauna mai aproape de
noi înşine şi veacuri în şir ne-am simţit sufletul răscolit de sentimentul dragostei de pământul străbun, de
frumuseţile patriei. Şi. .. peste timp folclorul, această podoabă de preţ pe care ne-au lăsat-o strămoşii,
avea să ne provoace
la înfiinţarea unui
ansamblul folcloric
în anul 1973.
Fiind
angajat
din luna octombrie
1972 pe post de
maestru coregraf la
Orchestra Profesionistă „Rapsozii Botoşanilor"
aveam
dorinţa, dar şi obligaţia, de a înfiinţa o
formatie de dansuri
popul~re. În acest
timp am mobilizat
0 serie de tineri cu
aptitudini coregrafi.ce, tineri ambiţioşi, care caută şi reuşesc în mare
măsură să arate frumuseţea dansului şi cântecului
popular. Purtând o discuţie cu aceşti tineri am ajuns
la concluzia ca denumirea ansamblului să fie „Botoşanca". Printre aceşti tineri se numără: Costea Dumitru, Petrişoru Neculai, Vizitiu Ion, Aniţei Petrică,
Chiriac Victor, Iftimescu Paul, Fediuc Verginica, Fediuc Aurel, Pascaru Mihai, Anton Costel, Suhanea
Grigore, Hriţcu Dan, Muscalu Lică.
În anuL 1986 fiind transferat la Casa de Cultură a
Sindicatelor Botoşani pe post de instructor principal
dans, întreg ansamblul a trecut la Casa de Cultură
a Sindicatelor Botoşani, dorind să schimbăm şi denumirea ansamblului. Astfel, de comun acord, i-am
dat denumirea de ansamblul „Balada", sub această

denumire activăm şi în prezent. în această perioadă
am susţinut zeci de spectacole şi turnee, participând
la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale,
fiind prezenţi la toate spectacolele grandioase organizate la 1 Mai şi 23 August.
Participări la festivaluri naţionale din: Tulcea „Egreta de aur", Zărneşti - „Floarea de colţ", Vaslui, Iaşi, Bacău, Caracal, Olt, Constanţa, Curtea de
Argeş, Tecuci - jud.
Galaţi,
Sighetu}
Marmaţiei,
Sibiu,
etc.
La
festuvaluri
şi turnee în: Polonia, Portugalia,
Bulgaria, Iugoslavia, Ucraina, Republica Moldova,
Spania, Franţa, de
unde ne-am întors
cu trofee şi aprecieri deosebite. Când
s-a început activitatea sub denumirea de„Balada" au
venit dansatori noi
ca: Petrişoru Mihai, Ringhilescu Vasile, Aniţei Rodica, Raţă Verginica, Amariei Elena şi Dana, Tucaliuc
Dana, Roşu Ionel, Miron Ion, Enache Fănică, Olaru
Elena, Romanescu Constantin, Maricel Costaş, Cojocaru Maria, Sandu Violeta, Buche Tachi, Abalaşei
Petrică, Todireanu Petru, Chiţescu Maria, Axinte
Anton, Bogdan Niculai, Vărvăruc Aurel, Petrişoru
Ionel.
Aşezat în partea de răsărit a ţării, între Carpaţii
Orientali şi râul Prut, Botoşaniul oferă cercetători
lor coregrafi o interesantă bogăţie de jocuri populare. Răspândite pe întreaga suprafaţă a zonei, aceste
jocuri populare moldoveneşti trăiesc o viată intensă,
repertoriul este bogat şi variat, cu multiple forme de
prezentare şi ţinute .
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Festivalul Coregrafic „Vasile Andriescu((
- Dansul popular fenomen viu,

Dans~~1a?ei~!1L~::i~!e~~ş~~~~d;m~!p~?. c~1!t!!1s-~n~:!stă artă a

se dezvoltă mereu în pas cu viaţa care-i dă naştere .
Parcurgând de-a lungul secolelor un impresionant
drum strâns legat de viaţa şi istoria popoarelor, a fost
întotdeauna un însoţitor credincios al omului, atât în
momentele lui de bucurie cât şi la suferinţă şi necazuri.
Prin forţa sa de expresie şi prin legătura organică cu
poporul, dansul a reflectat şi sentimentul de protest al
poporului faţă de exploatarea la care acesta a fost supus
în decursul existenţei sale. Vitalitatea şi ritmul său viguros a ţinut deseori treaz, în trecut, spiritul de luptă,
de rezistenţă contra asupritorilor.
Prin aceasta a devenit un purtător al ideilor înalte,
revoluţionare.

