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Cornelia CIOBANU

La aniversare

EDITORIAL

2018 este anul aniversar în care dorim
să ne aducem aminte cu emoţie de cei
50 ani de activitate, perioadă în care
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani s-a poziţionat ca o instituţie extrem
de importantă în cultura judeţeană.
Sunt 50 ani în care ne-am bucurat de
aplauzele publicului, am suferit atunci
când ni se părea că ceva „nu merge“ şi
sigur am evoluat din ce în ce mai bine
susţinând evenimente culturale devenite branduri în judeţ, dar şi în ţară. A
venit momentul să ne facem planurile
pentru următorul deceniu, cât şi pentru
marea provocare culturală reprezentată
de Anul Centenarului Marii Uniri.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale este o instituţie de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Botoşani, care ne asigură baza
materială şi resursele băneşti necesare.
Deşi majoritatea serviciilor de cultură şi
artă sunt servicii de piaţă, statul român
participă şi el la finanţarea activităţilor
cultural-estetice prin finanţarea unor
lucrări de investiţii în infrastructura căminelor culturale din mediul rural, tocmai pentru a asigura accesul tuturor categoriilor sociale la cultura, protejarea
patrimoniului existent şi promovarea
valorilor culturale în ţară şi străinătate.
Practic, instituţia noastră a fost înfiinţată în 1968, o dată cu înfiinţarea judeţelor, însă ministrul culturii a emis
Ordinul nr 91 din 1991 pentru reconfirmarea funcţionării sale prin renunţarea la principiile socialiste. În prezent,
Centrul are propriul Regulament de organizare şi funcţionare, un buget propriu, un număr de 7 compartimente de
specialitate şi 12 angajaţi.
Prin activităţile desfăşurate, Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale asigură conservarea, promovarea şi valorificarea
culturii, formarea continuă în domeniul

artelor şi meşteşugurilor tradiţionale,
educaţia cultural-artistică a tinerilor şi
activităţi culturale pentru petrecerea
timpului liber. În ultimii ani, instituţia
noastră a adoptat un management aşezat pe principiile marketingului cultural – element de noutate în activitatea
aşezămintelor de cultură, coloana vertebrală fiind constituită din cele 7 programe şi aproape 20 de proiecte culturale pe care le oferim, anual, publicului
spectator.
După o perioadă de involuţie, mişcarea culturală din judeţul nostru s-a „trezit la viaţă“. Este de remarcat că, în ultimii ani, au fost înfiinţate mai multe ansambluri artistice de amatori în comune
în care „nu se întâmpla aproape nimic“
(Călăraşi, Corlăteni, Costeşti-Răchiţi,
Vlădeni, Ştefăneşti, Curteşti, Havârna,
Durneşti, Dângeni etc). Se confirmă
astfel că acolo unde primarii apreciază
rolul şi importanţa activităţii culturale în viaţa cetăţii, căminele culturale îşi
deschid porţile către publicul spectator.
Respect şi consideraţie pentru toţi
artiştii amatori din judeţul Botoşani şi
în special pentru puţinii coregrafi şi îndrumători culturali, pentru aceşti tineri
şi vârstnici pasionaţi de cultura populară, care au reuşit să influenţeze atitudini, comportamente şi chiar destine
şi care au contribuit la sporirea imaginii judeţului Botoşani în România şi în
Europa.
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Elena PRICOPIE

Acţiuni culturale din calendarul
de activităţi al instituţiei –
ŞEZĂTORILE IERNII

Ediţia din 2018 a Şezătorilor iernii, manifestare culturală de tradiţie şi de mare intensitate spirituală şi emoţională, derulată întotdeauna în luna lui Făurar, o acţiune culturală a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, a
debutat duminică 4 februarie la Căminul cultural din
Costeşti comuna Răchiţi.
Gazdele reprezentate de primarul Florin Bulgaru
în echipă cu câţiva dintre consilieri, şi preotul paroh
Ioan Caşcaval în echipă cu soţia Anişoara Caşcaval,
au fost la mare înălţime, privind organizarea condiţiilor de desfăşurare a manifestării iar din partea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Botoşani, managementul acţiunii a fost semnat de doamna Cornelia Ciobanu.
Şezătoarea a avut loc, aşa cum spuneam, în incinta căminului cultural, o construcţie nouă, care
prin modul în care a fost concepută şi terminând cu
detaliile de interior, m-a făcut să spun: ce frumos!
Sala mare, primitoare, caldă, plină până la refuz cu

domni şi doamne, oameni simpli doritori de cultură şi oameni cu tot felul de şcoli înalte la activ, tineri, copii, bunici, mici şi mari artişti şcoliţi acolo
în tainele jocului popular tradiţional, cântecului
popular şi meşteşugurilor, a fost ambientul perfect
pentru ce a urmat.
Scriitorul Gellu Dorian, coordonatorul compartimentului literatură-teatru a dat startul manifestării
cu o şezătoare literară pentru care au răspuns invitaţiei scriitori din judeţ membri ai Uniunii Scriitorilor
– Nina Viciriuc, George Luca, Nicolae Corlat, Petruţ
Pîrvescu, Dumitru Necşanu, Vasile Iftime, Cezar
Ciobâcă, Vlad Scutelnicu, Ovidiu Petcu, Constantin Bojescu, Mihai Babei, care au recitat din creaţiile proprii, ori ale altor poeţi consacraţi.
Subsemnata, Elena Pricopie, coordonatorul compartimentului educaţie permanentă am continuat şezătoarea cu o prelegere centrată pe ideea centenarului
Marii Uniri, evocând 11 mari personalităţi ale neamului românesc, făuritori ai României Întregite.
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Şezătoarea a continuat cu programul artistic oferit de ansamblul de copii din şcoala primară din Roşiori, coregrafia, dar şi instruirea copiilor fiind semnată de coregraful Mihai Fediuc.
La final, Ansamblul folcloric „Doina Costeştilor“
coordonat de preotul Ioan Cascaval şi soţia Anişoara
Caşcaval, au oferit un spectacol de zile mari. Aceştia
sunt doi dintre oamenii-minune din sfera satului, care
prin căi numai de ei ştiute, ţin treaz spiritul doritor de
păstrare, valorificare şi transmitere peste timp a zestrei culturale a locului, antrenând copiii, tinerii, dar
şi bunicii în tot felul de acţiuni culturale. Câtă vreme
există oameni ca ei, putem spera încă…în ce priveşte
vieţuirea culturii tradiţionale.
Târziu, spre noapte, la Costeşti a început „Balul
tinerilor“.
Şezătorile iernii au continuat duminică 11 februarie, cu şezătoarea de la Durneşti, gazdele fiind reprezentate de primarul comunei, domnul Vasile Sasu şi
domnul Aurel Axine – un iubitor al folclorului tradiţional, care împreună cu soţia, Silvia Axine, referentul
cultural, insistă să înveţe copiii şi tinerii din Durneşti
jocul popular tradiţional, răsplata fiind participarea la
numeroase festivaluri de gen din judeţ, din ţară, dar şi
din străinătate. Aceşti oameni, români cu dragoste de
neam, luptă să păstreze tradiţiile moştenite din străbuni, misiune ce ne vizează de fapt pe noi toţi.
Scriitorul Gellu Dorian, coordonatorul compartimentului literatură-teatru a dat startul manifestării
cu o şezătoare literară. S-au recitat poezii. Au răspuns
invitaţiei pentru şezătoarea literară scriitori din judeţ,
membri ori nu, ai Uniunii Scriitorilor din România
– Nina Viciriuc, Cristina Prisăcariu Şoptelea, Cezar
Florescu, Dumitru Necşanu, Petruţ Pârvescu, George
Luca şi Mihai Babei.
Am continuat şezătoarea cu o prelegere care a adus
în atenţie aspecte legate de patrimoniul cultural, material si imaterial, centenarul unirii, evocând 11 mari
personalităţi ale neamului românesc, de numele cărora se leagă făurirea României Întregite la 1918.
Ultima parte a şezătorii a aparţinut artiştilor din
Durneşti, Ansamblul „Doruleţ“ coordonat de Aurel

Axine – instructor şi Silvia Axine – referentul cultural. Minunile acelea de copii au încheiat programul cu
un spectacol de cântece şi jocuri populare din zonă,
dar am remarcat şi o suită de jocuri a cărei coregrafie a fost semnată de neuitatul maestru coregraf Vasile
Andriescu.
Încăperea Centrului Cultural din localitatea Cucuteni, comuna Durneşti, aşa cum era organizată, ne-a
dus imediat într-o altă lume, în lumea caselor satului
de altădată. Practic, încăperea era o expoziţie etnografică realizată de chiar primarul Vasile Sasu, Silvia Axine – cu multe obiecte lucrate chiar de mainile ei, Viorica Samoilă, fiecare aducând absolut tot ce a trebuit
pentru a crea impresia că te afli într-o casă a bunicilor
ori străbunicilor noştri.
Cât a ţinut şezătoarea toată lumea a putut să vadă
cum se ţese, fiind acolo prezentă, cu război de ţesut
cu tot, Liliana Dubei, săteancă ce încă „face minuni“
la războiul de ţesut. Petru Terciu a arătat cum se împleteşte un coş, o coşarcă, aşa cum spuneau bunicii,
Daniela Lipovanu a arătat că este vie încă, arta croşetatului, iar destul de mulţi copii de vârste fragede au
încântat ochii celor prezenţi cu priceperea lor în diferite meşteşuguri: împletit, lucrat rame pentru stupi,
depănat, tors, sculptat.
A mai fost o surpriză acolo. Un sătean destoinic
duce peste hotare numele comunei cu produse de natură apicolă, care mai de care mai frumos ambalate,
dar ceea ce mi-a redat încrederea că românismul nu
piere la prima adiere de vânt, a fost faptul că pe fiecare
produs ambalat, era o bandă tricoloră.
Duminică 18 februarie, la Vlăsineşti a fost organizată ireproşabil şi moderată chiar de primarul localităţii, domnul Andrei Bouariu, cea de a treia şezătoare.
Vlăsineştii, sunt sigur un loc sfânt românesc, unde
educaţia şi cultura nu sunt lăsate de izbelişte. Toată suflarea care a participat la şezătoare, fiecare cu rolul lui
bine ştiut şi bine făcut, poezia, cuvintele preotului prezent, ale dascălilor prin mâinile cărora au trecut generaţii şi generaţii de elevi, ale primarului care nu a
încetat să laude toată suflarea care a participat la organizarea fiecărui moment al şezătorii, şi nu în ultimul
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rând programul artistic cu muzică, jocuri populare
tradiţionale, totul a fost o lecţie de educaţie şi cultură.
Startul şezătorii a fost dat de şezătoarea literară coordonată de această dată de scriitorul Nicolae Corlat,
care a preluat cârma momentului poetic. Au recitat
ori au citit din scrierile lor, scriitori din judeţ, membri ori nu, ai Uniunii Scriitorilor din România – Nicolae Corlat, Cristina Prisăcariu Şoptelea, Nina Viciriuc,
Cezar Ciobâcă, Dumitru Necşanu, George Luca, Vasile Iftime, Gabriel Alexe, Georgică Manole, Mihai Babei, Petruţ Pârvescu şi Ovidiu Petcu.
Am continuat şezătoarea în calitate de coordonator al compartimentului educaţie permanentă, vorbind despre importanţa şi necesitatea valorizării patrimoniului cultural material şi imaterial, nu doar ca
amintire despre trecut, ci mai ales, ca pe o cheie a viitorului nostru, accentuând faptul că trebuie conştientizată importanţa socială şi economică a patrimoniului cultural şi promovarea excelenţei în acest domeniu în acest an 2018, desemnat în spaţiul european
anul patrimoniului cultural, în spaţiul românesc fiind
sărbătorit centenarul unirii. Am centrat prelegerea pe
importanţa actului istoric ireversibil de la 1 Decembrie 1918, vorbind despre 12 mari nume ale neamului românesc, patrioţi, făuritori ai României Întregite
şi obligaţia tuturor românilor de a construi viitorul,
onorând trecutul.
Ultima parte a şezătorii a fost moderată de tânărul
primar al Vlăsineştilor, Andrei Bouariu care ne-a arătat clar că acolo unde şeful comunităţii vrea, şi se implică, minunile din trecut pot fi readuse în actualitate,
minunile însemnând tradiţiile culturale, cele care ne
definesc pe noi ca naţie.
Sala căminului cultural a fost frumos „gătită“, arătând ca o casă veche ţărănească, păstrând specificul
locului, cu sprijinul doamnei Cobzariu Marcela – profesoară la şcoala din satul Sârbi, care a semnat scenariul şi regia şezătorii din vechime, puse în scenă. Şezătoarea a adus pe scenă femei mai devreme născute
din sat care au cântat ce se cânta în vechime la şezători – Florica Honciuc şi Marcela Şologon, două surori trecute de prima, chiar şi a doua tinereţe, dar care

au dat o notă de autenticitate şezătorii, Maria Honciuc
care a venit cu războiul de ţesut şi a tot ţesut câtă vreme şezătoarea şi-a urmat cursul. Momentul şezătorii
bătrâneşti la care au participat copii, tineri şi adulţi a
fost foarte bine moderat de doamna Maria Brânzei, o
iubitoare a tradiţiilor, angajată în administraţia publică locală.
Sigur că ghicitorile, poeziile, cântecele vechi cântate de femeile trecute cu adevărat prin şezătorile de
altădată s-au împletit armonios cu jocurile şi cântecele populare tradiţionale cu care Ansamblul folcloric „Hora“ de la Vlăsineşti, un ansamblu renumit în
judeţ, în ţară şi în străinătate a animat atmosfera frumoasă de petrecere din vechime. Ansamblul coordonat de coregraful Laurenţiu Cârligeanu, instructor fiind Alexandru Boariu, a participat la numeroase festivaluri şi în străinătate: New York, Sacramento, Germania, Croaţia, Bulgaria, obţinând astfel o recunoaştere a muncii şi dăruirii cu care aceşti oameni ţin vii
obiceiurile şi tradiţiile culturale ale locului.
La Vlăsineşti se poate primi o lecţie despre împletirea prezentului cu trecutul prin tradiţii, despre frumuseţea obiceiurilor şi tradiţiilor vechi împletite armonios cu realităţile vremurilor prezente, care se aşază împreună într-o vatră a culturii şi
educaţiei.
Tradiţionala manifestare culturală care animă viaţa satelor în luna lui Făurar, s-a încheiat cu şezătoarea
de la Curteşti, duminică 25 februarie 2018. Organizată de asemenea ireproşabil, în sala Căminului cultural, gazdele au fost reprezentate de primarul comunei,
domnul Maricel Anton, Centrul a fost reprezentat de
managerul Cornelia Ciobanu.
Curteştii sunt fără îndoială modelul satului românesc în care cultura tradiţională îmbogăţită inevitabil,
dar fără a atinge esenţa, este scoasă la lumină în folosul comunităţii contemporane şi pentru asigurarea
identităţii pe viitor. Am fost întâmpinaţi aici de alesul
locului, primarul Maricel Anton care a deschis manifestarea, un om în atitudinea căruia s-a văzut dorinţa
de a păstra frumuseţile culturii tradiţionale, fiind implicat în absolut fiecare moment al acţiunii culturale.
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Startul şezătorii a fost dat de şezătoarea literară coordonată şi de această dată de scriitorul Nicolae Corlat,
care a preluat cârma momentului poetic, coordonatorul de drept fiind scriitorul Gellu Dorian – compartimentul literatură-teatru. Au recitat ori au citit din
scrierile lor, scriitori din judeţ, membri ori nu, ai Uniunii Scriitorilor din România – Nicolae Corlat, Cristina Prisăcariu Şoptelea, Nina Viciriuc, Cezar Ciobâcă,
Dumitru Necşanu, George Luca, Vasile Iftime, Gabriel Alexe, Petruţ Pârvescu, Ovidiu Petcu, Mircea Oprea
şi Vlad Scutelnicu.
Am continuat şezătoarea cu o prelegere despre importanţa actului istoric ireversibil de la 1 Decembrie
1918, evocând 12 mari nume ale neamului românesc,
începând cu Alexandru Ioan Cuza şi încheind cu marele savant botoşănean Nicolae Iorga, patrioţi, făuritori ai României Întregite şi obligaţia tuturor românilor de a construi viitorul, onorând trecutul. Am vorbit
despre importanţa şi necesitatea valorizării patrimoniului cultural material şi imaterial, văzând în acesta nu doar o amintire despre trecut, ci mai ales, cheia
viitorului nostru, despre necesitatea de a conştientiza importanţa socială şi economică a patrimoniului
cultural şi necesitatea de a promova excelenţa în acest
domeniu, în acest an 2018, desemnat în spaţiul european anul patrimoniului cultural, în spaţiul românesc
fiind sărbătorit centenarul unirii.

