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Editorial

Manager
CORNELIA CIOBANU
cestea ar fi principalele elemente forte ale noului Proiect de
management pentru perioada 2019-2021 pe care l-am propus
autorităţii tutelare respectiv, Consiliului Judeţean Botoşani
bine apreciat şi acceptat. În acest număr al revistei noastre prezentăm, succint,
programele propuse pentru întreaga perioadă de management:

• programul 1-Cercetarea patrimoniului cultural imaterial din judeţul Botoşani;
•programul 2- Izvoare folclorice botoşănene (program nou);
•programul 3 - Promovarea creaţiei literare tradiţionale şi contemporane;
•programul 4- Dezvoltarea artelor vizuale (plastice, fotografice, grafică);
•programul 5 -Meşteşuguri tradiţionale; promovarea meşterilor populari;
•programul 6- Dezvoltarea muzicii corale;
•programul 7 - Promovarea altor genuri muzicale;
•programul 8-Comunicare/Marketing cultural/Publicaţii (program nou).
Dintre cele 8 programe propuse pentru anii 2019-2021, două sunt în
premieră (nr. 2 şi nr. 8), iar celelalte sunt actualizate sau, după caz, reformulate pentru a răspunde cât mai bine aşteptărilor beneficiarilor noştri. Fiecare
program cuprinde un număr de proiecte culturale, care se vor regăsi în
calendarele anuale minimale pentru întreaga perioadă de mandate (1 ianuarie 2019-31decembrie2021), după cum urmează: programul 1cuprinde4
proiecte de cercetare, iar celelalte programe cuprind împreună un număr de
175 de proiecte culturale, repartizate proporţional pentru anii 2019-2021.
După cum se vede din parcurgerea programelor şi proiectelor Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, una dintre
trăsăturile esenţiale o reprezintă abordarea multidisciplinară a patrimoniului
imaterial specific judeţului Botoşani. Spre exemplu, prin temele de cercetare
1
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propuse continuăm procesul de protejare, de
conservare şi promovare a moştenirii transmise
din generaţie în generaţie. Prin reînvierea
meşteşugurilor, avem în vedere nu doar
utilizarea unor materiale şi materii prime aflate
la îndemâna meşterilor populari, ci şi a

marchează

momentele importante ale trecerii
omului prin lume. În acest context se cuvine să
semnalăm câteva proiecte abordate pentru
prima dată în ultimii 30 de ani - Cercetarea
etnografică a alaiurilor de iarnă din judeţul
Botoşani, Festivalul-Concurs „Lada cu zestre",
cunoştinţelor şi abilităţilor meşteşugăreşti
(deschis tuturor ansamblurilor artistice din
transmise din moşi-strămoşi. Vom observa şi comunele şi oraşele botoşănene), Festivalul de
un alt aspect important privind obiectele „ pro- gastronomie tradiţională, Festivalul folcloric
duse" de meşterii populari botoşăneni şi anu- „Hai, la Botoşani!", Festivalul Interjudeţean
me caracterul inovator al produsului finit faţă Muzical „Jurjac" ş.a. şi celelalte programe culde predecesorii lor, ceea ce denotă unele schim- turale propuse pentru anul 2019 au un rol foarte
bări în timp, în raport cu evoluţia societăţii. Este
bine definit, acestea fiind rodul conlucrării cu
misiunea cercetătorilor să constate dacă aceste majoritatea vectorilor culturali din judeţul
schimbări sunt pozitive sau negative.
Botosani.
'
Proiectele etnofolclorice au rolul de a conÎn scopul multiplicării parteneriatelor cu
serva şi promova datinile şi obiceiurile tradi- aşezămintele culturale din judeţul Botoşani,
ţionale botoşănene, care au diverse modalităţi
adresez rugămintea tuturor referenţilor cămi
de exprimare: muzica, jocul popular, teatrul nelor culturale să analizeze programul nostru
popular, proza şi creaţia populară (basme, doi- minimal pentru anul 2019, pe care-l publicăm
ne, balade, colinde etc), gestica şi mimica, care în acest număr al revistei „Tara de Sus".
'

Nr.
crt.

1.

Program

Cercetarea patrimoniului
cultural imaterial din
judeţul Botoşani

2.

Denumirea proiectului

Izvoare folclorice
botoşănene

Cercetare etnografică - Cămaşa de sărbătoare - din
colecţia muzeală Hlipiceni
Cercetare coregrafică a dansurilor populare specifice judeţului Botoşani
Cercetare etnografică a alaiurilor de iarnă - din
zona etnografică Botoşani
Festival-concurs al ansamblurilor artistice „Lada
cu zestre" (etapă pe comune, etapa finală)
Festival folcloric „Hai, la Botosani!"
Sezătorile iernii;
'
Cursuri de formare a instructorilor de dansuri
populare
Festival-concurs al tarafurilor tradiţionale „Constantin Lupu"

Festival-concurs „Satule, mândră ~rădină!" - Bucecea
Participarea formaţiilor artistice la festivalurile
de gen din România
2
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Nr.
crt.

2.

3.

4.

Program

Denumirea proiectului
Festivalul Internaţional al Cântecului, Jocului şi
Portului - „ Vasile Andriescu"
Festival-concurs al Fanfarelor
Serbările Pădurii - Vorona
Festivalul de gastronomie tradiţională moldavene ască
Festivalul-concurs al Romanţei, Cântecului de
Petrecere şi Satiric „Geor~e Haz~an"
Gala laureaţilor botoşăneni ai festivalurilor şi
concursurilor folclorice
Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă „Din
străbuni, din oameni buni ... "
Editarea revistei „ Ţara de Sus"
Editarea unor lucrări de referinţă privind cultura şi arta botoşăneană
Festival-concurs de poezie şi interpretare critică
a operei eminesciene „Porni Luceafărul..."
Scriitori pe meleaguri natale
Tabără Internaţională de Pictură „ Un penel
pentru credinţă" - Vorona
Expoziţie de artă fotografică
Salonul Internaţional de Artă Naivă „Gheorghe
Sturza"
Festivalul-concurs de Ouă Încondeiate - Rogo-

Izvoare folclorice
botoşănene

Promovarea creaţiei
literare tradiţionale şi
contemporane

Dezvoltarea artelor
vizuale
(plastice, fotografice,
grafică)

Meşteşuguri tradiţionale;

5.

promovarea
populari

meşterilor

6.

Dezvoltarea muzicii
corale

7.

Promovarea altor genuri
muzicale

jeşti-Mihăileni

Târgul Mărţişorului - Botoşani
Târgul Meşterilor Populari - Botoşani
Simpozion: Tradiţie şi contemporaneitate
Tabere de creaţie - meşteşuguri tradiţionale
Festivalul-concurs de Muzică Sacră
Festivalul-concurs al Cântecului Naţional
Românesc
Curs dirijat coruri (masterclass)
Festivalul-concurs de colinde „O, ce veste minunată!"
Concursul Naţional de Muzică Uşoară „Mărţişor
dorohoian"
Festivalul Interjudeţean Muzical „Jurjac"
Perfecţionare profesională

8.