În ansamblul de valori artistice ale popoarelor, dansul popular românesc ocupă un loc important. România, deşi în comparaţie cu alte ţări este relativ mică, ca
întindere şi populaţie, posedă unul dintre cele mai bogate şi complexe tezaure de dansuri populare din întreaga lume, păstrate în forme artistice foarte valoroase.
Bogăţia, varietatea şi frumuseţea dansurilor noastre, a costumelor şi muzicii populare sunt deosebite

poporului nostru nu ştim deocamdată. Un lucru însă
este sigur: ea s-a dezvoltat în decursul multor veacuri,
ca expresie a vieţii poporului nostru, popor harnic, talentat şi iubitor de frumos. Transmiterea acestor bunuri de nepreţuit s-a făcut din generaţie în generaţie,
fiecare generaţie aducându- şi contribuţia sa preţioa 
să. În decursul timpului, dansurile populare au suferit
multe transformări şi completări în funcţie de situaţia
social - istorică în care trăia populaţia.
Prin caracterul şi structura lor, dansurile noastre populare fac parte din marea familie a dansurilor
balcano-carpatice, caracterizate în primul rând prin
jocuri de grup, cu o execuţie unitară a mişcărilor. O
formaţie coregrafică trebuie să -şi pregătească un bogat
şi variat repertoriu, care este de fapt baza muncii sale.
De acest lucru trebuie ţinut seama în special când întocmim repertoriul, adică atunci când hotărâm ce dansuri urmează să pregătească formaţia.
Prin repertoriu se înţelege suma tuturor dansurilor
cunoscute de formaţie, dansuri care pot fi prezentate în orice moment. În repertoriu, ca dansuri de bază,
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trebuie să se găsească în primul rând dansurile populare locale. Dansurile populare locale sunt un izvor puternic şi nesecat de unde formaţiile pot şi trebuie să-şi
ia materialul de lucru. Trebuie folosită toată bogăţia
creaţiei populare în domeniul dansului. Dacă această
bogăţie nu este folosită şi popularizată în primul rând
de localnici, cu atât mai greu va putea fi prezentată şi
răspândită de către formaţiile din alte localităţi. Nu
este îngăduit să evităm prezentarea pe scenă a folclorului nostru local sub motivul că dansurile din alte localităţi sunt mai „frumoase", mai „spectaculoase" sau
să ne ascundem sub pretextul că nu am avea jocuri în
localitate.
Aceste argumente sunt folosite doar pentru a se ascunde nepriceperea, necunoaşterea, nepăsarea sau lipsa de dragoste faţă de valorile locale. În general, munca de alcătuire şi pregătire a unui repertoriu coregrafic
este de mare importanţă şi răpundere. El trebuie să fie
cât mai variat şi să cuprindă un număr cât mai mare de
dansuri. Există însă uneori tendinţa ca unele formaţii
să folosească aceleaşi dansuri, ca şi cum uriaşul nostru
folclor coregrafic s-ar reduce doar la câteva jocuri. Coregrafii trebuie să- şi formeze un punct profesional de
cinste şi prin felul cum îşi aleg repertoriul, urmărind
tot timpul ca repertoriile lor să nu semene între ele şi
cu ale altor formaţii. În privinţa alegerii repertoriului
trebuie avute în vedere şi posibilităţile efective ale formaţiei precum şi componenţa lui.
În această direcţie se ridică mai ales problema de a
nu folosi dansuri care nu pot fi interpretate în mod just
de dansatori. Unui colectiv începător nu-i pot fi puse în
faţă probleme grele de tehnică sau probleme de interpretare care-i depăşeşc puterile.
Însă, pe măsură ce dansatorii capătă uşurinţă în expresie şi execuţie tehnică, repertoriul va putea cuprinde şi lucrări mai grele, mai complexe.
Totdeauna va trebui să avem însă grija ca acest lucru să fie făcut progresiv şi în funcţie de posibilităţile
dansatorilor.
Insistându-se în timpul repetiţiilor, a studiilor asupra execuţiei corecte şi expresive a mişcărilor asupra
înţelegerii stilului de interpretare, coregrafu nu trebuie