Din dragoste pentru rădăcinile traiului la sat, din
dorinţa de a rămâne peste timp imaginea casei de la
sat cu toate cele necesare înăuntrul şi în curtea ei, primarul a organizat incinta căminului cultural ca interiorul din „casa cea mare a bunicilor“, aşa cum s-a şi
exprimat în deschiderea manifestării.
Ultima parte a şezătorii a aparţinut folclorului,
cântecului şi jocului popular. Ansamblul folcloric
„Flori de măr“ înfiinţat doar de un an şi jumătate, a
dăruit celor prezenţi un regal de cântec şi joc popular.
Coregrafia ansamblului este semnată de Ionel Petrişoru. Coordonatorul ansamblului, domnişoara Dana
Mihai este un model de tânăr român care ştie şi vrea
să înveţe de la cei mai devreme născuţi tradiţiile, şi să
le transmită deja altor tineri şi copiilor din Curteşti.
Folclorul muzical s-a îmbinat frumos cu prezentarea obiceiurilor de nuntă, cu povestiri, ghicitori, snoave, şi cu măiestria şi priceperea arătată prin ţesut, tors,
împletit şi alte meşteşuguri.
Taraful de fluieraşi condus de profesorul Ioan Enciu de la Palatul Copiilor a adus pe scenă minuni de
copii din Curteşti şi din Botoşani care îndulcesc viaţa
prin cântec.
Şezătoarea a fost deschisă de primarul localităţii,
un om extrem de implicat în tot ce se „construieşte“
acolo în domeniul culturii şi educaţiei, şi a fost încheiată de fiul acestuia, Daniel Anton, student în anul I
la clarinet, Academia „Gheorghe Dima“ Cluj, care a
încântat asistenţa prin interpretarea la instrumente
tradiţionale, primii săi mentori fiind chiar profesorul
Ioan Enciu şi maestrul Ioan Cobâlă, prezent de asemenea în sală.
Momentul foarte aşteptat al întâlnirii de la Curteşti, care a redat cu fidelitate momentele cheie ale traiului în satul românesc şi a atras şiruri lungi şi dese de
aplauze din partea publicului, a adus în aceeaşi poveste copii, tineri, părinţi şi bunici din Curteşti.
Închei cu îndemnul de a cauta lumina prin educaţie, de a găsi adevărul prin spiritualitate, de a iubi
cultura!
Un gând bun, tuturor iubitorilor şi trăitorilor de
frumos!
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Margareta MIHALACHE

Târgul Mărțişorului, ediția a VIII-a

Luni, 26 februarie 2018, ora 12 a avut loc deschiderea
oficială a Târgului Mărţişorului, Ediţia a VIII-a. Manifestarea s-a bucurat de prezenţa noului subprefect
al Judeţului Botoşani-doamna Daniela Lozneanu, a
dlui director Danuţ Huţu al Direcţiei pentru Cultură
si a dlui manager Dan Doboşi al Orchestrei „Rapsozii
Botosanilor“.
Doamna Cornelia Ciobanu, manager al Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Botoşani, încă de la început a adus aprecieri tuturor participanţilor la acest târg şi le-a mulţumit
pentru efortul de a menţine acest simbol al primăverii.
În final, Margareta Mihalache, etnograf al instituţiei a
punctat faptul că Baba Dochia face indirect trimitere
spre unul dintre miturile fundamentale ale spiritualităţii româneşti. Despre acest personaj central s-a mai
precizat că a preluat trăsăturile Marii Zeiţe Neolitice
care moare si renaşte periodic, celebrând de fiecare
data renaşterea naturii, mai ales că în vechea societate
romană şi la alte popoare din antichitate noul an începea odată cu venirea primăverii, respectiv la 1 Martie.

Expoziţiile cu vânzare ale participanţilor au promovat tematica şi motivele din cultura noastră populară,
acestea au putut fi vizitate până la data de 1 Martie.

Sorin Paşaniuc

Festivalul-Concurs de Oua Încondeiate
EDIȚIA A V-A, 17-18 MARTIE 2018, ROGOJEȘTI
Sâmbăta, 17 martie 2018, ora 10, a debutat cea de a
Moldovei, Paltin, Vlădeni, Poiana Stampei, Vatra
V-a ediţie a Festivalului-Concurs de Ouă ÎncondeiaMoldoviţei, Rogojeşti, la care s-au adăugat câteva
te unde s-au rostit scurte alocuţiuni care au aparţinut
participante din municipiile Botoşani, Rădăuţi şi
părintelui paroh Ioan Flaviu Rus al Bisericii OrtodoSuceava.
xe „Nasterea Maicii Domnului“ din Rogojeşti, doamÎntr-o altă ordine de idei, se poate concluziona
nei manager Cornelia Ciobanu de la Centrul Judeţean
faptul
că această manifestare prin amploare şi depentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradirularea deloc stângace include zona etnografică Boţionale Botoşani, dar si etnografului Margareta Mitoşani între celelalte zone de prestigiu din ţară şi
halache al institutiei organizatoare şi domnului Dase poate alinia festivalurilor de la Ciocăneşti, Vatra
nuţ Huţu, director al Direcţiei pentru Cultură.
Creatoarele si creatorii populari au fost din ur- Moldoviţei si Gura Humorului, existând în perspecmătoarele localităţi: Bălcăuţi, Brodina, Ulma, Buce- tivă deschiderea unui Muzeu de Oua Încondeiate în
cea, Ciocăneşti, Coşna, Dorna Candrenilor, Fundu Rogojeşti, care va fi similar celor din Judeţul Suceava.
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Doroftei Silvia (Fundu Moldovei - Suceava)
Această ediţie permite celor direct implicaţi să
considere că Festivalul si-a găsit cumva fundamentul
şi, indirect, trăinicia, fiind o formă binevenită de înPremii – sectiunea copii (13-17 ani)
tâmpinare a Sărbătorilor Pascale şi având drept moPremiul I – Iasinovschi Andreea (Paltin - Suceava)
tiv central un simbol arhetipal regăsit în mitologiile
Premiul al II-lea – Amăriuţei Tiberiu (Bucecea
popoarelor, dar cu o originalitate aparte în cultura - Botoşani)
populară românească şi cu o abordare interesantă
Premiul al II-lea – Şecman Claudia (Suceava)
datorată preluării elementelor precreştine de către
Premiul al III-lea – Vătămăniuc Diana (Vlădeni
creştinii ortodocşi. Marii noştri etnografi au meri- - Botoşani)
tul de a prezenta mai toate conotaţiile şi legendele
Premiul al III-lea – Fercalo Tiberiu (Rogojeşti
care ne individualizează în rândul celorlalte popoa- - Botoşani)
re şi care ne oferă şansă să ne mai păstrăm propria
Menţiuni – Chelăraşu Florentina (Vlădeni
identitate naţională.
- Botoşani)
Biliuţă Ramona (Bucecea - Botoşani)
Premii – secţiunea adulţi
Hrişcanu Daria (Vlădeni - Botoşani)
Trofeul Festivalului-Concurs de Oua Încondeiate

– Boiciuc Rodica (Bălcăuţi - Suceava)
Premii – secţiunea copii (7-12 ani)
Premiul I – Omania Paula(Brodina - Suceava)
Premiul I – Omania Gabriel Ionel (Brodina
Premiul al II-lea – Ursulean Maria (Bucecea
Suceava)
- Botosani)
Premiul al II-lea – Bîlbă Georgiana (Rogojeşti
Premiul al II-lea – Coca Elena (Vatra Moldoviţei
Botoşani)
- Suceava)
Premiul al III-lea – Ursulean Sânziana (Bucecea
Premiul al III-lea – Fundiur Ancuţa (Radăuţi
- Botoşani)
- Suceava)
Menţiuni – Hrişcanu Crina (Vlădeni - Botoşani)
Menţiuni – Coriciuc Silvia (Rogojeşti - Botoşani)
Coriciuc Tudor (Rogojeşti - Botoşani)
Candrea Minorica (Dorna Candrenilor - Suceava)
Omania Adelina (Brodina - Suceava)
Omania Vasilena (Brodina - Suceava)
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Margareta MIHALACHE

Târgul Meşterilor Populari
– 20-22 aprilie 2018, Botoşani –

Vineri, 20 aprilie 2018, ora 13, a avut loc deschiderea
Târgului Meşterilor Populari, Ediţia a XII-a. Manifestarea s-a bucurat de prezenţa dlui director Danuţ Huţu
al Direcţiei pentru Cultură, dllui director Aurel Melniciuc al Muzeului Judeţean Botoşani, dlui director Dan
Doboşi al Orchestrei Rapsozii Botoşanilor, al dlui director Eugen Ţurcanu al Direcţiei Servicii Publice de
Agrement şi Sport, la care s-au alăturat consilierul Sorin Grindei al dlui primar Cătalin Flutur şi consiliera
Marlena Miron a dlui vicepreşedinte Dorin Birta din
cadrul Consiliului Judeţean Botoşani. Doamna manager Cornelia Ciobanu nu a fost prezentă din motive
bine întemeiate, dar a oferit tot sprijinul logistic pentru derularea în condiţii optime a Târgului.
Târgul, organizat de către Centrul Judeţean pentru
Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, a avut, ca de fiecare dată, drept parteneri Primăria Oraşului Botoşani si Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova. Alocuţiunile au aparţinut dlui Danuţ
Huţu, care a punctat necesitatea opririi procesului de
uniformizare şi globalizare deoarece acesta va determina pierderea identităţii naţionale, meşterei Maria
Zoiţanu, care a încântat pe cei prezenţi cu o trecere
în revistă a meşteşugurilor tradiţionale prin prezentarea acestora într-un text apropiat unei versificaţii, fiind
chiar ea însăşi autoare. Redăm un fragment, selectând

partea cea mai importantă datorită mesajului emoţionant transmis:
“ E primăvară iar! De câţiva ani buni, în anotimpul
florilor, pe Pietonalul Unirii din oraşul lui Eminescu,
se adună „toată floarea cea vestită“ a meşterilor populari din Botoşani, dar şi din alte judeţe ale ţării. Vin aici
să expună obiectele pe care cu migală le-au lucrat în
lungile seri de toamnă şi de iarnă. În ele şi-au transpus
gândurile, speranţele, dorurile…
La standuri meşterii lucrează, sperând să-i facă să
înţeleagă pe privitori că din câteva fire de aţă, cu acul,
suveica, cu ciocanul, dalta sau chişita se pot realiza lucruri deosebite, adevărate opere de artă. Doritorii pot
încerca să facă şi ei ceva asemănător, ajutaţi de meşteri. Numai aşa, atunci când vor vizita o expoziţie sau
când vor intra într-un magazin, vor şti să deosebească
un lucru realizat manual de unul lucrat la maşină, în
serie. Se munceşte mai mult, trebuie multă atenţie, dar
se obţine un unicat.
Îmbucurător este faptul că, de câţiva ani, numărul tinerilor meşteri, ucenicii meşterilor consacraţi
– creşte. Mă gândesc că la ediţiile următoare aceştia
vor fi mai mulţi, sperând că vechile noastre tradiţii şi
meşteşuguri rămân pe mâini bune. O altă remarcă pe
care vreau s-o fac este aceea că la standuri nu mai apar
obiecte care nu sunt autentice, fiind vorba de o selecţie
riguroasă.
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Completând-o pe domnişoara etnograf Margareta
Mihalache, cred că ar fi bine ca fiecare meşter consacrat
să ia pe lângă el câţiva tineri, să-i iniţieze în arta meşteşugului său, în aşa fel încât, „pepiniera“ de meşteri să
fie solidă, încât noi cei mai în vârstă să nu ne temem că
ne va strivi tăvălugul globalizării în anii ce vor urma,
mai ales că trăiesc cu speranţa că organizarea târgurilor
de meşteri populari va dăinui“.
Etnograful Margareta Mihalache a făcut trimiteri către scrierile marelui sociolog Ernest Bernea care afirma
faptul că tărâmul românesc este“ ţara artei populare“.
S-a mai precizat că domnia sa mai amintea terminologia de „arte ale materiei“, incluzând aici meşteşugurile
tradiţionale şi pe cele mai reprezentative dintre acestea. Mergând pe aceeaşi linie, mai enumera funcţiile
obiectelor de artă populară: magico-religioasă sau tehnică, dar si trăsăturile acestora: unicitate si originalitate. De asemenea, puncta dimensiunea afectivă ce poate

fi legată de prima funcţie, dar si dimensiunea utilitară
ce poate fi inclusă doar de a doua funcţie. Nu putea lipsi, în acest context şi din aceste scrieri, nici acel semnal
de atenţionare îndreptat către cei care promovează arta
populară tocmai ca aceştia să evite acele elemente de
uniformizare care alterează noţiunea de autenticitate.
În finalul acestei concise treceri în revistă a
neprețuitelor idei ale marelui sociolog, s-a făcut referinţă la patronul spiritual al comunităţii botosănene şi la existenţa complexă a ipostazelor Marelui Mucenic Gheorghe, „purtătorul de biruinţă“, regăsite
fie în rândul zeităţilor indo-europene din Regiunea
balcano-carpato-dunăreană, fie în calendarul popular,
fie în calendarul ortodox.
Întreaga manifestare s-a încheiat cu înmânarea diplomelor meşterilor invitaţi din Bistrița Năsăud, Covasna, Harghita, Iaşi, Suceava, Mureş, Neamţ, Vaslui si
din judeţul Botoşani.

Mihai PĂSTRĂGUŞ

Valenţele social-estetice ale naivităţii în artă

deopotrivă, în două direcţii:
spre artist ca subiect creator,
spre domeniile de exprimare, dar şi spre creaţia sa care
poartă amprenta personalităţii artistului. Naivitatea,
implicată în cele două planuri defineşte o realitate artistică, însă în acelaşi timp
lasă a se înţelege că ar exista o barieră între acest gen
de artă şi celelalte din zona
„normalităţii“. Din punct de
vedere estetic lucrurile stau
ceva mai nuanţat.. Naivitatea este o calitate simplă şi
candidă a artistului. care se
opune funciar gândirii „elaborate“, potrivit unei logici

Volumul „Artişti Naivi
Contemporani“, editat prin
grija Consiliului Judeţean
Botoşani, apărut în 2016,
la Editura PIM Iaşi, având
ca manager pe Cornelia
Ciobanu şi coordonator pe
Margareta Mihlache a valorificat inteligent şi cu multă acribie materialul oferit
de Salonul de pictură naivă
organizat la Botoşani la care
au participat artişti din cele
mai importante zone folclorice ale ţării cu creaţii incontestabil valoroase pentru
domeniul în cauză.
Prin titlu, volumul provoacă la o succintă analiză,
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Denisa Mihăilă – Circul

artificioase generatoare de savantlâcuri, cum spuneau eroii lui Caragiale, vizând convenţionalul
Acest termen a fost utlizat mai întâi de estetica
europeană aproximativ din secolul XVIII, termen
utilizat şi de Im. Kant, mai ales în preocupările epocii în definirea geniului. Marele filosof va înţelege
prin naivitate o explozie de sinceritate şi de omenie
primară, de onestitate opusă convenţionalismului
creat de elite. Şi marele poet german Fr. Schiller se
va referi la acest termen ca la o natură în contrast
cu arta elaborată artificial. El va afirma că adevăratul geniu est un om naiv. Tema se va folosi frecvent
în estetica romantică a sec. XIX, de exemplu Alfred.
de Musset îl va utiliza, în mod special, împotriva
teoreticienilor pedanţi. Deci, din context rezultă că
cei definiţi ca naivi nu ar avea motive temeinice să
se considere frustraţi de atributul „modernităţii“ şi
nci să se considere inferiori, doar ca studii, ori în
artă nu prea contează studiile, ci vocaţia, de aceea
învăţământul de aces tip se numeşte vocaţional
Deşi arta naivă a fost recunoscută abia în secolul
XIX cu ocazia expoziţiei vameşului Rouseau, artă
naivă a existat dintotdeauna, din diferite cauze şi în
mai multe straturi sociale, mai ales la copiii începători sau vârstnici cu handicapuri fizic şi psihice
şi, abia în ultimă instanţă, la naivii rezultaţi din dificultăţi de adaptare la sistemul educativ-formativ,
dar cu totul din alte cauze şi în alte expresii.
Totuşi, în linii esenţiale rcunoaştem trăsăturile
artei naive printr- o serie de caracteristici: un colorit de cele mai multe ori violent şi crud, atipic artei
în general, de obici inundat de lumină, o tendinţă exagerată de decorativism, o compoziţie aranjată
aleatoriu, fără reguli ştiinţifice, o disproporţie între
elementele compoziţiei, renunţarea la legile perspectivei, tendinţa de a da un aspect pitoresc, feeric
şi mirific creaţiilor, formele sunt construite mai ales
după modelele visului, paralele cu realitatea fizică,
având o semantica legată de zona campestrului, cu

trimiteri mai ales la folclor, mitologia populară şi
natură. Lucrurile sunt prezentate nu cum sunt la
modă sau în realitate, ci aşa cum le văd artiştii naivi cu particularităţile lor spirituale, mai apropiate
de lumea magică a basmului.Deşi dominantă este
tendinţa estetizantă, nu de puţine ori se întălnesc şi
note satirice, rezultate din actul hiperbolizării.unor
situaţii, obiceiuri populare sau incongruenţe la planul diegezei autorului artist.
Albumul a reuşt să cuprindă 53 de artişti, din
care 25 sunt autotidacţi şi 28 cu studii artistice, realizate fie prin sistemul liceelor de artă aparţinând
Ministerului Învăţământului, fie prin şcolile de artă
ale Ministerulul Culturii. Autodidacţii s-au pregătit
prin experienţă proprie sau de grup, intuiţie mimetică şi influenţă. Din modul cum au fost abordate
temele rezultă că au cu toţii însuşiri şi abilităţi artistice, ba chiar talent pentru o bună parte. Analiza
pune în evidenţă atât diferenţe valorice, stilistice cât
şi realizări demne de reţinut şi plasat pe linia valorilor cu un grad avansat de perenitate. Mergând la
detaliu, putem face referinţă, mai întâi, la realizările
artistice în expresie picturală:
Valentina ACASANDREI – Iaşi. Creaţia sa are
mai mult note satirice, unde unele teme ca Dans ţigănesc, Bun îi vinul!, Pomul vieţii, Visătorul şi Luptătorii au, mai mult sau mai puţin, influenţă orientală în compoziţie şi colorit, dar se reţine expresivitatea. Geta ADAM – Timiş dezvoltă tematica legată de anotimpuri cu accent pe sărbătorile iernii
în reprezentările folclorului românesc bănăţean,
având ca lucări remarcabile: Sorcova şi Fetiţă pictând. Cristian BĂDILĂ – Prahova, printr-un colorit vioi cu aliură oriental, pune accent pe mişcarea
apei transferată ca efect în zona staticului din oraş,
dar realizări de referinţă pot fi considerate Farmazoana şi Poarta Raiului. Gheorghe BOANCĂ –
Iaşi utilizează limbajul artei naive în zona basmului (Jocul ielelor), evoluează si spre satiră (Dansul
Maria Margoş – Pregătiri pascale
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ursului, Capra şi iubitul cât şi Catedrala Neamului.
Ana BOŢA- Alba construieşte compoziţii cu specific transilvane şi cu o uşoară înclinaţie spre comicul
satiric (In gospodărie, Idilă,Vânătorul atenţionat).
Camelia CIOBANU – Caraş-Severin, înclinată spre
o artă care foloseşte povestiri din Biblie, însă şi din
folclor (Colind cu steaua, Alungaţi din Rai„ Pomul
vieţii, Toamna la câmp etc, toate sunt de un pitoresc campestru remarcabil. Gheorghe CIOBANU
– Iaşi, remarcabil componist de forme şi culori, cu
o fantezie activă bogată, hiperbolizează construind
un comic de fineţe şi bun simţ. este un artist care
incearcă înnoirea limbajului plastic al artei naive.
Lucica CIOBANU continuă cu atmosfera de basm
să detalieze tema nunţii, anotimpurile, în care iarna şi primăvara aduc o prospetime de imaginaţie.
Gheorghe CLIT- Bacău cultivă, cu limbajul acestei arte, frumuseţile naturii din spaţiul campestru
cu un accent special pe poziţia animalelor în peisajul gospodăriei săteşti.. Mircea COJOCARU-Galaţi
idilizează virtuţile gospodăriei săteşti, cu accent pe
farmecul anotimpurile iernii şi primăverii. Mihai
DASCĂLU-Bihor continuă sublinierea specificului
valorilor transilvane cu accent pe obiceiuri cu semnificaţie morală, pe practicile săteşti, dar subliniază în arta sa şi diversitatea în mai multe aspece din
civilizţia rurală actuală.Teodor DUŢEI- Râmnicu
Vâlcea uneşte miturile pomului vieţii cu Adam şi
Eva, dându-le o explicaţie simplă şi tangibilă încărcată cu umor, cum la fel procedează cu interpretarea
Tornadei în viziune proprie. Liniaritatea şi ordinea
sunt teme de disciplină artistică pe care le cultivă
cu bun gust.. Ana-Viorica FARKAŞ-Caraş-Severin,
cu limbajul artei naïve, cultivă iluziile visului într-o
formă magică. Vasile FILIP-Caraş-Severin aduce în prim plan bucolicul vieţii rurale, dându-i un
înţeles idilic.Iona GHEORGHIU-Galaţi pune în
atenţie specificul sărbătorilor rurale şi le dă o interpretare proprie de bun gust (Pomului vieţii).