Comunicare/
Marketing cultural/
Publicaţii

a

referenţilor căminelor

culturale „Mana~ementul şi marketin~ul cultural"
Întâlnirea anuală a referenţilor căminelor eulturale din judeţ
Aplicare chestionare de opinie şi elaborarea studiilor anuale

3
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MIREL AZAMFIREI

ăscut

la Vârfu Câmpului, în
judeţul Botoşani, GEORGE
HAZGAN (1925-1980) a fost un
artist complex, iar vocea timbrată şi bogată în
armonice i-a oferit posibilitatea de a cânta
orice gen muzical, de la romanţe până la muzică
de petrecere sau populară. George Hazgan a
fost actor, artist şi :interpret la Teatrul N aţi?nal
de Operetă Ion Dacian", d:in Bucureşti. Incă
d:in anul 1950, cânta în duet cu prinţul operetei
româneşti, Ion Dacian, dar şi cu Constanţa
Câmpeanu, iar, mai târziu, cu Tamara
Buciuceanu. A fost un artist dedicat şi a ars
până la cenuşă talentul; George Hazgan a
sfârşit pe scenă, în braţele colegilor. D:intre
cântecele repertoriului său, am:intim: Dang,
dinga danga; De-o să treci iubire pe la mine; Pui de
dragoste năucă; Of, inimioară; La nunta noastră de
argint; Dacă dai de-o supărare; Fudula; La Hanul
Ancuţei; Mîndruliţă of!; Scoate calul, pune şeaua;
Zii un cântec de pahar, măi lăutare; M-am născut
într-un bordei; Trei carafe, trei ulcele. Festivalul
George Hazgan atrage, cu fiecare ediţie, artişti
valoroşi, de toate vârstele, iar publicul are
posibilitatea de a participa la un regal de
muzică: romanţe, cântece de petrecere şi
satirice.
Cea de a VII-a ediţie a Festivalului Concurs „George Hazgan" al romanţei,
cântecului de petrecere şi satiric a avut un
juriu de excepţie, format din realizatorii de
emisiuni radio Adriana Mihai şi Teodor
Florentin Isaru, profesoara de canto Gabriela
Pipelea, iar preşedinta juriului a fost
cunoscuta realizatoare de emisiuni TV,
Florentina Satmari.
Concurenţii, cu vârste cuprinse între 18 şi
76 de ani, au venit din Iaşi, Suceava, Vatra
Domei, Bacău, Botoşani, dar şi d:in Republica
Moldova şi Ucra:ina.
Participanţii în concurs au fost acompaniaţi
de Orchestra populară Raysozii Botoşanilor'',
dirijor Ciprian Potoroacă. In recital au evoluat
Octavian Dinuţ - câştigătorul trofeului de
anul trecut - şi soliştii Alina Huţu, Laura
Stefănescu Potoroacă si Constantin Petrescu.
'
'
Un moment foarte special al festivalului

FESTIVALUL - CONCURS

11

AL ROMANŢEI,
CÂNTECULUI DE PETRECERE ŞI SATIRIC
Ediţia

a VII-a

23-24 NOIEMBRIE 2018
BOTOŞANI, CASA TINERETULUI

11

4
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l-a reprezentat buchetul de cântece interpretat
de Ştefania Rareş, care a încântat auditoriul şi
a smuls ropote de aplauze. Prezenţa Ştefaniei
Rareş a fost un exemplu de măiestrie artistică
la cel mai înalt nivel, arătând publicului melosul
autentic al folclorului românesc.

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI - Pamfil
Roată, Vatra Dornei

Premiile acordate au fost următoarele:

PREMIUL TINEREŢII - Nicolae Cebanu,
Glodeni - Republica Moldova

PREMIUL DE POPULARITATE Gheorghiţă Rotaru, Suceava

TROFEUL FESTIVALULUI - George
MENŢIUNE-Gheorghina Guşulei, Dorohoi

Cojocărescu, Bacău

MENŢIUNE-Ana Boampă, Iaşi
MENŢIUNE

PREMIUL I-MarianaHodan, Botoşani
PREMIUL AL 11-LEA-ConstantinFlorea, Iaşi
PREMIUL AL III-LEA - Nicolai Mintenco,
Voloca - Ucraina

- Dayana Luisa

Ivaşcu,

Vatra

Domei
MENTIUNE- Valentina Lulciuc, Botosani
'
'

5
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FESTIVALUL-CONCURS CORAL
DE COLINDE

~

@e

(Q;JJ

eJte

inunatii/
Ed iţi a a IX-a

BOTOŞANI, 15 DECEMBRIE 2018
SALA „MIHAI EMINESCU", HOTEL RAPSODIA

Editia aceasta a festivalului de colinde
'
a iniţiat (sau re-iniţiat) acordarea de trofee,
la fiecare categorie de coruri, trofee ce poartă
numele unor profesori de excepţie ai Liceului de Artă botoşănean: Gheorghe Timofte,
Gheorghe Holca, Ion Prelipceanu - şi prof.
Gheorghe Cojocaru, care a activat o viaţă la
Liceul Pedagogic. Din fericire, au venit
forma tii ale liceelor de artă din Bistrita si
'
' '
din Soroca, Republica Moldova ...
Juriul a fost format din profesorii botoşăneni Maria Cojocaru şi Oana Vasilache, iar
preşedinta juriului a fost Veronica Bojescu,
care a activat ca dirijor secund al corului
Madrigal timp de 30 de ani, alături de
maestrul Marin Constantin.

MIREL AZAMFIREI

nul 2018 s-a încheiat cu
„ vestea minunată" a Naşte
rii Mântuitorului, Domnul
nostru Iisus Hristos. Prin glasurile fragede
ale copiilor, dar şi ale tinerilor şi adulţilor colindele strămosesti au răsunat si au adus
' '
'
în suflet ascultătorilor bucuria Crăciunului.
Au participat coruri de la licee de artă, seminare, şcoli generale, licee, cămine culturale,
palate ale copiilor, şcoli populare de artă,
coruri parohiale. Formaţiile din concurs au
venit din Bistriţa, Suceava, Galaţi, Neamţ,
Botoşani şi 7 coruri din Republica Moldova.
A fost un număr record de participanţi (600!),
ceea ce arată o bună păstrare a tradiţiei colindelor şi a manifestărilor culturale legate de
sărbătorile de iarnă.