să neglijeze nici îndrumările şi discuţiile în legătură cu
întregul complex al artei coregrafice. În acest fel dansatorii vor primi, paralel cu exerciţiile tehnice, şi cunoş 
tinţele necesare unei munci calitative de interpretare.
Paralel se va urmări formarea unei bune orientări
a dansatorilor într-un colectiv coregrafic, a legăturii
cu partenerii, a rolului lor în cadrul unui spectacol de
dansuri.
Reuşind valoroase performanţe scenice, ansamblurile muzical-coregrafice au îmbinat şi creat, pe baza
unor idei, corelarea între muzică, dans şi desen scenic,
au dovedit posibilităţi sporite de abordare a unui repertoriu mai pretenţios şi de rezolvare cu mult succes a
spectacolului coregrafic.
Astfel, la Festivalul muzical-coregrafic ,;Yasile Andriescu" organizat în perioada 12-14 august 2016 la
Botoşani, fund la cea de-a XI-a ediţie, au fost invitate
cele mai valoroase formaţii de dansuri, ansambluri de
cântece şi dansuri din judeţ, din ţară şi din Republica
Moldova. Formaţiile coregrafice invitate şi participante din judeţ sunt: Muguraşii - Corni, Poeniţa - Poiana Voronei, Zorile - Havârna, Muguraşii - Cristeşti,
Hora - Ştefaneşti, Grâuşorul - Avrămeni, Ciobăna
şul - Cotu Copălău, Doina Costeştilor, Junior, Tineret - Costeşti Răchiţi, Doruleţul- Durneşti, Jijia - Albeşti, Plaiuri Negrene - Negreni Ştiubeni, Polcuţa Vlădeni, Grâuşorul - Hăneşti, Struguraşii - Călăraşi,
Hudisteanca
- Hudeşti, Trei Generatii
,
, - Flămânzi,
Codruleţul - Vorona, Cordăreanca - Cordăreni, Sireţelul - Vârfu Câmpului, Mugurelul Albeştean - Albeşti, Hora - Vlăsâneşti.
Formaţii din ţară paricipante: Flori de măr - Curtişoara Olt, Barbu Lăutaru - Micleşti Vaslui, Flori de
măr - Mereni Constanţa, Mugurelul - Costeşti Argeş,
Datina Turdeană - Turda Cluj.
Din Republica Moldova Ansamblul Peliniţa - Pelinia Drochia.
Printr-o colaborare deosebită cu colegii şi conducerea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani acest festival a
fost o reuşită.

https://biblioteca-digitala.ro

Mihai CHELĂRESCU

Prima editie a unui concurs national
'

Anul acesta trebuia

'

s~~d~fă~!!~af.ş?J?~}~P~mbarea" şi

ganizarea Consiliului Judeţean Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi şi Şcoala Populară de Arte „Titel Popovici" Iaşi, prima ediţie a unui concurs de interpretare
a dansului popular, dedicat memoriei coregrafului
Tudorel Stănescu. Din motive obiective, concursul
s-a amânat pentru la anul. Organizatorii s-au gândit
să creeze prin acest concurs pilonul necesar susţine
rii unei noi strategii cu privire la prelucrarea, conservarea, valorificarea şi promovarea folclorului coregrafic românesc. Astfel, concursul va conţine două
probe şi se va desfaşura pe două secţiuni: o probă
impusă, în care concurenţii vor interpreta dansuri
impuse, montate în coregrafie proprie, folosind dansurile pentru fiecare gen la care s-au înscris şi proba liber aleasă, în care concurenţii vor interpreta un
dans liber ales din repertoriul propriu. Vor fi acordate premii care vor purta numele coregrafului Tudorei
Stănescu, pentru coregrafie şi Ştefan Florin Neagu
pentru interpretare individuală masculină, precum
şi alte premii şi premii speciale ala juriului.
Repertoriul impus la formaţiile de dansuri populare băieţi va consta dintr-o suită care să cuprindă
următoarele dansuri din zona Iaşi: „Corăgheasca"

"Sârba''. toa-

te de la Deleni. Repertoriul
impus formaţiilor pentru
interpretarea
dansurilor
mixte va consta din urmă
toarele dansuri: „Hora" de
la Gura Humorului, „Brâul", „Zorile" şi „Galopul",
toate de la Tpile-Valea Seacă.
Dansurile impuse pentru a fi interpretate după
partitură sunt scrise în sistemul de notare grafică a
dansului elaborat de artistul emerit şi maestrul de
balet Teodor Vasilescu, împreună cu profesorul şi
maestrul coregraf Sever Tita. Bibliografia va fi pusă
la îndemâna concurenţilor. Este un lucru important
să primeşti partiturile unor dansuri şi să le interpretezi după o coregrafie proprie, după reguli impuse,
nu după ureche.
Personal am instruit anul acesta, în vederea participării la această primă ediţie a acestui concurs inedit, formaţiile „Datina" Botoşani şi „Jijia" de la Albeşti, judeţul Botoşani. Am luat în calcul dansurile
impuse de organizatori, în cele două categorii. Dansurile din aceste două categorii le voi reda mai jos.
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Corăgbeasca

(strigăturile sunt de
- Foicică baraboi
Cu piciorul înapoi!

comandă)

grâu mărunt
Corăgheasca la pământ!