Teodor Duţei – Tornada românească

Maria Pantea – Somnul

Ana GRUNZU-Iaşi crează scene din mitologia
pădurii, împletindu-le cu povestiri şi basme specific civilizaţiei satului moldovenesc. Ecaterina
HAMAT-Caraş-Severin are atenţia distribuită, la
fel, spre valorile rurale, cu accent pe dragoste, practicile din gospodăriii, bucuria prilejuită de anotimpul iarnă etc.Elena HARJA-Mureş,întreţine atmosfera iluziilor legate de frumuseţea iernilor şi
toamnei.. Cristian HÂRTIE-Botoşani aduce în planul atenţiei amintirile legate de viaţa frumoasă petrecută la casa bunicilor, dar şi unele necazuri ale
acestor oameni.Doina-Mariţa HLINKA-Caraş Severin cultivă frumuseţile săteşti în forme idilice
cu accent pe sărbători, pe obiceiuri locale, pe bucuria copiilor prilejută de prcticarea unor jocuri..
Gustav Ioan HLINKA- Caraş Severin.Fantezia sa
se bazează pe efectul de hiperbolizare (porumbul,
ciuperca etc). Paula IACOB-Vaslui pune accent pe
diferenţa dintre frumuseţile iernii şi cele ale primăverii, pe efectul de bucurie şi note satirice. Aranka LACZKO-Mureş într-un limbaj pitoresc accentuează scene cu specifc local din mitologia satului ardelenesc cu specific maghiar (stropitul cu
apă, servirea mesei, dusul cailor la pârâu)etc. Maria MARGOŞ-Bacău. Festivitatea nunţii (Hora, La
coasă etc.) constituie centrul său de interes artistic,
culorile sunt temperate cu tendinţă spre echilibru.
Denisa MIHĂILĂ-Timiş deschide seria picturii naive cu sens preponderent satiric (Poetul şi muzele,
Festival, Zodia taurului, Serata etc). Deformarea
optică şi coloritul carnavalesc accentuează caracterul satiric. Mariana-Carmen MIHUŢ-Arad subliniază prin formele de relief frământat specificul
anotimpurilor.Inteferenţele cromatice şi specificul
iernii sunt atuurile artistei. Petru MIHUŢ-Arad suprapune peste formele de relief scene de gen cu pitoresc transilvan din obiceiurile locale.Voicu Traian MIHUŢ-Arad. Bucuria sărbătorilor pascale este
integrată în natura reuşind crearea unui farmec
pitoresc.Vasile MOCAN-Cluj are marele merit să
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Valentina Acasandrei – Proverbe

opteze în abordarile sale la teme şi motive din mitologia românească, emanând o nostalgie si nobleţe aparte, ambele trasături fiind susţinute printr-o
elaborare cu vădite influenţe bizantine (Mesagerul
dac, Pasărea măiastră, Pasărea sufletului pe pomul
vietii). Mihaela-Ioana MOCANU-Buzău. Frumusetea lumii de basm cu influenţe orientale, fenomenul levitaţiei şi coloritul recrează o lume feerică de bonton.Doina MOLDOVEANU-Galaţi satirizează lumea orientală, visul iluzionist de recoltă
bogată şi frumusetea folclorului de iarnă. Costică
ONUŢĂ-Vaslui,Margit OSZ-Covasna, Maria PÂNTEA- Cluj Napoca şi Gheorghe PARASCAN- Bacău
aduc în atenţie scene de muncă cu caracter local,
scene de viaţă rurală, dar şi anumite accente critice
cu nuanţe comice. Monica PĂCURAR-Sălaj, Nicolae PĂTRU-Argeş, Catinca POPESCU- Bacău, Vasile POPOVICI-Caraş Severin subliniază, într-un
stil propriu, frrumuseţea iluziilor legate de amintirile trecutului în distracţii, obiceiuri de hrană, nunta, sărbătorile iernii, bucuria prilejuită de recoltarea
produselor etc.
Cu Calistrat ROBU- Iaşi se consolidează tendinţa artei naive de se implica în satira cu caracter
social-politic. Artistul cu o imaginaţie prolifică găseşte soluţia de a ridiculiza anumite tendinţe demagogice ale unor pliticieni. În subiecte ca: Geneza,
Regele nebun, Ispita,Generaţie, Apocalipsa, etc.autorul recurge la compoziţii nonconformiste, la culori de un straniu apocaliptic, la levitaţia de tip oriental pentru a reliefa cu vigoare diegeza sa ideologică, pare-se, mai mult spre stânga. Oricum, caută

adevărul cu lampa lui Diogene.Paul Răzvan ROBU
(fiul)-Iaşi merge cam spre aceleaşi scopuri, dar cu
mijloacele mitologiei moderne. Fanteziile sale se înrudesc cu visul în spaţii abisale, unde formele au o
semiotică maladivă. Petrică SÂNCU-Iaşi, îngroaşă
rândul satiricilor exploatând mai ales sursele folclorice unde umorul neaoş ţărănesc ocupă locul de
onoare. Dumitru STEFĂNESCU-Brăila continuă să
folosească umorul din „Împărăţia apelor“ cu povestiri pescăreşti, cu Popasul ţiganilor, La culesul viilor,
sau Cu scroafa-n copac. Cu Mihai VINTILĂ-Caraş
Severin, Constantina VOICU-Bacău şi Elena
ZBANŢ- Iaşi, se încheie seria pictorilor în expresia artei naive cu puternice înclinaţii satirice, în
care comicul ţâşneşte ca apa dintr-o fântână arteziană.: Dirijorul solitar, Insomnie în pivniţă,Circul,
Trompetistul,(la Petre Vintilă), Calul, Satul (la Constantina Voicu), Dimineaţa Sfântului Alexei (la Elena Zbanţ). Această autoare, cu un palmares foarte
bogat, acentuează comicul prin inversarea perspectivei, unde totul se răstoarnă cu susul în jos, iar situaţiile iau o înfăţişare comică cu puternice trasături
umoristice.
Sculptura naivă are o contribuţie specifică şi putem spune chiar originală. Aceasta apare ca basorelief pe lemn cu figuri grupate în jurul unei teme. Şi
aici umorul este bogat şi suculent, chiar dacă sculptorul nu are la îndemână bogăţia cromatică a pictorului dea nuanţa, ci doar un trunchi de lemn pe care
îl explorează mergând pe direcţia fibrei şi dispoziţiei
cioturilor Merită menţionaţi: Costel IFTINCHI-Iaşi
cu grupurile statuare Revoluţia,Sinistraţii, Sat bucovinean; George MOLIN- Caraş Severin cu Robii
mărului o parodie a mitului biblic Adam şi Eva, Semănătoarea de dragoste, Prietenul nevăzătorului,
Bucuria învierii etc.; Şerban NICOLAE-Maramureş,
cu figuri individualizate ca Pară mălăiaţă, La prăşit,
Olar, Clopotar sau cu grupurile depersonaje, corelate tematic şi stilistic Dulgheri şi La fân.; Gheorghe
RADU-Galaţi. Figurile sale puternic individualizate subliniază caractere, însuşiri de vârstă, temperamente.(Bătrânul,Bunicul, Domnişoara, Sfioasa, Înţeleptul). Costel TĂNASE-Iaşi.Autorul merge, în
primul rând, cu individualizarea în subliniere tipologiilor istorice ca: Vlad Ţepeş, alegoria Bătrâna Românie, satira La arat cu bivolul şi Care-i boul? aduc
diversitate şi subliniază rolul ironiei artistice.
Albumul aduce o notă ştiinţifică în organizarea
artei naive, contribuie la îmbogăţirea surselor biobibliografice în domeniu, apoi face o selecţie cu caracter axiologic, chiar dacă ordinea alfabetică a prevalat în organizarea materialului din volum. Sensurile anagogice şi literar simbolice dau volumului
trăinicie la curgerea timpului.
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Steliana BĂLTUŢĂ

COMUNA CORNI – file de monografie

Un nou studiu volum – document a
apărut în 2017, de sub tipartul Editurii „AXA“ Botoşani, purtând titlul
„COMUNA CORNI – file de monografie“. Această apariţie i se datorează domnului colonel Ioan Siminicianu, pasionat colecţionar, absolvent
al Şcolii Militare de Ofiţeri Activi a
M.A.I., licenţiat în Ştiinţe Juridice
– specialitatea drept, al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi. Este
membru activ al Societăţii Numismatice Române din anul 1996 şi preşedinte al Secţiei Numismatice Botoşani din 2006.
Născut la Corni, într-o frumoasă
zi de vară – 2 august a anului 1952,
domnia sa a învăţat încă din familie disciplina, preţuirea pentru valori
şi dragostea pentru locurile natale.
Aceste principii l-au călăuzit în şcolile pe care le-a urmat, clădindu-şi o structură solidă de informaţii despre istoria locului şi a ţării.
Urmând o carieră militară, observaţia atentă l-a
orientat către valorile numismatice, începând să alcătuiască o colecţie în acest sens, îmbogăţind colecţia şi
cu valori etnografice şi de cult ortodox. Continuând să
crească inventarul de piese prin achiziţii proprii, a ales
ca loc de expoziţie, propria locuinţă de la Corni.
Iubirea şi preţuirea pe care le poartă locuitorilor din
Comuna Corni, nu l-a oprit doar la alcătuirea şi punerea în valoare expoziţională a colecţiilor, ci a mers mai
departe în cercetarea istorico-documentară a aşezării,
astfel că, în 2010, domnul colonel a scos de sub tipar
volumul „BISERICA SATULUI CORNI – file de monografie“. Studiul cuprinde XI capitole, unde locul central îl ocupă biserica având hramul „DUMINICA TUTUROR SFINŢILOR“. În recenzia alcătuită şi publicată în „Ţara de Sus“ nr. 3-4/2010, revistă a Centrului de
conservare şi promovare a culturii tradiţionale, Angela Paveliuc – Olariu – doctor în etnografie, apreciază
că „… autorul face o cercetare aprofundată … cercetare
concretizată printr-o incursiune într-un trecut îndepărtat al aşezării“. La final, autoarea recenziei a proorocit:
„Îl felicităm şi rămânem în aşteptare“.
Iată că aşteptarea a dat roade, prin apariţia noilor
file de monografie „COMUNA CORNI“. Monografia are 376 de pagini, începând cu un Cuvând înainte
semnat, cum era firesc, tot de Angela Paveliuc – Olariu
(doctor în istoria artei) şi care încheie de data aceasta aprecierea, cu sintagma „Carte frumoasă, cinste cui
te-a scris“.

Pentru a avea o imagine completă a cărţii, dorim să detaliem cuprinsul, aducând în textul semnalului de
apariţie, capitolele care structurează
conţinutul.
Imediat după Cuvântul înainte,
apare stema Comunei Corni, aprobată de Comisia Naţională de Heraldică, având sub stemă, descrierea amănunţită a simbolurilor pe care le conţine. Urmează un Prolog alcătuit de
profesor Viorica Lavric, şi Cuvântul
introductiv al autorului monografiei,
cu dedicaţia pe care o consemnăm:
„Dedic această carte tuturor oamenilor, pe care îi iubesc şi îi respect, precum şi tuturor celor ce vor găsi în ea
aspecte care să-i intereseze“.
Primul capitol conturează succint, CADRUL GEOGRAFIC (aşezarea, relieful, clima, apele, vegetaţia, fauna, solurile); capitolul 2 se referă la REPERE ISTORICE
ale aşezării (cercetări, descoperiri arheologice, documente din satele Corni, Sarafineşti, Balta Arsă,
Mesteacăn); capitolele 3 şi 4 cuprind EVOLUŢIA
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, TOPONIMIA ŞI
ONOMASTICA; capitolul 5 face cunoscut NEAMUL
CĂNĂNĂU (CANANO), proprietar al moşiei Corni;
capitolul 6 are imagini şi descrieri ale BISERICILOR
de pe teritoriul comunei, cu hramurile: „DUMINICA
TUTUROR SFINŢILOR“ din Corni, „SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL“ din Corni, „SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE“ din satul Sarafineşti, „SFINŢII IOACHIM ŞI ANA“ din satul Balta
Arsă, „INTRAREA DOMNULUI ÎN IERUSALIM“
din satul Mesteacăn; capitolul 8 se referă la CULTUL
MORŢILOR ŞI CIMITIRUL; capitolul 9 la CULTELE NEOPROTESTANTE; capitolul 10 rememorează EROII CORNENI DIN RĂZBOAIELE CARE AU
MARCAT ISTORIA MODERNĂ; în capitolul 11 apare REZISTENŢA ANTICOMUNISTĂ; capitolele 12
şi 13 ilustrează ŞCOALA ŞI OAMENI DE SEAMĂ;
capitolul 14 aduce informaţii despre AGRICULTURĂ; în capitolul 15 aflăm despre CULTURA TRADIŢIONALĂ“; în capitolul 16 găsim impresii despre
COLECŢIA MUZEALĂ „IOAN SIMINICIANU“; capitolul 17 are multe şi importante ANEXE DOCUMENTARE, urmate de o BIBLIOGRAFIE complexă.
Cercetarea temeinică privind începuturile şi evoluţia istorică a aşezării, a locuirii, a bisericii, a vieţii spirituale creştine şi laice, a îmbogăţit informaţiile pe care
autorul monografiei le aduce.
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Astfel, aflăm date corecte de arhivă, invocând Biserica ortodoxă, aflăm că printre cei 18 preoţi care au
păstorit în satul Corni (al 8-lea la rând) este Ioan Băncilă, unchiul şi nu tatăl pictorului Octav Băncilă, aşa
cum a apărut în unele tipărituri. Tot aşa aflăm foarte
multe date, despre „Oamenii de seamă“ ai satului.

Pentru a încheia semnalul de apariţie a Monografiei
„Comuna Corni“, am lăsat, nu întâmplător spre final, să
consemnăm câteva din impresiile lăsate de vizitatori,
prin trecerea lor prin expoziţie, aprecierile despre patrimoniu şi despre colecţionar:

„… Modest, discret, cu mult bun simţ, sensibil şi delicat, aşa se prezintă fostul meu elev Ioan Siminicianu pentru
cei ce vor să-l cunoască cu adevărat! … Muzeul organizat în locuinţa sa din Corni, merită să devină cu timpul, un
reper pentru cei ce vor poposi pe aceste meleaguri. Un reper, datorat unui OM DEOSEBIT! Acest OM este colonel
Ioan Siminicianu. Bravo lui!“ – Angela Paveliuc – Olariu (doctor în istoria artei populare)
„Domnul Ioan Siminicianu, prin amenajarea acestui punct muzeistic, ne-a trezit sentimentul de admiraţie
pentru truda sa, dar şi a celor ce cu dăruire şi migală au realizat aceste «nestemate», care dezvăluie frumuseţea şi
talentul, dar ascunde fiecare o «viaţă de român»“ – Paraschiva şi Mihai Cornaci, Biblioteca „Mihai Eminescu“
Botoşani
„Este un merit că într-o lume pragmatică există persoane care se mai raportează şi se mai arată preocupate de
cultura materială şi spirituală, care defineşte acest popor. Una dintre aceste persoane este Dl. Ioan Siminicianu.
Felicitări!“ – Margareta Mihalache (referent etnograf al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale)
„… Marele colecţionar (muzeograf) Ioan Siminicianu a adunat şi a tezaurizat materiale etnografice din Ţinutul
Moldovei, dar şi de pe întreg teritoriul românesc. Este un mare iubitor de frumos dar şi un împătimit colecţionar
…“ – Gheorghe Z.Ciutacu, Colelia – Ialomiţa, muzeograf
„… Avem plăcuta trăire să constatăm că muzeul particular din Corni, reuşeşte să salveze «veşnicia» românească născută «la sat». Felicitări!“ – Învăţător Muşei Ioan, Hârlău, Iaşi
„Felicitări prietenului şi colegului Ioan Siminicianu pentru uriaşul efort de a strânge laolaltă atâtea frumuseţi,
ce definesc cultura populară tradiţională a zonei noastre şi îi urăm sănătate şi putere, pentru a continua această
splendidă muncă“ – Nina şi Coriolan Chiricheş
În acest fel autorul monografiei, Ioan C. Siminicianu sistematizează întregul material documentar, cu rigoare
ştiinţifică, aşa că, cititorul interesat află foarte multe date corecte, care conturează istoria comunei Corni.