„

., 6
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Premiile acordate au fost următoarele:
• TROFEUL „GHEORGHE TIMOFTE" - Corul VOX CAMPUS", Comuna
Capu Câmpului, Judeţul Suceava, Dirijor
/1

Preot Ciprian Curcă.
SECTIUNEAA
'
LICEE DE ARTĂ
• PREMIUL I „GHEORGHE HOLCA'' Corul BELCANTO", Şcoala de Arte pentru
Copii E. Coca", Soroca, Republica Moldova,
/1

11

Dirijor Ludmila Samarin;
• PREMIUL AL II-LEA - Ansamblul
de Muzică Traditională al Liceului de Muzică
'
TUDOR JARDA", Bistriţa, Dirijor Cristina

11

Bălan-Pahone.
SECŢIUNEAB

CORURI PE 1-2 VOCI,
GRUPURI FOLCLORICE
• PREMIUL I „ION PRELIPCEANU" Ansamblul Folcloric ALUNELU", Centrul
de Creaţie a Copiilor, Cantemir, Republica
Moldova, Dirijor Andrei Obreja;
• PREMIUL AL II-LEA - Grupul Folcloric IASOMIE", Sat Cajba, Oraşul Glodeni,
Republica Moldova, Dirijor Inesa Vasilos;
• PREMIUL AL III-LEA - Grupul
ARTIS", Şcoala Populară de Arte George
Enescu", Botoşani, Dirijor Prof Versavia Vecliuc;
• MENTIUNE - Corul ARMONIA
'
JUNIOR", Şcoala Generală Nr. 7, Botoşani,
11

11

11

11

11

Dirijor Prof Ionela Pînzariu;
• MENŢIUNE-Corul ANASTASIS",
Localitatea Joldeşti, Comuna Vorona, Judeţul
11

Botoşani,

Dirijor Preot Cristian Dumitraş;
7
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• MENŢIUNE - Grupul Folcloric
„FLORILE PRUTULUI", Liceul „Stefan
'
Luchian", Ştefăneşti, Judeţul Botoşani,
Dirijor Prof Maria-Crenguţa Volintiru;
• MENŢIUNE - Grupul „DORULETUL", Scoala Gimnazială „Octav Băncilă",
'
'
Corni, Judeţul Botoşani, Dirijor Prof Mariana
Ungureanu;
• MENTIUNE - Corul „ARHAN'
GHELII", Localitatea Mihai Viteazu, Comuna Ungureni, Judeţul Botoşani, Dirijor Preot
Dumitru Viziteu;
• MENTIUNE - Ansamblul „DRĂ'
GHIŞTENII", Satul Trinca, Edineţ, Republica
Moldova, Dirijor Elena Costaş;
• MENTIUNE - Corul Scolii Gim'
'
naziale „SPIRU HARET", Dorohoi, Judeţul
Botoşani, Dirijor Gheorghina Guşulei;
• MENTIUNE - „DOINA MÂN'
OREI", Centrul Cultural Multifuncţional
pentru Tineret şi Copii, Sat Brătuleşti, Comuna Corod, Judeţul Galaţi, Dirijor Anişoara
Negură;

SECTIUNEAC
'
CORURI PE 3-4 VOCI
• PREMIUL I „GHEORGHE COJOCARU" - Corul „ARS-NOVA", Oraşul
Bălţi, Republica Moldova, Dirijor Ana
Cuscenco;
• PREMIUL AL II-LEA - Corul
„ECOU DORNEAN", Comuna DornaArini, Judeţul Suceava, Dirijor Preot Iulian
Nicolae Borgovan;
• PREMIUL AL III-LEA - Ansamblul
Vocal „CIMPOIEŞUL", Oraşul Glodeni, Republica Moldova, Dirijor Mariana Iaţco;

.
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• MENŢIUNE - Corul „JINGLE
VOICES" al Scolii Gimnaziale „Mihail
'
Kogălniceanu", Dorohoi, Judeţul Botoşani,
Dirijor Emanuela Gabriela Botezatu;
• MENŢIUNE - Grupul Vocal „ŞTE
FAN CEL MARE SI SFÂNT", Liceul Tehno'
logic Vorona, Judeţul Botoşani, Dirijor Ştefan
Vasile Agafiţei;
• MENTIUNE - Corul „GEORGE
'
ENESCU", Dorohoi, Judeţul Botoşani,
Dirijor Gheorghina Guşulei;
• MENTIUNE - Corul „DIVERTIS",
'
Străşeni, Republica Moldova, Dirijor Viorica
Popa.

9
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FESTIVALUL- CONCURS NATIONAL
'
DE MUZICĂ UŞOARĂ ROMÂNEASCĂ

drţişor
Ediţia

cBYorohoicm

a XXXVI-a

Dorohoi, 1-3 Martie 2019

•••
MIREL AZAMFIREI
CONSILIUL LOCAL DOROHOI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROllOI
CONSJLIUL JUDEŢEAN DOTOŞANI
CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTlCĂ DOROHOI
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERYAR[A ŞI PROMOVAREA CULTURll TRADIŢIONALE BOTOŞANI
CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ DOROllOI

FESTIVALUL CONCURS NATIONAL
DE MUZICĂ USOARĂ'.
,

Mtf'RTISO'R
VO'ROHO(ff
, ,
-N
EDIŢIA A XXXVI-A

i

1-3Mnrtie 2019
Sofo Teotraftu' Vo/'Ofroi ~

~,~,,
.,,." \ I '-"'
·

..,-, /;

•

NAit;.~

•,

~

Vll"IEHI. 1 l\l.AHTIE 2019
OR.A 17:00 - ETAPA I ACOf\CURSULUI

ORA Ji:OO - hN; LA CONCURSULUI
Rl'dl31 OANA TARUl .TOC.- ~3~tigătoaua troft>11l11i 20111
Recita l OVIDIU KOMORNYK

DC'\llNICĂ . 3 :'\fAHTIE 2019
ORA 17:00 - FESTIVITATEA DE PRE.\.UERE ŞI GAL'\ LAUREAllLOR
K~cital OAJ\'A SÎIUIU
Rt'Cital PETRE GE.:\MB.AŞU & ELENA NICIU

OANASÎIUIL
Bi l< « le «g!I"" « \o C""' _\lunidpal ide Cu lruri Dorohoi T <l 0 140 l!(l{l_35(1
F"„tm orLA><><i>.ti•Or'"'i"rorilor deE.,.n ime ntc
l'>nCf>crlModio

--.t;,

~

•,f?