- Foicică trei scaieti
Pe călcâie măi băieti !
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ZORILE

Foicică
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Foicică

din ponoare
Corăgheasca la
plimbare!
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Foicică

bob de linte
Corăgheasca ca-nainte!

bob de linte
Corăgheasca ca-nainte!
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Galopul
Este un joc de perechi, ce se dansează pe cerc, cu ţinuta
braţelor lateral pe după gâtul fetei. Perechile se deplasează pe linia cercului în sens invers şi în sensul acelor
de ceasornic, având fetele când în dreapta, când în stânga, schimbând fetele etc., toate figurile fiind executate la

Q~LOPUL
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comandă.

- Foaie verde bob de linte,
Cu Galopul înainte,
Înapoi şi înainte,
Naiba le mai ţine minte!

Şi

pe loc o

să mă-ntorc!

Foaie verde bob de linte,
înainte!

Altă

- Frunză verde bob de
linte,
Fetişoara înainte!

Frunză verde bob năut,
Iar' o lom de la-nceput!

foaie busuioc,
fata la loc!

Să vină

- Foaie verde şi-o lalea,
Şi-ne-o dată tot aşa!
- Siminoc, siminoc,

Â

băieţi!

G:

Trăiţi!

la min'
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negară,
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Fetişoarele-o afară!
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- Siminoc, siminoc,
Şi pe loc o să mă-ntorc!

Acest dans este un joc bărbătesc de ceată ce se joacă
la Anul Nou şi la toate manifestările din cursul anului.
Se remarcă prin strigăturile proprii şi prin costumaţie. Se joacă ostăşeşte , cu porniri, opriri, întoarceri la
stânga şi la dreapta (respectiv la „pădure" şi la „S iret)
sub comanda conducătorului de joc, căruia restul de
dansatori îi răspund cu salutul „Trăiţi" sau cu „Ura!",
când sunt lăudaţi.
- Hai mai sus picioarele, C: Bine!
Să răsară soarele,
G: Trăiţi!
Să ne vadă fetele,
C: Şi mai bine!
Cum se joacă Zorile!
G: Trăiţi!
C: Foarte bine!
- Foicică rug de mure,
G: Ura!
Toţi cu faţa la pădure ,
(C - comandantul, G
- grupul)
Foicică de curechi,
Toţi cu faţa la Sâreţi !

Ascultaţi
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Zorile
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- Hai mai sus, mai sus,
mai sus,
Şi-mi arată und ' s-o dus,
Că s-a pus pe-o rămurea,
Mai la deal de casa ta!
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- Foaie verde bob
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Fetişoara

- Siminoc, siminoc,
Şi pe loc o să mă-ntorc!
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Hora
- Hai să-n tindem hora mare,
Din hotare în hotare,
Hora noastră românească,
Cine-o joacă să trăiască!

- Badea care-mi place mie,
N-are averi, n-are moşie,
Numai puişori pe ie.
N-are boi şi n-are vaci
Numai ochişorii dragi!
Uşurel şi joacă

-

bine,
Că nu ne grăbeşte nime,
Ne sileşte inima,
Şi-om juca cum om putea!
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- Unde se coteşte râul,
Joacă topilenii Brâul,
Unde se coteşte gârba,
Joacă topilenii Sârba!
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Ia-mă-n braţe, strînge-mă!
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Brâul
- Hai la brâu, la brâu, la brâu
Şi la secerat de grâu,
Uite brâul, iacătă,
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În timpul executării mişcării „C" se strigă:
I-auzi una!
I-auzi două!
I-auzi trei,
Măi bădiţă, măi Andrei!
I-auzi patru,
(Toji odată:)
I-auzi cinci,
Nu mă călca pe opinci,
Că te fac de le mănânci!
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Ce

se-ntâmplă

cu folclorul?

Botoşanii-au scăpătat?
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Nu mai cântă flămânzenii?
Nu mai joacă hora-n sat?
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