Detaliu catapeteasma bisericii „Duminica Tuturor Sfinţilor“
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Un vechi obicei din mitologia populară
de purificare a spaţiului sătesc la Tocileni,
pe pragul de trecere dintre ani

O invitaţie primită pe 2 ianuarie 2018 în satul Tocileni, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani, de la familia de cunoscuţi meşteri şi desăvârşite gazde
GEORGETA şi DUMITRU SILION, ne-a oferit prilejul de a fi prezenţi la desfăşurarea unui moment
ritualic popular, care păstrează adânci rădăcini în
ancestralitate.
Fără a fi „regizat“, alaiul de urători care se formează în fiecare an, a fost „tocmit“ în acest an de ALEXANDRU IFTIMIE în calitate de „calfă“ şi alcătuit
din flăcăi („băitani“) ai satului (care altădată trebuiau „să aibă armata făcută“), îmbrăcaţi în costume de
căiuţi, capre, mascaţi. Ei au mers cu uratul prin gospodăriile sătenilor, din seara de „Sfântul Vasile“ (31
decembrie), până pe 2 ianuarie.
Obiceiurile magice ale satelor au trecut prin timp,
păstrându-se până azi ca tradiţie populară, precizând
însă, că în unele locuri chiar dacă nu se mai practică,
se mai păstrează doar reminiscenţe ale acestor manifestări. Nu trebuie uitat că ritualurile la care ne referim fac parte din spiritualitatea civilizaţiei româneşti, spiritualitate care ne vine ca un fir, din adâncurile dăinuirii noastre. Aşa cum confirmă cercetările
etnografice şi folclorice, vechile obiceiuri rurale, alături de dans, port, limbă, artă populară şi credinţă,
sunt repere identitare ale poporului.
Plecând de la această constatare, urmărind continuarea tradiţiei cu pierderile în timp ale unor elemente specifice, dar şi completările nou apărute.
Chiar dacă evoluţia umană duce către modernism,
faptul că rădăcinile culturii populare nu s-au pierdut
în totalitate, e un semn că vechile obiceiuri încă se
păstrează, şi mlădiţele tinere prind viaţă în mai multe locuri ale României.
Aşa cum am precizat anterior, prezenţa la Tocileni în 2 ianuarie 2018, ne-a oferit posibilitatea să
urmărim în această zi, un vechi moment mitologic,
ce nu s-a pierdut. Momentul care s-a desfăşurat numit „paradă“ este de fapt o manifestare de trecere a
pragului de la ANUL VECHI la ANUL NOU şi purificarea spaţiului sătesc, prin aruncarea simbolică
a duhurilor şi spiritelor rele, în focul sacru. Ritualul
acesta se petrece după ce alaiul cuprinzând jocurile de mascaţi, de capre, de căiuţi încheie uratul pe
2 ianuarie, când până la amiază sunt urate ultimele
case, în apropierea cărora este amenajată o arie largă
pentru aprinderea focului. Deschizând o paranteză

şi făcând o paralelă, în zona etnografică Bistriţa, „se
aprind focurile pe dealuri, să alunge spiritele rele“, pe
23 aprilie, chiar de „Sfântul Gheorghe“, când în calendarul popular se deschide anul agrar.
La Tocileni, în mijlocul zilei de 2 ianuarie (care
se păstrează în fiecare an), întregul alai s-a oprit în
apropierea centrului satului, unde într-un spaţiu liber, era pregătită o claie de paie şi stuf.
La întrebarea pe care am adresat-o persoanelor
în vârstă ale satului, referitoare la semnificaţia acestui ritual, răspunsul a fost că aşa se păstrează din bătrâni, şi că aşa este obiceiul. Pentru mine a fost clar
că semnificaţia acestui moment s-a pierdut cu vreo
două generaţii în urmă, şi asta pentru că ştim că nici
un ritual magic al satului, nu era făcut la întâmplare,
sau fără vreo explicaţie.
Jocurile de căiuţi, capre, mascaţi, uratul cu plugul, pluguşorul, semănatul, se referă la cele 2 ocupaţii principale ale românilor, agricultura şi păstoritul.
Pentru a avea un an îmbelşugat (mănos), Anul Nou
trebuia să înceapă ferit de duhurile rele, de energiile
negative, deci purificat.
Trecând prin toate gospodăriile sătenilor cu alaiul, mascaţii numiţi „huhani“ la Tocileni, preiau asupra lor tot ce este malefic, ei fiind protejaţi de măştile şi costumele pe care le poartă. Însoţind alaiul,
mascaţii sunt cei care atrag răul asupra lor, protejând caii, care vor lucra câmpul şi caprele ca simbol
al fertilităţii.
Împlinindu-şi misiunea în noaptea şi în ziua de
„Sfântul Vasile“ (care în credinţa ortodoxă este apărător împotriva bolilor), alaiul se îndreaptă pe 2 ianuarie, în locul unde toată comunitatea sătească aşteaptă aprinderea focului.
Căiuţii sunt primii care încep să joace în cerc, în
jurul clăii neaprinse, pentru a delimita şi a închide
spaţiul, ca duhurile rele să nu scape. Apoi, unul dintre mascaţi, cu o mătură la brâu aprinde focul la baza
clăii, apoi urcă spre vârf, în timp ce căiuţii cu zgardă
de clopoţei şi cu „şuierători“ făcând zgomote, continuă jocul în cerc, după care intră mascaţii şi caprele. Când flăcările încep să crească, să urce, mascaţii se dezbracă şi aruncă în focul purificator, măştile
şi costumele (din pânză şi cordele colorate), pe care
le-au avut ca pavăză şi scut. Acelaşi lucru l-a făcut şi
jucătorul de capră mare, dar, păstrând capra pentru
anul viitor.
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Când focul care arde ajungând până la înălţimea
de 4 metri, începe treptat să scadă, cei care au fost
purtătorii de costume, măşti şi de capră, sar în foc,
presându-l cu picioarele, pentru a se purifica şi ei. În
timpul ultimelor pâlpâiri ale focului, tinerii încing o
horă.
Precizăm că alaiul trebuie să cuprindă 25 de flăcăi, dar în acest an, „calfa“ a integrat şi copii, deşi în
vechime acest lucru nu se obişnuia, însă în noul context, trebuie văzută partea bună a acestei schimbări,
întrucât acest moment mitologic al satului, este păstrat şi dus mai departe de generaţia mai mică.

Subliniez apreciativ faptul că, la acest moment de
sărbătoare a satului, la desfăşurarea acestui ritual, a
fost prezent şi viceprimarul COSMIN IULIAN EPURAŞ, care în mandatul domniei sale de primar, a
avut ca preocupare şi grija pentru construirea, amenajarea expoziţională şi sfinţirea Casei Memoriale a
regretatului PATRIARH TEOCTIST (născut în Tocileni), casă care a fost introdusă în circuitul turistic.
Putem concluziona că Tocileni este o aşezare de
adevăraţi gospodari, păstrători şi iubitori ai vechilor
tradiţii moştenite, şi creatori de frumos, la fel ca şi
comuna Stăuceni, din care satul Tocileni face parte.
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Regulamentul de organizare şi desfăşurare
a Concursului Naţional de Poezie şi
Interpretare Critică a Operei Eminesciene
„Porni Luceafărul…“, ediţia a XXXVII-a,
14-17 iunie 2018, Botoşani

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborare cu
Editurile Cartea Românească, Junimea, Timpul,
Charmides, Eikon, Vinea. Princeps Edit, Alfa, precum şi cu revistele de cultură „Convorbiri literare“, „Poezia“, „Scriptor“, „Feed beack“, „Viaţa Românească“, „Familia“, „Vatra“, „Euphorion“,
„Steaua“, „Hyperion“, „Expres cultural“,
„Poesis“, „Luceafărul de dimineaţă“,
„Porto-franco“, „Ateneu“, „Argeş“,
„Bucovina Literară“, Filiala Iaşi a
Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din
R. Moldova şi ARPE, organizează în perioada 14-17 iunie
2018 Concursul Naţional de
Poezie şi Interpretare Critică
a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…“, ediţia a
XXXVII-a.
Concursul îşi propune să
descopere şi să promoveze
noi talente poetice şi critice şi
se adresează, astfel, poeţilor şi
criticilor literari care nu au debutat în volum şi care nu au depăşit vârsta de 40 de ani.
Concursul are trei secţiuni:
POEZIE:
1) Carte publicată – debut editorial:
Se vor trimite 2 (două) exemplare din cartea de poezie apărută în intervalul 10 mai 2017 – 5
mai 2018. Vor fi acordate 2 premii: a) „Horaţiu Ioan
Laşcu“ al Filialei Iaşi a USR şi b) al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova.
2) Poezie în manuscris (nepublicată) – Se va trimite un print (același volum și pe un CD – un singur exemplar!) în 3 exemplare, care va cuprinde cel
mult 40 de poezii semnate cu un moto. Acelaşi moto
va figura şi pe un plic închis în care vor fi introduse
datele concurentului: nume, prenume, anul naşterii,
adresa poştală, e-mail, telefon. Se vor acorda şapte
premii care vor consta în publicarea a câte unui volum de poezie de către editurile menţionate. Juriul

are latitudinea, în funcţie de valoarea manuscriselor
selectate, să propună spre publicare şi alte manuscrise, în funcţie de disponibilitatea editurilor prezente
în juriu.
Manuscrisele care nu vor primi premiul unei edituri vor intra în concurs pentru premiile revistelor
implicate în jurizare, reviste care vor publica grupaje
de poezii ale poeţilor premiaţi. Un manuscris, cel mai bun, poate primi premiul
unei edituri şi al tuturor celorlalte
reviste implicate în concurs. Toţi
poeţii selectaţi pentru premii vor
apărea într-o antologie editată
de instituţia organizatoare.
3) Interpretare critică a
operei eminesciene: – Se va
trimite un eseu de cel mult
15 pagini în 3 exemplare (în
copie și pe un CD), semnat
cu un moto. Acelaşi moto
va fi scris pe un plic închis
în care vor fi incluse datele
concurentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa
poştală, e-mail, telefon. Se
vor acorda premii ale unor reviste literare implicate în organizare. Eseurile premiate vor fi
publicate în revistele care acordă
premiile şi în antologia editată de instituţia organizatoare.
În măsura posibilităţilor, organizatorii
vor acorda şi patru premii în bani în limita sumei de
500 lei fiecare.
Festivitatea de premiere va avea loc la
Joldeşti-Vorona şi Botoşani în ziua de 16 iunie 2018.
Organizatorii asigură concurenţilor cheltuieli de
masă şi cazare.
Lucrările vor fi trimise până la data de 10 mai 2018
pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Str. Unirii, nr. 10, Botoşani. Relaţii la tel. 0231-536322 sau
e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com.
PS. Se primesc grupaje de până la 15 pagini şi pe
e-mail!
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Regulamentul Festivalului
concurs naţional de interpretare
a piesei de teatru într-un act
„Mihail Sorbul“ ediţia a XXVI-a
Botoşani, 9-11 noiembrie 2018

Regulamentul Concursului Naţional
de Creaţie a piesei de teatru întrun act „Mihail Sorbul“, ediţia a
XIII-a 9-11 noiembrie 2018

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul
Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborare cu Primăria Săveni, organizează, în perioada 9-11 noiembrie 2018, cea de a XIII-a ediţie a Concursului Naţional de Creaţie a Piesei de Teatru într-un act „Mihail
Sorbul“.
La concurs pot participa dramaturgi români contemporani, membri sau nu ai uniunilor de creaţie,
fără limită de vârstă, cu o piesă de teatru într-un act,
care să nu depăşească maximum 20 pagini listate la
corp 12, la 2 rânduri.
Organizatorii nu impun concurenţilor nici o
tematică.
Lucrările dactilografiate sau listate (însoţite şi
de un CD cu textul piesei) vor fi trimise în 3 (trei)
exemplare, semnate cu un motto, acelaşi motto fiind
menţionat şi pe un plic închis în care vor fi incluse
datele autorului şi adresa, telefon, e-mail, pe adresa
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Botoşani, Str. Unirii 10, Botoşani, până la data de 1 octombrie 2016.
Un juriu format din personalităţi marcante ale
culturii române va acorda următoarele premii:
• Premiul I – 3.500 lei
• Premiul II – 2.500 lei
• Premiul III – 2.000 lei
• Premiul special – 1.500 lei
Juriul are latitudinea de a redistribui sau diminua
valoarea premiilor. Relaţii la telefon 0231 – 536322,
e-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com

Având în vedere punerea în evidenţă a celor mai
valoroase formaţii de amatori, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani,
în colaborare cu Primăria Săveni organizează cea de
a XXV – a ediţie a Festivalului – concurs naţional de
interpretare a piesei de teatru într-un act “ Mihail Sorbul “. Actuala ediţie va avea loc în perioada 9-11 noiembrie 2018 la Botoşani în sala Casei Orăşeneşti de
Cultură Săveni.
La concurs pot participa una sau două formaţii din
fiecare judeţ al ţării cât şi formaţii de teatru de amatori
din Republica Moldova şi Ucraina.
In vederea repertoriului, organizatorii nu impun
nicio restricţie tematică, în afara genului specificat în
titulatură – piesă de teatru într-un act. In acest sens,
timpul unei reprezentaţii nu trebuie să depăşească
30-40 de minute.
Menţionăm că organizatorii pot pune la dispoziţie
trupelor de teatru de amatori piese de teatru într-un
act premiate la ediţiile precedente ale Festivalului concurs naţional de creaţie a piesei de teatru într-un act
„Mihail Sorbul“. Aceste piese le puteţi procura la cerere, de la instituţia noastră, din momentul primirii
regulamentului şi a fişei de înscriere.
Inscrierea la concurs se face pe bază de fişă de înscriere, conform anexei, până la data de 20 octombrie 2018, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Str. Unirii nr. 10, cod 710233. Relaţii la telefon
0231/515448, fax 0231/536322, e-mail: centrul_creaţiei_botosani@yahoo.com.
Juriul, format din personalităţi marcante ale culturii române, va acorda următoarele premii:
• Premiul I (trofeul festivalului) – 3.000 lei
• Premiul pentru regie – 2.500 lei
• Premiul pentru interpretarea unui rol feminin –
1.500 lei
• Premiul pentru interpretarea unui rol masculin
– 1.500 lei
• Premiul pentru interpretarea unui rol episodic –
1.000 lei
• Premiul special – 1.000 lei
• Menţiuni – 3 x 500 lei – 1.500 lei
Juriul, de comun acord cu organizatorii, are latitudinea să redistribuie ordinea şi valoarea premiilor. Organizatorii vor asigura masa şi cazarea tuturor participanţilor în perioada desfăşurării festivalului- concurs.
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Exerciţii de neclintire
– OPUS PRIMUM – 1999-2017

Recent a apărut la Casa de Editură Max Bleher din
Bucureşti o antologie de poezie a poeţilor laureaţi la
primele nouăsprezece ediţii ale Premiului Naţional
de Poezie „Mihai Eminbescu“, secţiunea dedicată
poeţilor debutanţi editorial, premiu aflat vremelnic
în administrarea Memorialului Ipoteşti – Centrul
Naţional de Studii „Mihai Eminescu“. O primă
antologie a acestor poeţi
a apărut acum zece ani,
în îngrijirea mea, editată
de aceeaşi instituţie. Prezenta antologie – Exerciţii de neclintire – include douăzeci şi nouă din
cei 30 de poeţi laureaţi ai
acestui important premiu.
Despre toţi am scris de-a
lungul timpului la această
rubrică, cronicile respective apărînd în două volume publicate între timp la
două edituri ieşene.
Îmi propusesem ca
după publicarea celui de
al doilea volum din Cititorul de poezie, apărut la începutul acestui an la Editura Junimea din Iaşi, care
include debutanţii despre
care am scris în intervalul
decembrie 2008 – decembrie 2017, să încep o nouă
rubrică, tot aici, în „Convorbiri literare“, care să
se numească Pe urmele debutanţilor, în care mi-am
propus să urmăresc evoluţia celor mai buni dintre
ei şi motivele care i-au făcut pe alţii să renunţe. O
datorie cam forţată şi grea, poate şi din cauza imposibilităţii de a avea informaţii despre toţi sau, cine
ştie, din ingratitudinea unora (la care nici nu m-am
aşteptat, dar totuşi) faţă de eforturile mele de a-i urmări cu atenţie şi a-i citi şi scrie despre cărţile lor. O
fac, într-un fel, succint acum, aici, în ideea că poate
în viitor, după ce voi achiziţiona cele mai multe cărţi
ale acestor poeţi, care, în fond, sunt viitorul poeziei
de mîine şi în perspectivă trecutul pe care alţii, ca ei
acum, îl vor ignora sa nu.