- ..P

l nfonnaţ i i

~ll:UIJ

PETRE Ct~\JIBAŞ U

""P"" o ~ir_ e p<· ..,.,...,. ru ri <m doroh <>i ro rn u www.<=•m l<T<, Ji<ih1.rn

!!.~ " ~

juns deja la a XXXVI-a ediţie,
Festivalul - Concurs
„MĂRŢIŞOR DOROHOIAN"
promoveaza 1n special muzica uşoară
românească. În fiecare an, zeci de copii şi tineri
din ţară, Republica Moldova şi Ucraina interpretează şi încântă, în acelaşi timp,
publicul dorohoian. Începând cu localităţile şi
oraşele judeţului Botoşani, apoi Suceava, Vaslui,
Iaşi, Neamţ, ajungând până în Argeş, Dâmboviţa,
Slobozia, dar şi Mureş, Braşov şi Sibiu - aşadar,
toate zonele ţării sunt reprezentate, an de an,
de către tineri talentaţi, la acest prestigios şi
longeviv festival. Este o ocazie bună pentru
lansarea şi afirmarea tinerelor voci, în vederea
promovării lor în elita muzicii uşoare româneşti
si intemationale.
'
'
Juriul a fost prezidat de către compozitorul
Viorel Gavrilă, ceilalţi membri fiind Oana Sîrbu,
Cătălina Constantinovici, Cornelia Ciobanu,
Moshe Blanaru şi Marcel Dupu.
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Premianţii

au fost următorii:

•TROFEUL- MARCU VALERIA

SEqlUNEA 10·15 ANI
• PREMIUL I - UNGUREANU ANA-MARIA
• PREMIUL I - BALAN IOANA
• PREMIUL AL II-LEA- RUSU TEODORA ANA-MARIA
• PREMIUL AL III-LEA- TURCANU EVA MARIA
• MENŢIUNE- CIBOTARiU KARINA-IOANA

SEqlUNEA 16·35 ANI
•PREMIUL 1-GAIVAS MĂDĂLINA
• PREMIUL AL 11-LEA-VISCUN ELVIRA
• PREMIUL AL III-LEA- TODIREANU l<ARINA-IOANA
• MENŢIUNE- BURLAC VALENTIN
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FESTIVALUL-CONCURS CORAL
DE MUZICA SACRA
EDITIAA II-A
'

SÂMBĂTĂ, 6 APRILIE 2019, ORA 12.00
BOTOŞANI,

HOTEL RAPSODIA, SALA ,,MIHAI EMINESCU„

•••
MIREL AZAMFIREI
programat de o bună
bucată de vreme, Festivalul- Concurs Coral de Muzică Sacră de la
ropus

CONSILIUL J UDEŢEAN llOTO ŞAN I
CENTRUL J UDEŢEAN l' ENTRU CONSERVAREA Ş I PROMOVAREA
CuLTURt 1 T 1tA01 r10NA LE n oroşAN I

F°ESTIVALUL-GONCURS
DE

GO RAL
EDIŢIA

AII-A

BOTOŞANI
SÂMBĂTĂ 6 APRILIE 2019
ORA 12:00

H OTEL RAPSODIA
SALA „ MIH AI EMI NESCU"

PRE Ş EDINTELE JURIULU I
VOI CU EN ĂC HE SC U

~ fi~ ~
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Botoşani răspunde cerinţelor societăţii

româneşti actuale. În anii de dinainte de 1989

1v\_UZICĂ SACRĂ
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existau o sumedenie de coruri şi ansambluri,
multe dintre acestea fiind artificial create, la
„indicaţiile" tovarăşilor politruci. Acest tip de
impunere a creat, se pare, o reacţie de
respingere a generaţiei de azi faţă de ideea de
cor şi de ansamblu coral. Pe de altă parte,
invazia pe toate canalele media a muzicii de
joasă calitate a bulversat şi a răsturnat, pentru
mulţi concetăţeni, scara valorilor morale şi
culturale. Astfel, revine instituţiilor de cultură
să readucă în prim-plan genuri muzicale
valoroase. Muzica religioasă corală are
reprezentanţi de frunte în şcoala componistică
românească: Gavriil Musicescu, Nicolae
Lungu, Gheorghe Cucu, Sabin Drăgoi, Ioan D.
Chirescu, Dumitru-Georgescu Chiriac, Dan
Buciu, Dan Dediu. Adăugăm, corolar, creaţia
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lui Paul Constantinescu, culminând cu Oratoriul
bizantin de Paşti şi Oratoriul bizantin de
Crăciun. Aşadar, Festivalul-Concurs Coral de
Muzică Sacră de la Botoşani slujeşte ideii de
traditie
, românească si
' oferă corurilor posibilitatea de a ne arăta pe scenă arta interpretativă.
Editia de anul acesta a adus la rampă 20
'
de coruri din Suceava, Iaşi, Neamţ, Botoşani; 7
formaţii au fost din Republica Moldova.
Liceul de Arte „Octav Băncilă" din Iaşi a trimis
două coruri, ambele fiind foarte valoroase !
Din juriu au făcut parte pr. prof. Daniel
Dascălu şi prof. Gheorghe Gozar; preşedintele
juriului a fost maestrul Voicu Enăchescu, personalitate foarte cunoscută atât în ţară, cât şi în

În 1991 devine director al Centrului National de Artă Tinerimea Română, edificiu
~ultural pe care îl manageriază şi astăzi. De-a
lungul timpului, Voicu Enăchescu a dirijat
corurile Filarmonicilor din ţară - Craiova,
Iasi Bucuresti si a sustinut workshop-uri de
specialitate cu coruri din Franţa, Olanda,
Grecia, Republica Moldova sau Polonia.
Ca o recunoaştere a activităţii artistice
deosebite, dirijorul Voicu Enăchescu a fost
decorat cu Ordinul „Meritul Cultural" în Grad
de Comandor pentru promovarea culturii.

străinătate.

Cu 46 de ani vechime în funcţia de dirijor
(corul Universităţii Bucureşti, corul Casei de
Cultură a Studenţilor, Corul de cameră „Preludiu"), Voicu Enăchescu e recunoscut ca
fiind unul dintre cei mai înzestraţi dirijori de
cor din România, fapt pentru care în luna mai
a anului 2006 a fost reales preşedinte al Asociatiei Nationale Corale din România, orga'
'
nizaţie neguvernamentală ce reuneşte peste
80 de formaţii corale din ţară şi aproximativ
120 de dirijori de cor şi care este afiliată la
Federatia internatională „Europa cantat".
A, fost pre;ent, împreună cu Corul de
Cameră „Preludiu", la toate ediţiile Festivalului Internaţional „George Enescu" organizate
la Bucureşti după anul 1989. A fost invitat în
numeroase jurii naţionale şi internaţionale şi a
lucrat în sistem „atelier'' cu formaţii din Franţa,
Olanda, Germania, Spania, S. U.A.
Deţinător de-a lungul carierei a numeroase premii internaţionale ce au fost acordate
atât Corului de Cameră „Preludiu" cât şi artei
sale dirijorale, Voicu Enăchescu reprezintă
unul dintre reperele mişcării corale din România.

'

I
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Premiile acordate au fost următoarele:
• TROFEUL FESTIVALULUI - Corul
„ARS-NOVA'', Liceul de arte din oraşul Bălţi,
Republica Moldova, Dirijor Ana Cuşcenco;

SECTIUNEA
'
GRUPURI PSALTICE
• PREMIILEişiALII-LEAnus-auacordat;
• PREMIUL AL III-LEA - Grupul psaltic „PARTHENIA", Iaşi, Dirijor Carmen Dura;

SECTIUNEA 1-2 VOCI I
'
GRUPURI FOLCLORICE
• PREMIUL I - Corul „FANTEZIA'',
Şcoala de Arte Glodeni, Republica Moldova,

Dirijor Olga Crab;
• PREMIUL AL II-LEA - Ansamblul
„DRĂGHIŞTENII", Satul Trinca, Edineţ,
Republica Moldova, Dirijor Elena Costaş;
• PREMIUL AL III-LEA - Grupul
Folcloric „FLORILE PRUTULUI", Liceul
„ŞTEFAN LUCHIAN", Ştefăneşti, Judeţul Botoşani,

Dirijor Prof Maria-Crenguţa Volintiru;

SECTIUNEA
'
3-4 VOCI
• PREMIUL I - Corul „ORANTIS",
Municipiul Soroca, Republica Moldova,

Dirijor Veronica Chiţan;
• PREMIUL AL II-LEA - Grupul Coral
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„THEOFANIA", Parohia „Buna Vestire",
Botoşani, Dirijor Dimitrie Teofan Dascălu;

•

MENŢIUNE

- Ansamblul Vocal
„CIMPOIEŞUL", Oraşul Glodeni, Republica
Moldova, Dirijor Mariana Iaţco;

Fiind egalitate de puncte, pe locul 3 au
fost două formaţii:
• PREMIUL AL III-LEA - Corul
„IHOS", Clasele V-VIII, Colegiul de Artă „Octav Băncilă", Iaşi, Dirijor Prof Gabriela Petronela Dîrtu;
,

• PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI Corul „VOIEVODUL", Cătămărăşti Deal, Jud.
Botoşani, Dirijor Preot Emanoil-Vasile Creţu;
• PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI Corul „GEORGE ENESCU", Dorohoi, Jud.
Botoşani, Dirijor Prof Gheorghina Guşulei .

• PREMIUL AL III-LEA - Corul „vox
CAMPUS", Corn. Capu Câmpului, Jud. Suceava, Dirijor Preot Ciprian Curcă;
• MENŢIUNE - Corul Liceal al Colegiului de Artă „Octav Băncilă", Iaşi, Dirijor
Prof Ştefan Gabriel Gheorghiţă;
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MARGARETA MIHALACHE

m

entrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţion~le Botoşani, sub patronajul
Consiliul Judeţean Botoşani, cu
sprijinul Primăriei Municipiului Botoşani, a
organizat, în perioada 26 februarie - 1 Martie
2019, Târgul Mărţişorului, Ediţia a IX-a. În
acest sens, efortul instituţiei de a asigura longevitate acestui eveniment s-ar putea concluziona că nu a fost inutil, mai ales că acest talisman cu o deosebită reprezentare în mitologia
românească a fost trecut în lista reprezentativă
UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial
al Umanităţii. Recunoşterea aceasta impune o
motivaţie şi mai bine întemeiată în ceea ce
priveşte valorificarea patrimoniului autohton
şi implicit, evidenţierea tuturor conotaţiilor

Maria Neamţu

Georgeta Silion
deţinute de acest simbol, care trebuie nepărat
pus în legătură cu echinocţiul de primăvară şi
cu trezirea la viaţă a naturii.
Interpretările însă pot fi exemplificate prin
enumerarea secvenţelor epice consemnate de
mari etnografi români, având ca personaje
centrale pe Dochia şi Împăratul Traian sau pe
Baba Dochia alături de aşa-numitul fiu
Dragobete Iovan căsătorit cu o fată care nu era
pe placul dânsei. Însuşi marele critic George
Călinescu consemna în legătură cu Mitul lui
Traian şi al Dochiei ca fiind unul dintre cele
mai importante mituri ale spiritualităţii româneşti. Parcurgând mai mult coordonaţa timpului, putem face referiri şi la o divinitate agrară
din cultura romană, ţinând cont şi de accentul
pus de perioada matriarhatului doar pe
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Petrică

Cristina Popeanu

principiul feminin, dar şi la Zeul Gebeleizis
din cultura dacilor, zeu al intemperiilor. Este
interesant că înainte de diversificarea motivelor prezentate de mărţişorul propriu-zis,
pentru bănuţul legat de şnur se folosea
argintul sau arama care erau considerate
metale lunare feminine, dar în acelaşi timp, nu
trebuie omis nici ritul arhaic care deţine deosebite elemente ale cultului solar. Fetele ieşeau
în grădină sau în câmp, luau mărţisorul şi îl
aruncau în sus, spre Soare, zicând:

Timofciuc

fluenţelor

„Sfinte Soare, sfinte Soare,

din alte culturi, tocmai pentru a asigura perenitatea culturii noastre populare şi
pentru a promova simbolurile unice şi autentice
care pot asigura individualitatea poporului
nostru. Alături de mărţişoarele realizate cu ajutorul croşetului sau cu folosirea acului s-a mai
folosit şi tehnica handmade îmbrăţişată de
câţiva meşteri tocmai pentru a diversifica materialele folosite. Comisia de selecţie a acceptat
ambele tehnici şi a avut următorii membri: meş
terul Sorin Paşaniuc din Iaşi, doamna profesoară
de arte plastice Raluca Elena Agavriloae de la
Liceul de Artă „Ştefan Luchian" şi etnograful

dăruiescu-ţi mărtişoare,

instituţiei.

în locu lor măfereşte
de pistrui ce mă-nnegreşte
si
, dă-mi albetele
,
fă-mifaţa ca ofloare,
Sfinte Soare, Sfinte Soare!"

Deschiderea oficială a avut loc marţi, 26
februarie 2019, ora 12, pe Pietonalul Unirii Botoşani. Pe parcursul a trei zile botoşănenii au avut
posibilitatea să achiziţioneze aceste talismane
lunare sau solare. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Botoşani s-a bucurat de prezenţa meşterilor
invitaţi din judeţele Suceava, Iaşi, dar şi din

Expoziţiile cu vânzare ale participanţilor
au prezentat, cu precădere, motive tradiţonale
româneşti, evitând pe cât posibil preluarea in-

Botoşani.