Antologia de faţă are un cuvînt succint al criticului Mircea A. Diaconu, datorat şi angajării lui ca salariat al Memorialului Ipoteşti, în finalul căruia vorbeşte şi despre „eşecuri“, care pot fi „un semn al timpului“, dar şi despre „cît hazard, atîta valoare“. Şi îi
dau dreptate.
Aceşti douăzeci şi nouă
de poeţi laureaţi au fost
scoşi din noianul de debuturi ale ultimelor două
decenii de poezie nouă
românească de importanţi critici literari, dintre care Laurenţiu Ulici a
fost criticul care la Prima
verba, celebra lui rubrică
din „România literară“, a
scriss ani la rînd despre
debutanţii editorial. Ceilalţi critici care şi-au dat
girul şi un imbold la consacrarea acestor poeţi,
pe care o să vi-i enumăr
mai jos, au fost de-a lungul timpului următorii:
Mircea Martin, Nicolae
Manolescu, Dan Cristea,
Al.
Cistelecan,
Ioan
Holban, Daniel Cristea
Enache, Vasile Spiridon,
Andrei Terian şi Mircea
A. Diaconu. Un juriu,
prin urmare, care poate
fi mai mult decît credibil şi care a obligat pe cei
mai recunoscători şi convinşi că nu au ales poezia la
întîmplare să-şi continue drumul şi să confirme. Cei
mai mulţi au confirmat, unii mai puţin, iar alţii s-au
retras, cum este cazul lui Sebastian Sifft, care a declarat că nu mai scrie, el fiind şi cel care lipseşte, de fapt,
din această antologie.
Primul laureat, pentru anul 1998, a fost Doru
Mareş, pentru cartea Mimînd orgasmul social, apărută la Editura Cartea Românească. în 1998, după
care nu a mai publicat decît în cîteva antologii. Este
prezent în această antologie cu trei poeme, unul din
cartea premiată, altul publicat în revista „Hyperion“
şi un alt poem inedit. Este suficient pentru o
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confirmare? După mine, da. Poezia lui se înscrie în
spiritul optzecisto-nouăzecist.
La ediţia următoare au fost laureaţi doi poeţi: Dan
Bogdan Hanu, pentru cartea Vindecarea de simetrie,
Editura Cronica, în 1999, şi Teo Bobe, pentru cartea
Bucla. Ambii au mai publicat şi au confirmat încrederea juriului. Poemele din antologie confirmă valoarea
lor.
Al treilea laureat este un optzecist recuperat de
mine la New York, Liviu Georgescu, un ultim optzecist,
membru al Cenaclului de luni. Prima lui carte, Călăuza, a apărut la Editura Axa, în 2000, în colecţia La steaua poeţi optzecişti, cu o prefaţă de Nicolae Manolescu.
Este şi cel mai prolific dintre poeţii laureaţi, publicînd
peste douăzeci de cărţi de poezie, aflîndu-se în posibilitatea de a intra în nominalizările premiului pentru
Opera Omnia.
Răzvan Ţupa şi Cristian Pohrib şi-au împărţit ex
aequo laurii celei de a patra ediţii. Răzvăna Ţupa a confirmat, publicînd, după fetiş, cartea laureată pentru
anul 2002, încă două cărţi, evoluînd de la o poezie prolixă la un discurs mai coerent şi experimental, în timp
ce Cristian Pohrib, un poet talentat, nu a mai publicat
nimic, risipindu-şi timpul cu alte preocupări care i-au
limitat inspiraţia.
Dan Sociu, încă trăitor la Botoşani pe acea vreme,
a împărţit şi el laurii premiului cu Teodor Dună. Ambii au confirmat, mai mult Dan Sociu s-a impus ca un
adevărat lider al douămiiştilor, izolat mai tîrziu de grupul acestora, singulareizîndu-şi în bine discursul, ca de
alt fel şi Teodor Dună, cu o evoluţie remarcată de critica literară.
Dan Coman şi Claudiu Komartin, din seria poeţilor laureaţi, pe lîngă Dan Sociu, au evoluat, publicînd
cărţi şi în alte genuri, Dan Coman în special, cum a
făcut, de alt fel şi Dan Sociu. Claudiu Komartin s-a impus ca un justiţiar, cu preocupări mai mult de gîlceavă
decît de ordonare a unor principii fireşti, pierzînd în
unele cărţi ceea ce promitea în prima carte Păpuşarul
şi alte insomnii.
Anul pentru care a primit laurii premiului la Botoşani Bogdan Perdivară, al doilea botoşănean în seria
laureaţilor, a fost mai sărac în debuturi, încît juriului
i-a fost mai uşor să aleagă. Nu a împărţit premiul cu nimeni. Dar nici n-a mai vrut să publice nimic de atunci,
fiind atras, probabil, de alte incursiuni existenţiale.
Următorul an, 2006, a fost inflaţionist în materie de
debuturi sau juriul nu s-a putut decide la o singură poetă, toate cele trei – Oana Cătălina Ninu, Andra Rotaru
şi Diana Geacăr, fiind foarte bine primite de critica literară, cărţile lor fiind de excepţie. Doar Andra Rotaru
a fost mai harnică şi a publicat încă trei cărţi de poezie,
fiind şi tradusă în Spania şi USA. Diana Geacăr abia
anul trecut a ieşit cu a doua carte, fără ecou pînă în
prezent. Şi Oana Cătălina Ninu, cea mai bine primită

de critica literară pentru cartea sa de debut Mandala,
editura Vinea, 2005, a mai ieşit cu o selecţie – stările intense, colecţia Biblioteca de poezie, coordonată de
un_cristian, în 2009, fără ecou.
O poetă din Botoşani, trăitoare la Sibiu, Rita Chirian, a împărţit premiul cu Livia Roşca. Rita Chirian a
publicat mai multe cărţi de poezie, stîrnind pînă la un
punct interesul criticii literare pentru insolitul poeziei
sale; este singura dintre tinerii scriitori care a intrat în
Uniunea Scriitorilor din România, dîndu-şi apoi demisia. Livia Roşca nu a mai publicat nimic între timp.
Florin Partene a obţinut laurii premiului pentru
anul 2007, pentru cartea Reverenţă, Editura Vinea,
2007, fiind şi singura lui carte publicată de atunci pînă
în prezent.
Al patrulea poet de origine botoşăneană, Svetlana
Cîrstean, a obţinut premiul pentru cartea Floarea de
menghină, apărută în 2008 la Editura Cartea Românească. A publicat altceva decît poezie de atunci pînă
în prezent.
Stoian G. Bogdan a obţinut laurii premiului pentru anul 2009. Cartea lui, Chipurile, apărută la Editura Cartea Românească, a fost premiată şi de Uniunea
Scriitorilor din România, fiind primit pentru acest fapt
în Uniunea Scriitorilor din România, fiind dintre tineriii laureaţi singurul care este membru al acesteia. A
mai publicat încă trei cărţi, fără a sări de pragul primei
cărţi, înşelînd într-o oarecare măsură aşteptările criticii literare. Talentul lui nativ poate ieşi oricînd la iveală
cu lucruri demne de apreciat.
Mihai Duţescu (m. duţescu), laureat pentru 2010,
a mai publicat poezie şi roman, fără ecouri prea mari.
Crista Bilciu, pentru 2011, nu a mai ieşit cu nimic
între timp, în vreme ce Andrei Dosa, un insurgent înnăscut, împărţind premiul cu Crista Bilciu, a mai publicat între timp încă trei cărţi, impunîndu-şi singularitatea discursului.
Anatol Grosu este primul tînăr poet din Basarabia,
care convinge juriul, care-i acordă premiul pentru
cartea epistola de la filipeni, apărută la Casa de Editură Max Blecher în 2012. Nu a mai publicat nimic de
atunci. Ştefan Baghiu primeşte laurii pentru cartea Spre
Sud, la Lăceni, la Cartea Românească, în 2014. Ştefan
Ivas, al cincilea botoşănean laureat al acestui premiu, a
obţinut premiul pentru cartea mila schimbă gustul cărnii, Casa de Editură Max Blecher, 2014 şi Merlich Saia,
pentru cartea Garda de corp, Editura Tracus arte, 2014.
Ionelia Cristea, pentru cartea Noaptea de gardă, Editura Cartea Românească, 2015 şi Robert Elekes, pentru
cartea aici îmi iau dinţii-n spinare şi adio, Editura Tracus Arte, 2015. Şi ultimul din această antologie, ilustrativă pentru valoarea celor care vin şi seriozitatea acestui premiu, este Ciprian Popescu, pentru Cartea Mile
End, Casa de Editură Max Blecher, 2016.
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Ethnos – sărbătoarea, dragostea, moartea

Cartea Ethnos – sărbătoarea, dragostea, moartea de
Dumitru Lavric reprezintă un studiu de folclor literar aplicat, din perspectiva ethnosului românesc,
analizat pe trei secţiuni majore, definitorii pentru reprezentativitatea acestora. Studiul general este aplicat şi la folclorul literar şi nu numai, cum ar fel coregrafic şi muzical, din judeţul Botoşani. În prezentarea cărţii sale, cercetătorul Dumitru Lavric, fost
director al instituţiei, spune următoarele: „Capitolul
Sărbatoarea este un eseu ce esenţializează complexa simbolistică a festivului hibernal românesc încadrat în ceremonialul sărbătorilor de iarnă şi desfăşurat pe parcursul a douăsprezece zile. Fenomenul
cercetat este încadrat în paradigma sărbătorilor de
prag (trecere) ce presupun ritualuri liminare şi postliminare, ca răspuns la o dublă criză: cea ontologică
(drama omului confruntat cu trecerea inexorabilă a
timpului) şi cea cosmologică – momentul de cumpănă reprezentat de solstiţiul de iarnă. Cercetarea se
desfăşoară diacronic (receptarea măştilor animaliere ca relicve ale sacralităţii, lampadofori cu funcţie
apotropaică şi propriţiatoare) şi sincronic – decelînd
trecerea de la comunicare la comuniune, magia darului, reciclarea magică a obiectelor, conştientizarea
apartenenţei individului la grupul ce îl încadrează
şi direcţionează, consumarea alimentelor cu funcţie rituală, complexitatea canalelor de comunicare.
Un accent deosebit se pune pe comunicarea prin reprezentare, funcţia ritualică a dansului, semnificaţia

pseudoinstrumentelor muzicale, polimorfismul
măştilor, funcţia elementelor plastice şi cromatice.
Secţiunea dedicată dragostei valorifică tezaurul
folcloric naţional într-o amplă cercetare ce se referă la viziunea românească a dragostei, protagoniştii
cuplului erotic, comunicarea erotică, cronotopii dragostei, încheindu-se cu proiectarea sentimentului
erotic în panerotism şi erotosferă.
În ultimul capitol autorul abordează o altă temă
majoră, cu aceeaşi schimbare de accent de pe semnificant pe semnificat, prin trecerea de la fenomenologia actului folcloric la sensul, nu de puţine ori
ocultat, dar prezent, interesat fiind nu de ceremonialul funebru ci de concepţia despre moarte depozitată
în bocete şi cântece de înmormântare. Capitolul debutează cu legitimarea morţii ca entitate prezentă în
lume, anunţată de vestitori, prevestiri şi semne, detaliind cea mai dramatică secvenţă a post-existenţei:
călătoria sufletului. Imaginea lumii de dincolo e sintetizată în subcapitolul Satul fără nume, moartea fiind privită ca desăvîrşire, împlinire a destinului. Nu
lipsesc referirile la moartea ca eşec (strigoiul) sau
nunta mortului (lumirea celui nenuntit), studiul
încheindu-se cu referiri la Pax Aeterna, împăcarea
dalbului pribeag cu noua sa condiţie, trecerea celor
morţi în categoria bunilor şi străbunilor neamului.“
În esenţă volumul se aliniază unor cercetări anterioare de prestigiu semnate de nume prestigioase ale
gîndirii româneşti.
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Să-ţi faci cingătoare,
Să apari un Făt-Frumos.

Nu v-amintiţi de mama
doar de ziua ei,
Că-n fiecare zi v-aşteaptă ea cu drag,
Nu ţină dragostea de mamă
cât florile de tei,
Că-n fiecare zi v-aşteaptă ea în prag.

Din flori de liliac
Ai să îţi faci coroană,
Să pari un pui de dac
De pe Columna Traiană.

Dragoste de mamă

Nu uitaţi de mama, departe chiar de-ţi fi,
Iubiţi-o ca şi cum e de faţă,
Căci toate-n lume-odată n-or mai fi,
Căci toate-s trecătoare-n
astă scurtă viaţă.
N-aşteaptă de la noi cine ştie ce,
Dacă vă are lângă ea, le are pe toate,
Dar tare s-ar mai bucura dac-ar şti de ce
O iubiţi şi voi, fără doar şi poate.

Din toporaşi, brâbduşele,
Cu multă dibăcie,
Ai să faci inele
Cum îţi plac ţie.
Dar peste-astea toate,
Ghiocelul tronează,
Căci numai el poate
Sta primul în vază.
Niciuna nu cutează,
Când zăpada-i mare,
Să vină cu o rază
Spre-a mea-ntâmpinare.

Ieşiţi-i înainte când vine ea acasă,
Cuprindeţi-o şi spuneţi-i cât o iubiţi,
C-o aşteptaţi nerăbdători
pe mama cea frumoasă,
Că fără ea n-aţi fi putut nici voi să fiţi.

În a lui strălucire
E dor şi speranţă,
E-o tainică iubire,
Şi-o poftă de viaţă!

Ştiu! C-o floare nu se face primăvară,
Dar pentru mama
ea-nseamnă altceva,
Dragostea de mamă e o floare rară,
Să nu uitaţi, copii, să nu
i-o daţi, cumva!

Zvon de primăvară
Se-aude-n tot locul,
Vechiul arde-n pară,
Noul îi ia locul.

Florile primăverii
Înc-o primăvară
Îţi bate la fereastră,
Şi-n fiecare seară
Îţi las-o floare-n glastră.
E felul ei de-a spune:
– Bine-am venit, copile,
Ai să petreci cu mine
Numai senine zile.
Am să-ţi fac viaţa
Frumoasă ca o floare,
Când te-i trezi dimineaţa,
Să crezi că zbori spre soare!
Din flori de păpădie
Ai să-ţi faci cunună,
Cunună aurie,
Să o porţi la mână.
Din floare lângă floare,
Împletită frumos,

Zvon de primăvară

Pământul e-n derivă,
Nu ştie ce să facă,
Nu poate sta-mpotrivă,
În verde se îmbracă.
Pomii de-atâta sevă
Ajung la saturaţie,
Mai au o rezervă
De scos şi la licitaţie.
Pârâul zburdă
Bucuros la vale,
Trezeşte şi-o babă surdă
Cu valurile sale!
Soarele la amiază
La somn nu are voie,
Trimite câte-o rază
Cui are nevoie.
Nici chiar Moş Martin
Nu poate sta degeaba,
Mai are puţin
Şi-i gata de supt laba.
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Neobositele albine
N-au timp de odihnă,
Până floarea vine
Fac curat în stupină.
Harnicele furnici
Le fac o reverenţă:
– Treceam şi noi pe-aici:
Ne faceţi concurenţă?
Veveriţa roşcată
Visează la alune;
A găsit o bucată:
– Au fost tare bune!
Toate le fac mare
Parcă le-apucă strechia!
În pădure un cerb
Îşi caută perechea.
Pe post de supraveghetor,
E-un piţigoi din pom:
– Lucraţi, lucraţi cu spor,
Căci nici eu nu dorm!
Acuş mă-mbrac
În strai de sărbătoare:
Îmi pun vestitul frac
Şi plec la plimbare!

Seară de primăvară

Masa de seară s-a luat,
Acum e vremea de poveşti,
Amurgul la culcare a plecat,
Nu mai bate cu degetu-n fereştri.
Afară ziua e pe sfârşite,
Noaptea îi predă ziua ştafeta,
Stele pe cer apar nu prea grăbite,
Luna abia îşi face toaleta.
Un vânt ar vrea şi el s-adie,
Dar plecarea încă şi-o amână,
Ar vrea şi el să-l pună
cineva-ntr-o poezie,
Vreun gânditor poet ce
stă cu pana-n mână!
Zăpada iernii e gata să se ducă,
I-a venit şi ei de-acum sorocul,
Căci primăvara asta este cam năucă,
Vrea numaidecât să îi ia locul!
Dar la anul celălalt să ţină minte,
Că o să-i arate cine este ea,
Să nu mai vina niciodată înainte,
De-a-ncepe piţigoiul a cânta!

Creaţie literară
Radu NECŞANU

crevase
***

spre larg am fost purtat
de o sirenă niciodată
văzând-o
ascultând-o doar
râs de fată la scăldat
m-a prefăcut în piatră sloiul greu nu
a plutit ci
netezindu-mă-n adânc
sub cântec vieaţa mea
a stat cu ochii stinşi de sare
când apa veche s-a pierdut
legată în curbura Lunii
piatra şi sarea s-au uscat
în vânt şi-n vorba lumii
unde mai eşti sirenă blandă
ce continent te strânge
ascunsă-n umbra cărui an
sublimu-ţi trup se frânge

***

privesc prin casă chiar tresar
pândind ca-n alte timpuri oare
o alta viaţă poate sta
şi dincolo de cer sticlos şi care
ascunsă e spre coada vaporoasă
a unei clone de cometă ce dormitează
în chiar viaţa mea
stăpunge vârful îngheţat
bolta cerească a venit
prin poarta nopţii larg mă trage
acum grăbit ultima oară
ca niciodată îi inchid şi
cer şi uşa casei care
m-a primit
aseară

***

Dumnezeu priveşte prin ochii care plâng
nu ai fost nicicând mai în păcat
de sus în jos prin emisfere
decât când paşii tăi au stat
să vadă răul în tăcere
apoi ai plîns când visul tău

te-a strâns la piept te-a strâns în braţe
şi a curbat lumina Lui
în ochii tăi cusuţi cu aţe
pe care tu le-ai înnodat
iar cel de langă tine plânge
în loc să strigi durerea lui
te-ai lepădat
ai fost văzut prin ochi ce plâng
şi încă plâng dar în tăcere
ci chiar de te-or urma
în noaptea lor
nu-i mângâiere

***

m-ai iubit iubindu-ne-n glumă
cu tine în luntre un deochi e apa
departe de ţărm vâsleam împreună
ca în decor timpul să treacă
apoi privind în urma de pe urmă
pe vârfuri de nori stăteam pescăruşi
ştiindu-ne goi rămâneam fără aripi
căzând între ape între valuri răpuşi
de ce draga mea împreună
de ce impreună vâslim către zi
când lumina din noi e departe în urmă
şi-i noapte oricum oriunde am fi
fă bine şi pleacă sau plec eu în lume
cu bine! hai spune-mi tu m-ai iubit
dezbracă tăcerea de aripi şi nume
sau strigă acum spre un alt asfinţit

în tine traiesc o mie de cai

sub ei mii de copite caută umbra în care
să te ascunzi uneori
când carnea te doare
şi nu poţi să zbori
din ce în ce mai sălbatici în coamele lor
cresc adevăruri ce lăsate în urmă
te dor
şi-n piept ca o seceră scurmă
prin nările largi avid respiri ploaia şi vântul
nopţilor reci
îngheaţă pământul
pe care treci
nu poţi să dezbraci căpestrele rupte
în tine doar urlet mai ai
privind cum în neant se aruncă nebuni
o mie de cai
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Taraful Tradiţional Datina – 40 (1978-2018)