Sorin Paşaniuc
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ROGOJEŞTI
MARGARETA MIHALACHE

entrul Judeţean Pentru Conservarea
si Promovarea Culturii Traditionale
Botoşani, cu sprijinul Con;iliului
Judeţean Botoşani, având parteneri: Parohia
11 Naşterea Maicii Domnului" Rogojeşti, Filiala
Rogojeşti a Uniunii Ucrainenilor din România
şi Primăria comunei Rogojeşti, a organizat
Festivalul-Concurs de Ouă Încondeiate,
ediţia a VI-a, sâmbătă
6 aprilie 2019, ora
10.00 - secţiunea adulţi
şi duminică, 7 aprilie
2019, ora 10.30 - secţi
unea copii.
Meşteşugul încondeierii ouălor este
si
, va rămâne o emblemă reprezentativă a
unei forme de manifestare a culturii populare autohtone, interpretările şi conotaţiile oului - simbol la poporul
român, sunt unice şi pline de originalitate.
Exemplificările sunt sugestive şi consemnate
de cei mai mari etnografi: Simion Florea
Marian şi Elena Niculăiţă Voronca.
Dincolo de mitul oului si simbolismul său
'

în mitologia popoarelor antice: operă a divinităţii supreme, succesor al haosului primordial,
rezultat al ceremoniilor legate de acele practici
de reînviere a timpului şi a spaţiului, imaginea
arhetipală a acestuia a fost preluată şi de creşti
nism, devenind substitut al Domnului Iisus
Hristos. Împodobirea acestuia sau mai binezis încondeierea s-a dezvoltat într-o asemenea
măsură în mediul
rural, încât a ajuns la
statutul de adevărată
artă. În acest sens, se
merită pomenită

multitudinea de
motive decorative
care denotă un simţ
deosebit al armoniei
atâtîn ceea ce priveşte
repartizarea motivelor,
cât şi varietatea cromatică.
Instituţia a reuşit prin perseverenţă să
ofere continuitate acestui eveniment, urmărind
în primul rând să conserve acest meşteşug prin
atragerea în concurs a meşterilor populari consacraţi din judeţul nostru şi din alte localităţi
ale ţării care au reuşit cu succes să susţină prin
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măiestria lor şi cu mult succes celelalte categorii

de

participanţi

(copii

şi adolescenţi)

să-şi însuşească această

doritori
îndeletnicire cu un

grad înalt de dificultate.
Deschiderea oficială a avut loc sâmbătă,
6 aprilie 2019, ora 10.00 la Biserica Ortodoxă
din Rogojeşti. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Botoşani a fost reprezentat de către Manager
Cornelia Ciobanu alături de Preotul Paroh Ioan
Flaviu Rus, principalul partener al instituţiei,
alături de Domnul primar al Comunei Mihăi
leni, Ioan Laurenţiu Barbacariu şi consilierii

locali, de Preotul Prototop Stelian Ciurcin al
Protopiatului Dorohoi, de Prim-vicepreşedintele
Victor Semciuc al Filialei Rogojeşti a Uniunii
Ucrainenilor din România şi de Domnul senator Teodor Haucă. Membrii juriului, din care au
făcut parte profesoarele: Maria Zoiţanu, Maria
Ursulean şi meştera populară Celica Iuliana
Nistor, au avut o misiune grea de îndeplinit în
ceea ce priveşte acordarea premiilor deoarece
concurenţii atât la secţiunea adulţi, cât şi la
secţiunea copii au excelat prin iscusinţă, drept
argument este şi suplimentarea premiilor şi a
mentiunilor.
'
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PREMII
acordate în cadrul ediţiei a VI-a
a FESTIVALULUI - CONCURS DE OUĂ ÎNCONDEIATE,
Rogojeşti, 6 - 7 aprilie 2019
Sectiunea ADULTI
'
'
6 aprilie 2019
PALAGHICIUC VIOLETA

MOLDOVITA, SV

Trofeul Festivalului

TUN SOFIA

BUCECEA

Premiul I

HOPULELE MARIA

VATRA MOLDOVITEI, SV

Premiul al Ii-lea

BOICIUC RODICA

BĂLCĂUŢI, SV

Premiul al Ii-lea

GORBAN MARIA

ULMA,SV

Premiul al Iii-lea

LUPU ANGELA

ROGOJEŞTI

Premiul al 111-lea

TODAŞCĂ ELENA

POIANA STAMPEI

Men "une

BUHALO ELENA

PALTINU,SV

Mentiune

MUTU LUCIA

COŞNA

Men "une

SEREDIUC ADINA LUISA

BRODINA DE JOS, SV

BOHAICIUC ELENA

ROGO

EŞTI

Men "une

GIURANIUC AURORA

ROGOJEŞTI

Mentiune

GIURANIUC RODICA

ROGO E TI

Men "une

SV
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'

Mentiune
'

'

Secţiunea

COPII - 7 aprilie 2019
SECTIUNEA 7 -12 ANI
'

URSULEAN SÎNZIANA

BUCECEA

Premiul I

BILIUŢĂ ADELINA

BUCECEA

Premiul al Ii-lea

BÎLBĂMARIA

ROGOJE TI

Premiul al Ii-lea

URSACHE MARILENA

VLĂDENI

Premiul al Iii-lea

MUDRAC MEDEEA

ROGOJE TI

Premiul al Iii-lea

TELEAGĂ ANEMONA

RĂDĂUŢI,SV

Menţiune

GALAN INGRID MARIA

RADAUTI,SV

Men 'une

NĂSTASĂ IOANA

BUCECEA

Mentiune

CIRIPAN ANA MARIA

ROGO

DONIGA ALEXANDRA

SUCEAVA

Menţiune

FERCALO DIANA

ROGOJEŞTI

Men 'une

EŞTI

'

Men 'une

SECTIUNEA 13 -17 ANI
'

ECMAN CLAUDIA

BRODINA DE JOS SV

Premiul I

AMĂRIUTEI TIBERIU
'
MIHĂILESCU MĂDĂLINA

BUCECEA

Premiul al Ii-lea

ROGOJEŞ,TI

Premiul al Ii-lea

CONSTANTIN ANA MARIA

VLĂDENI

Premiul al Iii-lea

IASINOVSCHI ANDREEA

PALTINU SV

Premiul al Iii-lea

AMĂRIUTEI ANTONIA
'
VĂTĂMĂNIUC DIANA

BUCECEA

Mentiune

VLĂDENI

Men 'une

GORBAN GABRIELA

ULMA,SV

Menţiune

FERCALO TIBERIU VASILE

ROGO

EŞ,TI

Menţiune

NIMERSCHI ALICE

ROGOJEŞTI

Menţiune

BILIUTĂ RAMONA

BUCECEA

Men 'une
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entrul Judeţean pentru
Conservarea si Promovarea
Culturii Tradiţio~ale Botoşani, cu
sprijinul Consiliul Judeţean Botoşani, având
drept parteneri Primăria Municipiului
Botoşani şi Asociaţia Meşterilor Populari din
Moldova, a organizat, în perioada 10-12 mai
2019, Târgul Meşterilor Populari, Ediţia a XIII-a.
De obicei, această manifestare se derula la data
de 23 aprilie, atunci când creştinii ortodocşi îl
cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
ocrotitorul Oraşului Botoşani sau mai bine-zis
patronul spiritual al comunităţii noastre. Este
binecunoscut faptul că ziua Sfântului anul
acesta a căzut în Săptămâna patimilor şi din
acest motiv, Biserica Ortodoxă Română a hotărât să-l sărbătorească în ziua a doua de Pasti.
'
Instituţia noastră şi partenerii au hotărât