Taraful „Datina“ a luat fiinţă în 1978. Iniţiatorul acestuia a fost Constantin Lupu, venit doar de doi ani în
Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei şi a Mişcării Aartistice de Masă (cum se numea actuala instituţie,
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Botoşani). Mai întâi a luat fiinţă
Taraful Tradiţional Datina Botoşani, iar, aşa cum spune iniţiatorul, coechipier-fondator a fost Aurel Amarandei. Din primul taraf au mai făcut parte: Constantin
Negel, cobză, Nicolae Bădean, contrabas şi Mircea Antoneac, la braci (violă). Toţi plecaţi la ceruri. Cu doi ani
mai târziu, în 1980, fostul Ansamblu folcloric de cântece şi dansuri „Rapsodia“ Botoşani ia denumirea „Datina“, avândul ca instructor pe maestrul coregraf Vasile Andriescu şi el plecat în lumea celor drepţi. Dar un
scurt istoric al acestui important ansamblu, cu taraf şi
formaţie de dansuri, recunoscut în ţară şi peste hotare, ni-l poate oferi, chiar şi aşa, regretatul Constantin
Lupu, care, la împlinirea a douăzeci şi cinci de ani de înfiinţare, în 2003, a scris un articol pe care-l redăm aici:

lângă Centrul Judeţean al Creaţiei Populare, consider
că este o întreprindere pe cât de anevoioasă din pricina incredibilei „longevităţi“, în aceeaşi formulă de
bază, presărate ca numeroase amintiri, nostalgii, evenimente inubliabile, trăite în ipostaze dintre cele mai
diverse şi insolite, pe atât de sortită hazardului în a-ţi
fixa în tiparele cuvântului acest „curriculum vitae“
circumscris la momentul bilanţului aniversar.
Şi-apoi, demersul meu de rememorare şi evocare în termeni consonanţi a începuturilor, parcurgerii timpului şi perspectivelor de viitor ale formaţiei
noastre ar fi eclipsat parţial de constatările apreciative, onorante şi mobilizatoare pentru cutezanţa ce ne
marchează, provenite din partea unor strălucite personalităţi ale etnomuzicologiei şi folcloristicii româneşti: Ludovic Paceag, Dumitru C. Chiriac, Ion H.
Ciubotaru, Dumitru Lavric şi, mai recent, reputatul
folclorist, compozitor şi dirijor, Constantin Arvinte.
Însă, o prezentare mai doctă şi mai completă a grupului instrumental tradiţional „Datina“, o datorăm,
alături de recunoştinţa noastră, profesorului dr. Ion
Taraful tradiţional „Datina“
H. Ciubotaru, etnolog ieşean, originar de pe plaiurile
botoşănene (Cuvânt înainte – „Datina“ – Botoşani.
Botoșani la 25 de ani
A face doar şi o scurtă (auto)biografie a Formaţiei Un remarcabil taraf tradiţional, în lucrarea Din reinstrumentale folclorice „Datina“ Botoşani, acum, pertoriul formaţiei „Datina“ Botoşani, de Constantin
la împlinirea a două decenii de la înfiinţarea ei pe Lupu, 1998.
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Aşadar, nutresc dorinţa de a aduce în atenţia celor
interesaţi câteva aspecte şi detalii mai puţin cunoscute din „viaţa muzicală“ a acestui taraf.
Începând de prin anii 1975-1976, urmare a numeroaselor deplasări în judeţ, în localităţi şi sate mai puţin umblate, am avut fericita ocazie să cunosc, să ascult
şi să „studiez“ vestiţi lăutari şi rapsozi, parte dintre ei
plecaţi dintre noi, cercetând direct, nemijlocit şi concret fenomenul folcloric muzical, acumulând prin înregistrări fonice şi notaţii succesive, un bogat material
documentar-artistic, aflându-mă deseori, fie în postura de atent ascultător, ca un cercetător avizat şi curios,
fie în cea de „moderator investigator şi animator“, asistând activ la diverse repetiţii şi reprezentaţii scenice.
După febrile căutări interioare şi stăruitoare, ideea
înfăptuirii unui taraf (de epocă) tradiţional, care să-mi
permită utilizarea instrumentelor muzicale populare
specifice zonei şi „mânuite“ de instrumentişti înzestraţi şi care să vehiculeze un repertoriu foarte riguros
ales, întocmit şi adaptat grupului, a venit de la sine.
Am pornit la drum „într-o zodie fericită“, avându-l
ca prim coechipier-fondator pe regretatul Aurel Amarandei (decedat anul trecut), un artist desăvârşit, atât
ca interpret – dotat cu o tehnică uimitoare, poliinstrumentist de altfel, născut cu harul unei memorii
muzicale deosebite şi a unui inepuizabil repertoriu.
Mai greu, pe la începutul lui 1978, l-am descoperit,
după multe căutări, pe Constantin Negel, unul dintre
puţinii cobzari autentici existenţi încă în Moldova şi
în ţară, de loc din Şupitca, comuna Copălău, pe care
l-am convins şi i-am inoculat încrederea de a se încadra nucleului tarafului nostru. Mai rămânea de completat compartimentul ritmico-melodic al formaţiei,
lucru ce s-a întâmplat relativ uşor. Ni s-au alăturat: la
contrabas, Nicolae Bădeanu, şef de partidă la Orchestra Simfonică Botoşani şi Mircea Antoneac, la braci
(violă), violonist profesionist la simfonicul botoşănean. De menţionat faptul că ultimii doi colegi cooptaţi în formaţie aveau certe veleităţi şi suficientă experienţă şi în interpretarea muzicii populare româneşti,
exersată în diferite ocazii.
A urmat, fireşte, stabilirea şi pregătirea unui repertoriu destul de bogat şi divers cu care să ieşim „în
lume“. La instrumentele solistice (vioară, fluiere, caval, ocarină, tilincă, cimpoi, cobză) se mai adăuga
uneori, cu totul excepţional şi contrabasul. Succesele
n-au întârziat să apară.
Începe perioada participărilor ca grup la mai toate festivalurile şi concursurile folclorice din ţară, de
unde ne întorceam de obicei cu marele premiu sau
premiul întâi. Realizăm întâile înregistrări la Radio Iaşi (1979), apoi la Radio Bucureşti (1980), după
care urmează filmări la TVR Iaşi şi Bucureşti, iar în
1981 apare primul disc la „Electrecord“. Urmează turnee în ţară şi străinătate (U.R.S.S., Iugoslavia, Spania,

Ungaria, Germania, Bulgaria, Danemarca şi Iordania). În 1985 apare al doilea disc „Electrecord“. În decursul acestor ani au făcut parte din taraful nostru, în
diferite împrejurări, perioade mai lungi sau mai scurte, valoroşi instrumentişti, ca: Cristian Spînu, Adrian Cîntec, Mihai Cojocaru, Victor Ilaş, Mihai Haraza, Constantin Moroşanu, Florentin Ruţă, Marinică şi
Marius Ciotoi, Vasile Turcu, Nicolae Cantolariu, Vasile Sfrangeu, Dumitru Stanciuc, Vasile Bădeliţă şi alţii.
Din 1980, fostul Ansamblu folcloric de cântece şi
dansuri „Rapsodia“ Botoşani îşi schimbă denumirea
în „Datina“, avându-l în continuare coleg, ca şi până
atunci, pe maestrul coregraf Vasile Andriescu, salariat
al Centrului Judeţean al Creaţiei Populare Botoşani.
Ne face onoare să amintim aici fructuoasa colaborare în timp cu distinşi interpreţi de marcă ai cântecului popular, cum ar fi: Sofia Vicoveanca, Laura Lavric,
Daniela Condurache, Anton Achiţei, Alexandru
Dumbravă, Viorica Galan, Aurica Alecu-Poenaru,
Celina Râznic, Brânduşa Colvalciuc şi alţii.
La acest moment aniversar se cuvine să aduc mulţumirile mele şi ale membrilor tarafului tuturor celor care, prin sfaturi profesionale şi colegiale, ne-au
susţinut în demersurile noastre artistice. Ne face cinste să-i amintim aici pe: Ioan Cobâlă, Costel Moisa,
Ion Ilie, Gheorghe Jauca (cel care a susţinut în mod
real înfiinţarea Tarafului „Datina“). (Prof. Constantin Lupu)
În prezent despre fostul Taraf „Datina“ nu se mai
vorbeşte decât sporadic, eventual la radio, unde în
fonotecă există peste o sută de piese înregistrate, culese şi redate cu virtuozitate de violonistul Constantin Lupu şi cei din taraful condus de el. Referinţele
la acest taraf sunt din cele mai elogioase şi de valoare, făcute de mari specialişti în domeniu, intrate în
conştiinţa celor care ştiu să preţuiască astfel de valori
tradiţionale. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţia
care a avut în activitatea ei acest taraf a înlocuit acum
această formă curată de tradiţie muzicală, reprezentativă pentru judeţul nostru, cu alte activităţi. Totuşi,
întru memoria lui Constantin Lupu, se organizează
un festival al tarafurilor, care-i poartă numele, ajuns la
ediţia a III-a. Noroc de Primăria Vorona că a acceptat
iniţiativa rapsodului popular Nicolae Amarandei, fost
discipol al lui Constantin Lupu, să reînvie Taraful Datina şi să lege întrucâtva activitatea începută de acest
taraf acum 40 de ani în urmă. Acum, la 40 de ani de la
înfiinţare, Taraful „Datina“ ar merita o mai atentă valorificare şi poate o continuare a liniilor pe care Constantin Lupu le-a trasat nu numai în conştiinţa locului ci şi în cea naţională. Sperăm ca noua formulă, cea
iniţiată de rapsodul Nicolae Amarandei, să readucă în
conştiinţa locului Taraful Tradiţional „Datina“.
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„Trebuie să activăm pentru a reînvia
tradiţia muzicii corale româneşti!“
MIREL AZAMFIREI ÎN DIALOG CU MAESTRUL DAN MIHAI GOIA
În ziua de 23 martie anul acesta, C.J.C.P.C.T. Botomea seară de seară la spectacolele Operei şi săptămânal la concertele simfonice ale Filarmonicii din
şani a organizat prima ediţie a Festivalului-Concurs
oraş.
Coral de Muzică Sacră. Juriul a fost prezidat de către
compozitorul, dirijorul şi profesorul DAN MIHAI M.A.: Apoi, v-aţi translatat în Bucureşti. Aţi cântat şi
GOIA. Personalitate marcantă a muzicii corale rodirijat în corul Madrigal, timp de 24 de ani. Ce ne
puteţi spune despre acest adevărat fenomen al mumâneşti, maestrul ne-a destăinuit, cu generozitate,
zicii, MADRIGALUL? Cum erau relaţiile artistice
momente din viaţa şi activitatea artistică incredibil
de prolifice. Aşadar, să ridicăm cortina…
şi umane între madrigaliști?
Mirel Azamfirei: Maestre, v-aţi născut în Cluj, aţi D.M.G.: Aş putea afirma că adevarata şcoală corală,
de pregătire şi înţelegere, am realizat-o la Corul
copilărit în Iaşi, trăiţi în Bucureşti; prin urmare,
aţi avut contact nemijlocit cu seva culturală a 3
de Cameră MADRIGAL. În acest sanctuar coral
mari centre ale ţării. La Iaşi, tatăl dv., muzicianul
am înţeles cum se plamădeşte adevărata trăire,
şi profesorul Ioan Goia, a fost primul director al
prin multă trudă, cu exigenţă sonoră şi artistică
Operei Naţionale Ieşene. Vorbiţi-ne despre tatăl
maximă. Am cunoscut camaraderia membrilor
dv. şi despre perioada ieşeană.
acestui colectiv artistic de elită, cu spirit de echiDan Mihai Goia: Am locuit în Iaşi în perioada 1956
pă, având continua ambiţie de a realiza înfăptuiri
– 1966. Am cunoscut acest minunat oraş al Molartistice remarcabile.
dovei pe vremea când tatăl meu a fost desemnat să M.A.: Cum erau repetiţiile?
formeze şi să conducă Colectivul Operei Române, D.M.G.: Repetiţiile erau făcute cu mare responsabilitate, cu grijă pentru detalii şi cu o abordare proiar primul spectacol de operă la care am asistat a
fost TOSCA de Giacomo PUCCINI, în noiembrie
fundă a sensurilor filozofice şi muzicale ale partiturilor. Maestrul MARIN CONSTANTIN avea o
1956. În Iaşi, am început să studiez vioara şi apoi
răbdare şi o exigenţă ieşite din comun. Până când
pianul la Liceul OCTAV BĂNCILĂ, liceu de muzică şi arte plastice, avându-i ca profesori pe Ghenu se realiza ceea ce îşi propunea ca sens şi adevăr
artistic, cu fiecare moment muzical, nu se oprea
orghe Sârbu şi Nicolae Marcovici. Aici am deprins
din lucru.
gustul şi bucuria de a asculta Muzică prin prezenţa
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M.A.: Cum funcţiona acea incredibilă sincronizare a
vocilor/timbrelor, care este foarte greu de realizat
într-un ansamblu coral?
D.M.G.: Omogenitatea şi sincronismul erau realizate pe absolut toate planurile: sonor, psihic, afectiv
şi chiar existenţial. Cam tot ce se întâmpla în MADRIGAL însemna unitate în tot şi în toate. Plecând de la omogenitatea de sunet şi de timbru pe
partida corală şi pe întregul ansamblu, apoi continuând cu starea de spirit comună a tuturor membrilor, mergând în final către vibraţia afectivă deplină şi totală a corului.
M.A.: Spuneţi-ne ceva despre turneele Madrigalului.
Cum era receptată muzica românească în alte ţări?
D.M.G.: Am avut marea şansă ca în perioada de tristă amintire a regimului comunist să fim Ambasadori ai culturii româneşti pe întreg mapamondul.
MADRIGALUL a cutreierat întreaga lume cântând colinde, muzică de tradiţie bizantină, muzică contemporană românească şi multe alte genuri
ale repertoriului coral românesc şi universal. Am
avut concerte în întreaga Europă, în Statele Unite ale Americii, Japonia, Coreea de Nord etc. Atât
muzica românească cât şi cea universală prezentată de MADRIGAL era primită cu aplauze frenetice, cu cronici laudative şi comentarii apreciative.
Sunt convins că motivul era, fără doar şi poate,
calitatea prezentării scenice a tuturor pieselor.
M.A.: Cum se pregătea o partitură la Madrigal? Cum
se ajungea la acea sonoritate luminoasă a Madrigalului, pe o emisie deschisă, aproape fără vibrato?
D.M.G.: Aşa cum am mai spus, calitatea de bază a
repetiţiilor MADRIGALULUI, sub conducerea
lui MARIN CONSTANTIN, era munca fără reţinere şi exigenţa aproape de absolut. O partitură
nou abordată se plămădea în săptămâni şi chiar
luni de zile de lucru intens. Dorinţa de a atinge, măcar din când în când, adevărul artistic al
partiturii abordate, era un deziderat permanent.
Despre sonoritatea specifică MADRIGALULUI
pot spune că ea s-a format iniţial prin alăturarea
vocilor feminine provenite din corurile de copii
şi tineret cu vocile mature, bărbăteşti, bogate în
armonice şi profunzime timbrală. Acest patent
iniţial madrigalesc s-a metamorfozat permanent
de-a lungul celor peste 5 decenii de existenţă. Astăzi, întregul cor se manifestă sonor prin luminozitate, strălucire a sunetului, o calitate deplină a
intonaţiei şi a omogenităţii corale.
M.A.: Să vorbim despre dirijorul Madrigalului, Marin Constantin. Cum era el ca dirijor, ca om? Cum
pregătea partitura cu corul, cum reuşea să ajungă la rezolvarea perfectă, până la ultima esenţă, a
problemelor tehnice, legate de frazare, dicţie, atac,
pronunţie etc.?

D.M.G.: Maestrul MARIN CONSTANTIN a trăit
pentru şi prin MADRIGAL. Personalitatea lui
se contopea aproape perfect cu colectivul coral pe
care l-a zămislit, pe care l-a creat. Pornind de la
selecţia exigentă a membrilor ansamblului, de la
cultivarea valorilor morale, vocale şi muzicale ale
fiecărui madrigalist în parte, continuând cu captarea tuturor energiilor coriştilor în mâinile sale,
MARIN CONSTANTIN a marcat decisiv istoria muzicii corale româneşti. Avea mijloace dirijorale aparte de Tratatele de Dirijat tradiţionale,
mijloace mereu în schimbare, căutătoare de noi
sensuri şi vibraţii afective prin sunete. A desăvârşit aşa-zisul atac reflex care reunea instantaneu
energiile de redare sensibilă şi sincronă a întregului cor. Frazările se înlănţuiau pe spaţii largi creionând o arhitectură desăvârşită a lucrărilor muzicale. Programele de concert erau mereu exemple
de alcătuire logică şi crescătoare, Maestrul simţind mereu pulsul psihic şi afectiv al publicului
căruia i se adresa.
M.A.: Făcea Marin Constantin totul singur, sau era
ajutat de o echipă de specialişti? Ce rol aveau dirijorii secunzi în economia pregătirii unui concert la
Madrigal?
D.M.G.: În schema MADRIGALULUI au existat mereu posturi de maestru-corepetitor sau
dirijor-asistent. Aceste funcţii au fost ocupate în
timp de oameni înzestraţi pentru munca de pregătire a repertoriului, dar munca de cizelare finală şi
de prezentare concertistică aparţinea lui MARIN
CONSTANTIN, de regulă. Către sfârşitul vieţii sale asistenţii sau dirijorii secunzi susţineau şi
unele concerte publice. Dintre cei mai importanţi
dirijori asistenţi îi enumăr pe Fănică PRUTEANU,
Veronica BOJESCU, Lucian BONIFACIU, Voicu
POPESCU, Anna SZABO-UNGUREANU, listă la
care mă alătur şi eu pentru o perioadă de vreo 15
ani. În MADRIGAL am învăţat ce trebuie şi ce nu
trebuie să faci în calitate de dirijor secund.
M.A.: Ce este psiho-tehnica? (sau, corectaţi-mă, dacă
se numeşte altfel)
D.M.G.: Vedeţi Dvs., MARIN CONSTANTIN, licenţat în Filozofie şi în Muzică, a desăvârşit acest termen şi l-a aplicat în practica corală. Psiho-tehnica
este în fapt tehnica de a lucra cu psihicul, atât al
coriştilor în actul artistic scenic sau în repetiţii,
precum şi al publicului meloman auditor. Având
calităţi de sugestie şi autosugestie considerabile, MARIN CONSTANTIN genera energii creatoare în mintea şi sufletul coriştilor, se hrănea
cu trăirile fiecăruia dintre noi şi realiza unisonul psiho-afectiv perfect în curgerea sunetelor
muzicale.
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M.A.: Marin Constantin, în dialog cu Iosif Sava, mărfrumos artistic, atât pe scena de concert, cât şi în
turisea că, în timpul concertelor, el emite o energie
repetiţii.
către corişti, aceştia emit, prin sunete, energie că- M.A.: Ce caracteristici are corul bărbătesc, cum se detre sală, iar publicul trimite o energie pe care diriosebeşte sonoritatea unei astfel de formaţii de cojorul o simţea, fizic, în ceafă – astfel închizându-se
rul mixt/de copii, etc.? Aţi condus o strălucită forcercul energetic. Este o figură de stil, sau ceva real?
maţie – „Te Deum Laudamus“, timp de 12 ani
Legat de acest aspect, câtă mistică există în inter(1997-2009). Vorbiţi-ne despre concertele, turneele
pretarea pe viu a muzicii? Sergiu Celibidache refuşi timpul petrecut cu acest cor bărbătesc.
za înregistrările, el nuD.M.G.: Aş vrea să spun
mea CD-urile „clătite
că pentru mine anii petrecântătoare“.
cuţi la conducerea CoraD.M.G.: Desigur că actul
lei Bărbăteşti Ortodoxe
artistic, scenic, are trăTE DEUM LAUDAMUS
irile specifice, cele care
reprezintă poate cea mai
sunt susţinute de emofrumoasă perioadă din
ţiile creatoare desfăşuactivitatea mea dirijorarate în faţa publicului.
lă. Această corală este alÎnregistrările sunt rescătuită şi acum din stuponsabile, corecte, dar
denţi teologi, din diaconi
lipsite de cele mai mulşi preoţi, tineri activând
te ori de trăirea adeîn diferite domenii, iubivărată din concert. În
tori ai sonorităţilor corufapt, este vorba de un
lui bărbătesc, care vin cu
triunghi semiotic, de
mare plăcere la repetiţiile
sensul muzical autentic. Dirijorul îşi închipuie sobisăptămânale ale formaţiei. Deşi ambitusul corunor şi afectiv ce vede în partitură, transpune geslui bărbătesc este înjumătăţit,comparativ cu cel al
tual cât mai expresiv acest lucru, apoi coriştii se
corului mixt, el te impresionează cu atât mai mult
lasă sugestionaţi vibrându-şi şi nuanţându-şi gladatorită expresivităţii sonore tipic masculine, mai
surile către publicul receptor, iar acesta, la rândul
ales atunci când sunt valorificate bogăţia armonisău, captează emoţia scenică şi transmite pe căi
celor glasurilor, forţa şi anvergura pe plan dinainefabile, gânduri frumoase şi trăiri intense către
mic în relaţie contrastantă cu momentele de sen„ceafa“ dirijorului, ca să vă citez pe Dvs.
sibilitate realizate printr-un pianissimo desăvârM.A.: O întrebare pe care mulţi oameni şi-o pun: Ce
şit. Am avut ocazia, cu acest valoros instrument
face dirijorul? Ce înseamnă să dirijezi?
vocal – TE DEUM LAUDAMUS – să concertăm
D.M.G.: Continuând ceea ce am spus mai sus, a dirija
la Concertgebouw din Amsterdam – OLANDA,
înseamnă a reuni într-un tot de sens şi de emoţie
în Suedia, Franţa, Belgia şi Germania. În ţară, am
artistică cele trei elemente de nedespărţit: Dirijor
participat la Festivaluri Corale, la concerte în bi– Cor (sau orchestră) – Public. De aceea eu cesericile din Bucureşti şi din ţară, la emisiuni şi filream la fiecare concert susţinut să fie lăsată lumină
mări TV, etc. Celor peste 250 de concerte susţisuficientă în sală pentru a vedea între piese sau la
nute împreună li se adaugă 6 compact-discuri cu
sfârşitul concertului feţele şi expresiile celor care
muzică religioasă românească şi universală. Cane ascultau, pentru a le vedea reacţiile şi trăirile,
maraderia tipic masculină şi bucuria de a-L Slăurmare a faptului scenic desfăşurat câteva clipe
vi pe Dumnezeu prin Rugă cântată ne-au însenimai devreme.
nat mereu sufletele, ne-au bucurat inimile şi ne-au
M.A.: Care este rolul textului într-o partitură muziînălţat spiritele. Mă bucur că am lăsat ca succesor,
cală corală/vocală? Cuvântul poate avea o valoare
la pupitrul formaţiei, pe Preotul Zaharia MATEI,
creatoare?
un muzician priceput şi un om dedicat Bisericii şi
D.M.G.: CUVÂNTUL este fermentul, este elemenfrumosului prin cânt.
tul de pornire şi împlinire al Muzicii vocale, co- M.A.: Ce înseamnă Cor profesionist şi ce înseamnă
rale sau vocal-instrumentale (deci a muzicii cu
Cor de amatori? Care sunt avantajele şi dezavanTEXT). El explicitează întreaga partitură, mesajul
tajele celor două modele de cor? Tot Marin Constanşi sensul profund al fiecărui moment în parte şi
tin vorbea despre corurile/orchestrele profesioniste,
justifică şi dă legitimitate pentru truda cotidiană
ca fiind „pândite“ de pericolul blazării, al transfora dirijorului şi a coriştilor, colaboratorii săi întru
mării artei într-un serviciu şi nimic mai mult; este
reală această teoremă? În continuare, comparaţi
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activitatea dv. cu un cor profesionist – respectiv Coo categorisire mai riguroasă a tipurilor de formaţii
rul Radio Bucureşti, cu cealaltă ipostază, aceea a
participante. Categoriile Licee de Artă şi Categocorului de amatori – Te Deum Laudamus.
ria de coruri mixte pe 4 voci au putut fi jurizate
D.M.G.: Din anul 2000 şi până la pensionare, în 2015,
cu uşurinţă în funcţie de valoarea demonstrată în
am condus şi CORUL ACADEMIC RADIO din
ziua de Concurs. Categoria de 1 – 2 voci trebuie
Bucureşti, formaţie profesionistă de rang valoobligatoriu secţionată în diferite tipuri de cor. Astric înalt, cu care am susţinut numeroase concerfel, trebuie adăugate următoarele subsecţiuni: a).
te a cappella cu tematică diversă, participând şi la
Coruri de copii şi de tineret pe 1 – 2 voci; b). Copregătirea opusurilor vocal-simfonice de referinţă
ruri bisericeşti, ce susţin monodii de tradiţie bidin literatura muzicală universală (oratorii, messe,
zantină, cu ison; c). Coruri săteşti pe 1 – 2 voci.
requiem, motete, creaţii contemporane etc.). Am
Această împărţire pe subcategorii de 1 – 2 voci ar
colaborat în concerte cu mari dirijori de orchestră
putea diferenţia eficient tipuri de Cor distincte.
ca Zubin MEHTA, Valery GERGIEV, Vladimir
În rest, pentru o primă ediţie, organizarea a fost
JUROVSKY, Gerd SCHALLER, Jin WANG, Neil
de un bun nivel. Mai trebuie lucrat la prezentaTHOMSON, Iosif CONTA, Sergiu COMISSIOrea succintă dar cu eficienţă informaţională a parNA, Cristian MANDEAL, Horia ANDREESCU,
ticipanţilor, la defluirea organizată şi concentrată
Ludovic BACS sau cu voci de aur precum Jose
a formaţiilor pe scena de concurs, păstrarea linişCARRERAS sau Andrea BOCCELI. Munca alătii şi a ordinei în sală, precum şi o Gală a Laureaturi de CORUL ACADEMIC RADIO a însemţilor cu strălucire şi bun gust scenic. Cu sigurannat studierea şi aprofundarea marilor opusuri
ţă trebuie mediatizat mai mult acest eveniment
vocal-simfonice din muzica universală, lucrări
deosebit, pentru a putea fi cunoscute strădaniile
hăruite de Bunul Dumnezeu prin compozitori de
C.J.C.P.C.T. din BOTOŞANI, prin presa locală şi
genialitate ca BACH, MOZART, BEETHOVEN,
posturile de Radio şi de Televiziune din zonă.
VERDI, PUCCINI, BRAHMS, SCHUBERT, M.A.: Ce lipseşte mişcării corale româneşti în 2018?
RAHMANINOV şi mulţi, mulţi alţii. Blazarea
Observăm, în ultimii ani, o scădere a activităţii code care menţionaţi poate exista sau chiar persisrale, în general. În şcoli, profesorii de muzică nu
ta dacă cel care conduce corul, adică dirijorul, nu
mai fac coruri; nici liceele de artă nu mai sunt ce au
luptă continuu cu aceasta. Menţinerea interesufost, la acest capitol; profesorii aveau înainte corului corului pe care-l conduce depinde de perfecţirile lor, acum nu mai există, cel puţin în Botoşani.
onarea continuă a calităţilor vocale ale membrilor
În biserici, se preferă, mai ales de către înalţii preformaţiei, de înnoirea perpetuă a repertoriului şi a
laţi, doar muzica monodică. Ce se poate face? Ar
programelor de concert, de abordarea diferitelor
trebui să se ocupe ministerele, filarmonicile, consergenuri ale muzicii corale, şi mai ales, de menţinevatoarele, primăriile etc., sau lăsăm libera iniţiatirea bucuriei şi plăcerii de a cânta în cor, indiferent
vă a iubitorilor de cor şi muzică vocală să rezolve
de cât de aspre sunt condiţiile financiare şi sociale
lucrurile?!
cotidiene. Este o muncă trudnică a dirijorilor de D.M.G.: Aţi punctat foarte bine şi judicios problecor, dar care în final, oferă satisfacţii maxime.
matica mişcării corale actuale în România de azi.
M.A.: În 23 martie anul acesta, C.J.C.P.C.T. Botoşani
Cred că o soluţie viabilă ar fi ca toată lumea, toţi
a organizat prima ediţie a Festivalului-Concurs
aceşti factori responsabili, din diverse zone ale ţăCoral de Muzică Sacră. Prezenţa corurilor a fost
rii, să înţeleagă că fără o implicare ardentă nu
una neaşteptat de mare, pentru o primă ediţie, iar
se poate realiza mai nimic. De asemenea, trebuaceasta credem că se datorează şi faptului că dv.,
ie bine înţeles că un popor fără cultură îşi piermaestre Dan Mihai Goia, aţi fost preşedintele jude identitatea şi valoarea. Cam toţi cei care iuriului, iar concurenţii au avut garanţia că se vor
bim muzica, trebuie să activăm pentru a reînvia
prezenta la un festival serios, de înaltă calitate
tradiţia muzicii corale autohtone, aşa cum o fac
artistică. Cum apreciaţi organizarea şi desfăşuraspre exemplu grecii, galezii sau popoarele nordice.
rea concursului? Plusuri, minusuri, acceptăm orice
Îmbinând dragostea pentru muzica corală a cecritică…
lor împătimiţi de aceasta, cu resursele financiare,
D.M.G.: Aş menţiona în primul rând că m-a bucuşi de ce nu, poate prin atragerea de fonduri eurorat mult invitaţia Dvs. de a prezida juriul primei
pene de către factorii responsabili, lucrurile s-ar
Ediţii a acestui Festival-Concurs de Muzică Sacră.
putea redresa în mod evident.
Am fost onorat că pot să fiu de folos unei astfel M.A.: Cum vedeţi România şi mişcarea corală româde manifestări şi aşteptările au fost satisfăcute din
nească, în acest an 2018, când aniversăm Centenaplin. Desigur că mereu vor fi lucruri de îmbunătărul Marii Uniri?
ţit… Aş spune, că în primul rând, ar trebui făcută
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https://biblioteca-digitala.ro

Etnomuzicologie şi coregrafie
D.M.G.: Vedeţi Dvs., vorbiţi de aspecte istorice şi trebuie să ne reamintim că în urmă cu un secol şi
jumătate existau Reuniuni de cântări corale, păstorite de muzicieni devotaţi acestei cauze. Nume
precum Gavriil Musicescu, Ion Vidu, Timotei
Popovici şi mulţi alţii au crezut în menirea muzicii corale româneşti, în formarea şi desăvârşirea
gustului de frumos, a personalităţii umane, prin
practicarea muzicii corale. Astăzi, când tehnologia şi „telefonul mobil“ ne subjugă aproape total
atenţia şi concentrarea, este imperios necesar să
sfătuim tânăra generaţie să se reîntoarcă către natură, sport, frumos, bun gust şi mai ales către latura sensibilă în activitatea cotidiană. Trebuie să-i
reînvăţăm să creadă în lucrurile bune, cu impact
pozitiv, cu mai mult bun gust şi cu o mai mare disciplină şi ordine în gândire şi în fapte. Tatăl meu,
spunea odată: “- Când faci un lucru, oricare ar fi
acela, fă-l cu pasiune, cu dăruire totală şi rezultatele vor veni cu siguranţă“… Cam acesta ar trebui să fie principiul de viaţă al profesorilor, preoţilor, părinţilor şi mai ales al celor din mass-media.
M.A.: Am observat că aţi avut proiecte, care au ţinut
vreme de 12-15 ani, respectiv profesoratul la Conservator (13 ani), Te Deum Laudamus (12 ani), Corul Radio (15 ani). V-aţi programat aşa lucrurile,
sau aşa s-a întâmplat? Sunteţi de părere că „trebuie
să te retragi la timp“? Dirijorii şi directorii vor, în
general, „să iasă cu picioarele înainte“ dintr-o instituţie… Dv. aţi plecat de la Corul Radio, când aţi fi
putut şi astăzi să dirijaţi cu succes; trebuie să lăsăm
locul celor tineri, sau?
D.M.G.: Aveţi mare dreptate…Proiectele mele în
profesie au durat 10 – 15 ani. Le-am aprofundat şi
le-am făcut cu mare bucurie şi dăruire până când
viaţa mi-a oferit o nouă provocare, o altă încercare de a cunoaşte şi de a mă dezvolta într-o inedită latură, aparţinând aceleiaşi pasiuni de o viaţă, care este, şi a fost mereu – MUZICA. Atât ca
profesor, dirijor, compozitor,chiar consilier sau
comentator în domeniul muzical, toate au fost în
fapt aspecte ale formării şi dezvoltării mele în acelaşi plan, al muzicii corale. Mai cred, de asemenea, că este bine să te retragi atunci când aspiraţiile tale nu mai rezonează cu cei cu care colaborezi întru redarea frumosului muzical şi artistic şi
mai ales când crezi că baţi pasul pe loc sau nu mai
eşti înţeles în năzuinţele tale. În orice caz, şi aşa a
fost în cazul meu, atunci cînd iei hotărârea să te
retragi este obligatoriu să laşi în locul tău pe cineva potrivit cu misiunea pe care ai avut-o ani de-a
rândul. Atât Părintele Zaharia MATEI cât şi dirijorul Ciprian ŢUŢU sunt cu siguranţă cei mai doriţi şi potriviţi pentru corurile pe care le-am condus cu pasiune şi dăruire totală întreaga perioadă

menţionată de Dvs. Ca profesor, am avut bucuria
ca foarte mulţi dintre foştii mei studenţi să împânzească astăzi corurile bucureştene şi din ţară,
unii dintre aceştia conducând în prezent formaţii de frunte ale României, cum ar fi,spre exemplu, Anna Ungureanu-Szabo la Corul Naţional de
Cameră MADRIGAL sau Daniel JINGA la Corul
OPEREI ROMÂNE din Bucureşti.
M.A.: Ce proiecte aveţi, acum? Ştiu că veţi fi bunic…
Cum aţi reuşit să faceţi atât de multe lucruri? Aveţi
sute de concerte cu Madrigalul, Te Deum Laudamus, Corul Radio, în ţară şi în afară, din China până în America; compuneţi, aţi fost profesor la
Conservator… Cum reuşiţi?
D.M.G.: Totul în viaţă se face cu multă pasiune şi
dăruire. Atunci când ai responsabilitatea unui colectiv artistic este absolut necesar să trăieşti fiecare
clipă perfecţionând ceea ce urmează să faci. Eu mă
culcam şi apoi mă trezeam cu gândurile îndreptate către repetiţiile din ziua următoare, cu problematica repetiţiei sau concertului de a doua zi.
Mintea şi sufletul erau permanent conectate cu
responsabilităţile perioadei de viaţă pe care o trăiam. Acum, sunt un tânăr pensionar încă în putere, sunt fericit cu soţia mea şi mă bucur total de fiecare clipă petrecută împreună, aştept cu emoţie şi
nerăbdare să devin bunic, mai scriu câte o lucrare
corală, atunci când simt nevoia să compun, şi, răspund prezent solicitărilor de jurizare, reprezentare
şi cursuri de master-class, în care împărtăşesc din
experienţa acumulată O Viaţă în domeniul MUZICII CORALE.
M.A.: Am discutat cu dv., maestre Dan Mihai Goia,
despre posibilitatea de a organiza un master class,
la Botoşani, în luna septembrie a acestui an, un
curs de dirijat coral. Cum vedeţi acest proiect, cum
ar trebui structurat şi ce aşteptări aveţi de la dirijorii cursanţi?
D.M.G.: Ar fi frumos ca şi în oraşul Dvs. să pot poposi pentru vreo săptămână, pentru a susţine repetiţii cu un cor alcătuit ad-hoc, cu care să aprofundăm probleme şi teme legate de COR, de diverse partituri, de pregătirea glasurilor pentru
cântul coral, de analiză pragmatică şi eficientă a
unor partituri cu aplicare directă în limbajul gestual dirijoral, de cunoaştere şi apropiere a sensurilor profunde ale partiturilor abordate, şi, de ce
nu, să finalizăm întreaga trudă corală cu un mic
concert local, care să pună în practică cele discutate şi rezolvate în repetiţii. Este absolut necesar
ca cei care vor participa la aceste discuţii-repetiţii
să fie iubitori adevăraţi ai muzicii corale, să vrea
să cunoască şi să se perfecţioneze în cunoaşterea
acestui miraculos şi sensibil instrument, care este
VOCEA UMANĂ.
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Colonel R. MACOVEI FLOREA