ca şirul manifestărilor cu tradiţie să nu fie întrerupt.
Aşadar, s-a convenit de comun acord cu
municipalitatea ca Târgul care a fost şi vară
mâne o componentă importantă în cadrul
Zilelor Grasului Botosani" să se desfăsoare în
'
'
'
perioada amintită mai sus ca un preambul la
apropiatele acţiuni dedicate sărbătorii propriu-zise organizate de către municipalitate,
respectiv 17-19 mai 2019.
Pietonalul Unirii si în anul acesta a fost
'
un parc etnografic, punându-se accent pe
expoziţiile de artă populară autentică şi
încercându-se o delimitare clară de obiectele
comercializate în serie sau de târgurile cu un
caracter gastronomic. Întâietate au avut
meşteşugurile principale tradiţionale, iar, mai
apoi, cele secundare cum ar fi: împletiturile
11

22
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din sfoară şi obiectele ce abordează cu măsură
linia artizanală.
Olăritul a oferit la această ediţie
ceramica utilitară alături de ceramica
decorativă, industria casnică a excelat prin
confecţionarea cămaşilor din pânză ţesută de
casă, broderiile au fost realizate manual şi nu
realizate la maşină, măştile au pus accent pe
folosirea mai mult a materialelor naturale,
pielăritul s-a impus prin acea parte
pragmatică, prelucrarea lemnului şi a osului a
impresionat prin măiestria motivelor, textilele

cu care am avut o bună colaborare
întotdeauna, aceştia provin din judeţele
Prahova, Neamţ, Suceava, Harghita, Covasna,
Iaşi, Galaţi şi din comunele Judeţului
Botoşani: Vorona, Tudora, Ungureni, Ibaneşti
şi Avrămeni. Expoziţiile tuturor acestora
considerăm că au încântat comunitatea
botoşăneană pe parcursul a trei zile. Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Botoşani, instituţie
organizatoare, a fost gazda unui număr de
peste 60 de meşteri populari.

Daniela Maria Ivănuşcă
Deschiderea oficială a avut loc vineri, 10
mai 2019, ora 13.00 pe Pietonalul Unirii
Botoşani. Alocuţiunile au aparţinut doamnei
manager Cornelia Ciobanu, domnului
vicepreşedinte Dorin Birta al Consiliului
Judeţean Botoşani şi etnografului instituţiei.

de interior au fost un punct important în
rândul celorlate expoziţii, împletiturile din
pănuşi, papură şi sfoară cu notă mai mult
artistică au oferit o altă viziune decât cea din
vechime. Bineînţeles că icoanele pe lemn şi
sticlă nu au lipsit şi nici lucrările de pictură în
tehnica ulei pe pânză care abordează natura
statică şi imagini ale universului patriarhal,
completate şi de cele care apaţin artei naive.
Ne-am bucurat de prezenţa meşterilor
populari consacraţi, majoritatea membri ai
Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova

Cornelia Ciobanu le-a mulţumit meşteri
lor, conducerii Consiliului Judeţean Botoşani
pentru sprijin şi colegilor din instituţie care s-au
ocupat de organizarea târgului. „Să dea
Dumnezeu să avem vreme bună, dumnea23
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voastră să vă expuneţi

produsele frumoase şi
vă felicit pentru că le păstraţi, le daţi mai
departe şi conservaţi ceea ce străbunii şi moşii
noştri ne-au lăsat. Dumnezeu să vă dea
sănătate!", a mai spus Cornelia Ciobanu.
Dorin Birta i-a felicitat pe meşterii
populari şi şi-a exprimat speranţa ca prezenţa
lor la Botoşani să fie din ce în ce mai vizibilă.
„Atât în judet cât şi la nivel naţional, începeţi
să fiţi din ce în ce mai puţini şi dacă noi, autorităţile locale, nu vom fi alături de dumneavoastră să vă sprijinim ori de câte ori aveţi nevoie şi
să vă acordăm facilităţi pentru a duce mai
departe aceste tradiţii, riscăm să ne pierdem
identitatea ca popor, lucru care cred că nu se
va întâmpla, dar trebuie să ne unim eforturile
pentru a duce mai departe aceste frumuseţi pe
care străbunii noştri le-au lăsat", a declarat
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Botoşani.
Oficialul le-a urat meşterilor să aibă putere şi
sănătate pentru a transmite copiilor, nepoţilor
şi strănepoţilor aceste frumoase tradiţii.
Margareta Mihalache a arătat că meşterii

populari sunt un lucru rar, un lucru de preţ.
„Sunteţi apărători ai vechii scări a valorilor
româneşti. Sunteţi cei care vă raportaţi la spiritualitatea românească, când spun spiritualitatea românească, mă gândesc că orice lucru
pe care-l lucraţi manual cuprinde în sine acele
trimiteri magico-religioase, acele dimensiuni
de autenticitate, de unicitate. În clipa de faţă,
când societatea trece printr-o degringoladă,
noi propriu-zis trecem printr-o pierdere a sinelui, existenţa dumneavoastră mai poate împiedica prăbuşirea noastră, prăbuşirea identităţii noastre. În momentul în care cineva din
lumea aceasta ar dori să reconstituie structura
poporului român, nu ar reuşi decât să se oprească şi să reconstruiască cultura populară.
Fără această cultură populară, eu nu cred că
ne vom mai putea reface ca naţiune, ca
identitate, ca popor", a spus, printre altele,
MargaretaMihalache.
La finalul deschiderii oficiale au fost
înmânate diplome de participare tuturor
meşterilor populari invitaţi la această ediţie.