Colonelul Victor Tomoroveanu –
Comandantul Regimentului 37 infanterie
„Alexandru cel Bun“
din Botoşani
Ca şi multe alte personalităţi militare ale judeţului Boprimiti de populatie „cu flori si cântec“. In zilele urma-

toşani, Victor Tomoroveanu a fost omul datoriei,
care şi-a dat viaţa pentru întregirea României în hotarele ei etnice. Viaţa sa a fost legată
până la identificare cu Regimentul 37 Infanterie din Botoşani, pe care l-a condus
cu eroism pe câmpurile de bătălie din
primul război mondial, contribuind la
realizarea visului de veacuri a poporului român – unitatea naţională a tuturor ţinuturilor locuite de români.
Victor Tomoroveanu s-a născut
la data de 24 august 1874. A îmbrăţişat de tânăr cariera armelor, debutând în viaţa ostăşească la data de 10
iulie 1893, ca elev de şcoală militară. La
10 iulie 1895 a obţinut gradul de sublocotenent, fiind avansat, succesiv, locotenent (1898), căpitan (1905) si maior
(1913). În iunie – august 1913 a participat
la campania armatei române în sudul Dunării, în cadrul celui de-al doilea război balcanic.
Intrarea României în Războiul de Întregire l-a găsit
cu serviciul în Batalionul 10 Vânători din Tulcea, unde îndeplinea funcţia de ajutor al comandantului.
La începutul lunii iulie 1917, Victor Tomoroveanu –
avansat între timp la gradul de locotenent colonel – a luat
în primire comanda Regimentului 37 Infanterie „Alexandru cel Bun“ din Botoşani aflat pe poziţii în sectorul Caşin.
În „vara de foc“ a anului 1917 a condus unitatea în marile
bătălii de la Mărăşeşti şi Oituz, evidenţiindu-se prin curaj şi
abnegaţie, în împrejurările critice participa personal la acţiunile de luptă, în mijlocul trupei,pentru a aprecia corect
situaţia de luptă şi justeţea hotărârilor pe care le lua. Regimentul 37 Infanterie, comandat de Victor Tomoroveanu
a rămas în linia intâi până la sfârşitul lunii ianuarie 1918,
când a fost retras în rezerva Diviziei 8 Infanterie. Unitatea a
revenit la Botoşani la 7/20 mai 1918, fiind, ulterior, demobilizat ca urmare a Păcii de la Bucureşti. Ca o recunoaştere a meritelor sale, Victor Tomoroveanu a fost decorat cu
„Steaua României“ şi avansat la gradul de colonel.
Colonelul Victor Tomoroveanu şi-a adus o contributie însemnată la apărarea Marii Uniri din 1918, mai intâi
in Bucovina, apoi în Campania din 1919. Ca urmare a declansarii actiunilor de eliberare a Bucovinei, trupele Regimentului 37 Infanterie – constituie Detasamentul „Alexandru cel Bun“, sub comanda colonelului Victor Tomoroveanu, care avea sa paraseasca Botoşaniul la 26 octombrie/
11 noiembrie 1918, să-şi facă intrarea triumfala in Cernauti, împreuna cu statul major si comandantul Diviziei 8
Infanterie, generalul Iacob Zadik. Militarii botoşăneni au
fost primii care au intrat in vechea urbe bucovineana, fiind

toare, Detasamentul „Alexandru cel Bun„a organizat un cap de pod la nord de Cernauti, asigurand paza trecerilor peste Prut, controlul
circulatiei si strangerea armamentului din
zona. Dupa completarea sa cu efectivele
mobilizate, Regimentul 37 Infanterie a
indeplinit misiuni vizand, in principal
restabilirea ordinei si apararea liniei
Nistrului impotriva atacurilor bolsevice, uneori extrem de violente.
In ziua de 18 mai 1919 colonelul
Victor Tomoroveanu „prin ofiterii si
trupa delegata de batalioane si-a luat
ramas bun de la regimentul in fruntea caruia a fost timp de doi ani “, fiind
numit Comandant al Brigazii 2 Infanterie. A fost ultima intalnire cu camarazii
de arme din unitatea botosaneana: peste
doua luni de zile avea sa cada la datorie in
luptele de pe Tisa, fiind rasplatit pentru bravura sa, cu Ordinul „Mihai Viteazul“, clasa a
III-a. In motivatia privind acordarea prestigioasei
distinctii, se arata: Pentru vitejia si elanul cu care a condus
Brigada 2 Infanterie in luptele cu maghiarii de la Kenderes,
din iulie 1919. Intrucat inamicul a atacat cu forte mult superioare aripa dreapta a trupelor noastre, a intervenit personal pe linia de lupta, asezandu-se cu arma in mana in
fruntea brigazii sale, cu care a pornit la atac, cazand vitejeste pe campul de onoare“.A fost inmormantat la Oradea
pe locul unde se afla astazi monumentul numit „Vulturul“.
Prin faptele si jertfa sa, Victor Tomoroveanu si-a inscris numele in galeria eroilor Razboiului de Intregire a
Romaniei. Jertfa sa se adauga celor peste 330.000 de osteni romani cazuti pe campurile de lupta din primul razboi
mondial si celor peste 600.000 de civili romani morti din
cauza razboiului, jertfa lor cantarind greu in Conferinta de
Pace de la Paris unde Marile Puteri au trebuit sa recunoasca, prin Tratatul de la Trianon, vointa poporului roman de
a trai in granitele aceluiasi stat.
Ca o recunoastere a meritelor sale si o cinstire a memoriei marelui erou Victor Tomoroveanu, Asociatia Cultul
Eroilor „Regina Maria“- Filiala Botosani in parteneriat cu
Primaria Botosani au luat masura ca pina la 1 Decembrie
2018 sa ridice un bust al eroului in Parcul din spatele Primariei Botosani pentru a aminti generatiilor prezente si viitoare sacrificiile facute de ostasii romani pentru apararea
Romaniei Mari.“ Fericit poporul care are asemenea fii… “,
titra ziarul Vestul Romaniei din 13.04.1923. De asemenea,
in memoria sa Primaria Botosani a luat masura ca o strada
din municipiul Botosani sa-i poarte numele.
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Vorona – SAT CULTURAL

Pentru a 4-lea an consecutiv, comuna Vorona a primit invitaţia AFSR (Asociaţia Cele mai frumoase
sate din România) de a participa la aceasta competiţie extrem de selectă, rezervată administraţiilor publice performante, din România şi intitulată generic, SATELE CULTURALE ALE ROMÂNIEI. Programul a fost iniţiat în ianuarie 2014 sub patronajul
Ambasadei Franţei în România cu scopul de a promova patrimoniul cultural al satului românesc,
iar satele/comunele din
România primesc titulul
de SAT CULTURAL AL
ROMÂNIEI după evaluarea şi jurizarea candidaturilor depuse. Mai exact,
comunele candidate primesc acest titlu cu condiţia să organizeze pe parcursul unui an, un minim
de 5 evenimente culturale reprezentând expoziţii, festivaluri, concursuri,
etc. în domeniul culturii,
artei populare, gastronomiei sau a turismului cultural. Cele 5 evenimente
culturale, pe care comuna Vorona, le-a prezentat
la această competiţie au
fost: Festivalul Folcloric
Internaţional „Serbările Pădurii“- ajuns la a 44
a edţtie este unul dintre
cele mai vechi festivaluri
folclorice din nordul Moldovei şi se organizează în
fiecare 8 septembrie de Sfânta Maria Mică în stransă legătură cu Hramul Mănăstirii Vorona. Festivalul Naţional de interpretare vocală şi instrumentală
de muzică populară pentru copii şi tineri interpreţi
„Moştenite din Bătrâni“ – ajuns şi el la a 34-a ediţie, se organizează în ajunul Festivalului „Serbările
Pădurii“ şi are ca scop valorificarea bogatelor tradiţii ale muzicii populare vocale şi instrumentale din
zonă, descoperirea şi promovarea tinerelor talente
în interpretarea muzicii populare şi cultivarea la copii şi tineri a sentimentului de preţuire pentru comorile nepreţuite ale muzicii populare tradiţionale.
Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă „Am pornit cu Pluguşorul“ prezintă o tradiţie străveche care
provine din dorinţa cetelor de feciori care înainte
de a pleca cu pluguşorul pe la casele de gospodari,
simţeau nevoia să iasă şi să prezinte alaiul de măşti

(capre, căiuţi, urşi, mascaţi, etc) care însoţeşte în
zona noastră „Pluguşorul“ în centrul satului, să se
întreacă în frumuseţea măştilor şi a dansurilor de
măşti cu alte cete. Tabara de pictură religioasă „Un
penel pentru credinţă“ este o manifestare cu un pronunţat caracter formativ pentru copii şi tineri. Ea
reia şi valorifică o tradiţie valoroasă de la Mănăstirea
Vorona, cea a picturii religioase, în special a picturii
icoanelor pe lemn. „Cupa
Moldovei la oină“ se organizează la Vorona pentru
păstrarea unei alte tradiţii, cea a jocului de oină.
Competiţia îşi propune să
cultive atragerea copiilor
şi tinerilor la practicarea
sportului nostru naţional.
Pe lângă cele 5 evenimente culturale menţionate, în cadrul concursului a fost foarte apreciată
şi originalitatea prezentării comunei în faţa juriului. În anul 2018, comuna
Vorona s-a numărat printre cele 15 finaliste pentru titlul de Sat Cultural
al României, dintr-un număr de 29 de comune şi
sate din judeţele: Argeş,
Sibiu, Mureş, Braşov, Iaşi,
Dâmboviţa, Vaslui, Hunedoara, Bacău, Harghita, Ilfov, dar şi din Republica Moldova. Din juriul
competiţiei au făcut parte şi în acest an reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Bacău, ai Muzeului de
Ştiinţe ale Naturii Bacău şi ai Universităţii Vasile
Alexandri. Comuna Vorona a fost nominalizată de
juriu şi organizatori şi la secţiunea Comorile României, în cadrul căreia localitatea a prezentat filmul
realizat la Peştera Sfântului Cuvios Onufrie de la
Vorona. Nominalizarea este cu atât mai importantă cu cât doar două alte localităţi din ţară au mai
primit aceeaşi disctincţie, cu proiectele Ţara Hangului din judeţul Neamţ şi Biserica Fortificată din
Prejmer, judeţul Braşov.
Comuna Vorona, a reuşit să demonstreze şi în
2018, la Bacău, că este un loc în care încă se mai
poate spune că veşnicia s-a născut la sat, că tradiţia
este vie păstrată ca atare de către oameni în privinţa meşteşugurilor şi a obiceiurilor de peste an. La
Vorona, arta meşteşururilor populare este păstrată
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cu mare sfinţenie din generaţie în generaţie şi datorită meşterilor populari, care mai sunt activi încă în
comună.
Unul dintre cei mai cunoscuţi meşteri populari ai
zonei este Gheorghe Ţugui, care face măşti populare
după meşteşugul învăţat de la tatăl său. Niculina Andronache şi Doina Mihalache, reprezintă alte exemple de femei care păstrează foarte bine tradiţiile în
Vorona şi le transmit generaţiilor viitoare, deoarece
ele împreună cu fetele lor, dar şi cu alte tinere din
sat, ţes la războaie de ţesut vechi de aproape 100 de
ani, fac ii, cămăşi, covoare şi tot felul de împletituri.
Există împletitori de nuiele cel mai cunoscut fiind
Valentin Matraş, dar şi femei care încondeiază ouă,
alături de copiii din sat, în cadrul unor ateliere de
încondeiere a ouălor pentru Paşte, care se desfăşoară la Centrul Cultural „Mihai Eminescu“ Vorona,
ele prezintă copiilor tehnica încondeierii ouălor, cu
motive tradiţionale vechi aparte. Dar nu numai atât.
Pentru că în acest loc există muzee săteşti, ansambluri folclorice, care cutreieră ţata în lung şi în lat,
prezintă obiceiurile şi tradiţiile voronele peste tot în
lume şi revin acasă la Vorona cu numeroase premii
şi trofee. Cele mai cunoscute formaţii artistice sunt:
Ansamblul Folcloric „Codruleţul“, Ansamblul Folcloric „Poieniţa“, Fanfara „Iacobenii“, Corala „Raluca Iuraşcu“ şi Grupul vocal bărbătesc „Arcaşii“.
Mai presus de orice, la Vorona, există un plan
bine stabilit al autorităţilor locale pentru dezvoltarea acestor tradiţii. Altfel spus, un pachet cultural
complex, ceea ce înseamnă festivaluri locale, cu date
bine stabilite, desfăşurate an de an şi care-i atrag la
Vorona nu numai pe cei din partea locului, dar în
special pe turişti. Principalele manifestări cultural
artistice şi sportive de peste an la Vorona sunt:
„Dor de Eminescu“- Şezătoare literară, participă
scriitori şi membrii ai Societăţii
Culturale „Raluca Iuraşcu“ din Vorona. -14 ianuarie 2018
„Cupa Unirii la fotbal“ -21 ianuarie 2018
„Cupa mărţişorului la şah, tenis de masă şi oină
în sală“-luna martie 2018
„Semn de primăvară“- Târg de mărţişoare şi
felicitări-20februarie-8martie 2018
„Atelier de încondeiere a ouălor pentru Paşte“-2-6 aprilie 2018
„Concert de pricesne“ -2-6 aprilie 2018
„Ne cinstim eroii“- Depunere de coroane şi programe artistice, la Monumentele Eroilor din satele
Vorona Centru, Icuşeni, Vorona Nouă şi Joldeşti-17
mai 2018
„Cupa Moldovei la oină“- cu participarea echipelor de copii şi tineret din judeţele din Moldova-luna
mai 2018

Ziua Şcolii la Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare
şi Sfânt“ Vorona- au loc, Tedeum, depunere de coroane la bustul lui „Ştefan cel Mare şi Sfânt“, din faţa
şcolii, expoziţii de lucrări, spectacol artistic, activităţi sportive- 2 iulie 2018
„Un penel pentru credinţă“- tabără de pictură
religioasă (icoane pe lemn) la Mănăstirea Vorona,
participă 40-50 de copii.-20-26 august 2018
„Săptămâna culturii la Vorona“ 2-9 septembrie
2018
„Microsimpozion, 50 de ani de la constituirea
Comunei Vorona, în formula actuală“ – expoziţie
de documente, spectacol artistic, editarea unei foi
volante cu acest prilej, sfinţirea Monumentului Eroilor, din comuna Vorona, în cadrul „Centenarului
Marii Uniri“- 6 septembrie 2018
– „Nunta de aur“-aniversarea cuplurilor la 50 de
ani de căsătorie-6 septembrie 2018
– „Expo zoo 2018“-expoziţie de animale şi produse agricole în piaţa comunală4 septembrie 2018
– „Toaca trâmbiţa îngerilor“- Festivalul de toacă
la Biserica veche din Icuşeni4 septembrie 2018
– „Moştenite din Bătrâni“- Festivalul cântecului
popular, pentru copii şi tineri, ediţia a 32-a, la Centrul Cultural „Mihai Eminescu“-7 septembrie 2018
– „Serbările pădurii“- ediţia a 43-a, Festival Folcloric Naţional, Târgul meşterilor populari, Expoziţie gastronomică de mâncăruri tradiţionale în Poiana Mănăstirii Vorona-8 septembrie
– Pelerinaj la moaştele Sfântului Onufrie la Mănăstirea „Sihăstria Voronei“
9 septembrie
„Sfântă-i sara de Crăciun“,- concert de colinde cu
participarea grupurilor de colindători din Vorona,
Tudora, Corni, Vlădeni şi Botoşani, la Centrul Cultural „Mihai Eminescu“ Vorona-20 decembrie
„Am pornit cu pluguşorul“- Parada grupurilor
de obiceiuri, de măşti, care însoţesc alaiul Pluguşorului. Participă grupuri de datini şi obiceiuri de
Anul Nou din Vorona, Tudora şi Corni în Centrul
Comunei Vorona-31 decembrie 2018.
Toate aceste manifestări culturale care au loc la
Vorona, se fac datorită colaborării permanente a
Primăria Comunei Vorona cu Centrului Cultural
„Mihai Eminescu“ Vorona, cu Centrul de Informare Turistică Vorona, cu Liceul Tehnologic „Ştefan
cel Mare şi Sfânt“ Vorona, cu meşterilor populari şi
cu ceilalţi factori de pe plan local şi judeţean pentru
asigurarea condiţiilor pentru punerea în evidenţă a
bogăţiei şi frumuseţei tradiţiilor locale, ca element
de identitate a unei comunităţi.

34
https://biblioteca-digitala.ro

Etnomuzicologie ºi coregrafie

35
https://biblioteca-digitala.ro

Etnomuzicologie ºi coregrafie

36
https://biblioteca-digitala.ro

Etnomuzicologie ºi coregrafie

ste
i“
lor finali
comune ale ale Românie
i
a
i
r
a
r
u
Prim
lt
u
„Satele c
mpetiţia

la co

37
https://biblioteca-digitala.ro

Etnomuzicologie şi coregrafie

Jocuri populare voronene
Culegerea și transcrierea coregrafică: Mihai Chelărescu.
Transcrierea muzicală: Constantin Lupu.
Notarea grafică a mișcărilor s-a făcut după simbolurile stabilite de maestrul
de balet Theodor Vasilescu și maestrul coregraf Sever Tita.
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Cărăşelul
De când bruma s-a lăsat,
Cărăşelul n-am jucat,
Dar acuma am să joc,
Pân’ o sta soarele-n loc!

Ăsta-i mândrul Cărăşel,
Şi se joacă uşurel,
Uşurel şi legănat,
Cum îi place la băiat!

Foaie verde stejărel,
Să jucăm un Cărăşel.
Cărăşelul câte doi,
Cum se joacă pe la noi!

Hai la dreapta măi băieţi,
Şi la stânga de puteţi!
Hai la dreapta numai una,
Şi la stânga-ntodeauna!
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Coasa
Foaie verde iarbă deasă,
Hai băieţi cu toţi la coasă,
Care vreţi, care puteţi,
Care nu mai rămâneţi,
În pădure la bureţi!
Vai de mine sunt bătrân,
Şi sunt bun de-a face fân,
Şi sunt bun de-a căpiţa,
Tot pe coastă cu mândra!

Ia mai zî-i, mai zî-i, mai zî-i,
Că la vară ţi-oi cosi,
Unde-o fi iarba mai deasă,
Şi mândruţa mai frumoasă!
Lăutaru’ bine zice,
Dacă-i dai ca să mănânce,
Lăutaru’ bine-o ia,
Dacă-i dai ceva să bea!
Săracu’ băiatul bun,
Toată ziua face fân,
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Seara vine şuierând,
Cu mâna mândrei făcând!
După casă la mândra,
A crescut mare iarba,
Iarba creşte eu o rup,
Şi la mândra tot mă duc!
Foaie verde iarbă deasă,
Să mai dăm băieţi o coasă,
Încă una, încă două,
Mâine dimineaţă plouă!
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