StanDănuţă
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PRUN~ VERDE
DUMITRU LAVRIC
„Cântă, zeiţă,

mânia ce-aprinse pe-Ahil Peleianul I Patima crudă ce-aheilor mii de amaruri aduse ... "
„Frunză verde conduraşi I Sunt tată din Călăraşi"

e legătură putem stabili oare între
celebrele două versuri cu care
debutează Iliada şi următoarele
două acestea din urmă puţin groteşti prin
nepotrivirea elementelor componente?
Evident, în ambele cazuri avem de-a face
cu o invocaţie (Rugă adresată de un poet, de
obicei la începutul operei sale, unei divinităţi,
unei muze, pentru a-i solicita sprijinul în
ducerea la bun sfârşit a scrierii pe care o
întreprinde - Dicţionar de terminologie poetică 1970, p. 180). Aşadar, pentru poetul popular
„muza" este nelipsita „frunză verde". Care să
fie explicaţia? Întrebarea („De unde oare s-a
născut admirabila „frunză verde" din capul
tuturor cântecelor poporane române?") şi-o
punea încă B.P. Haşdeu în studiul „Frunză

verde - O pagină pentru istoria literaturei
române" (Columna lui Traian - 1873) - care
dădea şi următorul răspuns: „Frunza-verde s-a
născut dimpreună cu naţionalitatea română
nu de la Tibru sau la Guadalquivir, ci la noi
acasă, pe teritoriul Daciei, în secularele păduri
ale Carpaţilor, acolo unde străbunii noştri s-au
format şi s-au dezvoltat în curs de veacuri maiînainte de a se pogorî din munte şi a se răspân
di pe câmpie", adăugând totodată o precizare
de cea mai mare importanţă: „Mai niciodată
alegerea plantei nu este arbitrară, ci servă generalmente în modul cel mai ingenios a indica
subiectul sau cel puţin caracterul cântecului"
(B.P. Haşdeu-Studii de folclor, 1970, p. 38-45).
Cele cuprinse în prima parte a răspunsului
dat de B.P. Haşdeu nu au fost în întregime

https://biblioteca-digitala.ro

Literatură

însuşite

de cercetarea istorică şi etnografică
chiar dacă nu au lipsit autorii care au încercat o
nouă fundamentare, fie sub incidenţa factorului ancestral (Lucian Blaga: „Întrezărim în dosul cuvintelor un verde arhaic, de mitologie şi
magie a pădurii, şi a zeităţilor vegetale. Frunză
verde are ceva dintr-o rituală invocare a stihiilor vegetale, care ocrotesc viaţa şi sunt mai
ales dătătoare de viaţă"), fie de ordin geografic
(Paul Petrescu: „Triplul inel al înălţimilor, pă
durilor si al băltilor a constituit foarte multă
'
'
vreme un obstacol redutabil pentru migratorii
războinici sau paşnici. În istoria şi în legendele
poporului român ca şi în realitatea geografică
păstrată fragmentar până azi, ajutând la reconstituirea celor ce vor fi fost în trecut, stă
ruie, după cum aminteşte toponimia, amintirea acelor codri străbuni ... " Arcade în timp,
1983, p. 15).
A doua parte a răspunsului însă a fost
întărită de voci autorizate (chiar mai înainte,
Alecsandri observa că „Frunza-verde ce încunună cântecele poporale servă totodată de
caracteristică cântecului") dintre care o amintim numai pe cea a lui Al. Dima (Arta populară
şi relaţiile ei) care, extinzând aria observaţiilor,
recunoştea simbolisticii populare intenţii
magice subliniind însă că: „Operele de artă
populară au ( ... ) de multe ori aspectul unui
text enigmatic care poate fi citit numai cu ajutorul unei chei pe care comunitatea o posedă
cu titlul exclusiv".

După aceste exemple credem că apare lim-

pede că versuri ca cele citate de noi în capul
articolului {„Frunză verde conduraşi I Sunt tată
din Călăraşi") - şi ca acestea mai sunt multe în
„folclorul" vehiculat de cântăreţii de muzică
populară fie amatori, fie profesionişti - nu
reprezintă decât o alăturare întâmplătoare de
noţiuni care nu au nici o şansă să fie preluate
de comunitate. Din punctul de vedere al fondului creaţiei, individul trebuie să tindă a
deveni un organ al colectivităţii căci reprezentările colective domină pe cele individuale iar
opera folclorică nu circulă decât în cazul în
care individualitatea exprimă într-un fel sau
altul comunitatea" (Al. Dima).
Nu ar fi oare interesantă o nouă interpretare a unor balade precum Mioriţa şi Meşterul
Manole în lumina acestor descoperiri? Le-am
amintit foarte pe scurt ca un nou argument
pentru consideraţia ce se cuvine fondului de
idei ce poate fi sugerat de analiza acelui parcă
banal „frunză-verde". Banal însă numai în
aparenţă, sau banalizat prin necunoaştere;
sublim însă în toate rosturile sale - ceea ce ne
întreaptă pledoaria în consens cu versurile
poetului V. Voiculescu: „Frunză şi iar frunză
tânără şi verde, I Te-a cântat de veacuri dornic
un popor ... " (Poezii, 1913, i, p. 49).
Aşadar, să reînvăţăm conjugarea verbului a cânta începând cu timpul prezent! Să mai
adăugăm că în câmpul simbolisticii populare
culoare verde semnifică speranţa?
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Motto:

„Stejarul creşte numai unde-i pământul bun,
buruienile cresc pretutindeni."
Mihai Eminescu

Dorei Mihai
GAFTONEANU

Miracolul din scrisul tău, Poete,
I-atotprezent în vechiul Ipoteşti,
Hotar al unor vremi împărăteşti
Ascuns pe veci sub tainica-i pecete!

RONDELUL MARELUI POET
(cu acrostih: Mihai Eminescu)

ayo

I-atâta vers în verbele-i cochete,
E plin de reverie şi poveşti,
Miracolul din scrisul tău, Poete,
I-atotprezent în vechiul Ipoteşti!

ooo~~ooc

Nepreţuit

tezaur de secrete,
Ecouri dragi în care regăseşti
Simtirea vietii noastre românesti,
'
'
'
Ce-şi poartă-n timp tributul de regrete ...
Un nimb-miracol, scrisul tău, Poete!

https://biblioteca-digitala.ro

Literatură

TRENUL MORTII
•

Depănând

În memoria românilor deportaţi

în goană-al vieţii ghem,
Să ajungă pân-la gara „Moarte".

Trenul ce gonea spre răsărit,
Încărcat cu tragice destine,
Nu era un tren obisnuit,
,
El gonea pe oase, nu pe şine.

El şi acuma vine uneori,
Rătăceşte-n vis ca o nălucă
Şi ţăranii noştri pe la zori
Dorm şi-n vis se tot gătesc de ducă.

El scotea afară fum de pipă,
Bocete scotea sirena lui
Şi părea c-o straşnică aripă
Îl mâna în lumea nimănui.

Trenul ce gonea spre răsărit,
Încărcat cu tragice destine,
N-a rămas în timp împotmolit,
El a fost ast-noapte după mine„.

Trenul ce gonea ca un blestem
Prin hăţişuri de străinătate,

Vasile Bâcu
Cernăuţi,

SONETUL OULUI ROŞ

Cel mai vechi si
, cel mai nou
mesager misterios,
cosmogonic şi duios . . .
pui, pui, pui. - un ou.

,

,

Miez de viată
, iar si
, iar,
nuclear pe toată masa,
recitească-I si
, mireasa,
şi copilul temerar.
Rostogol mereu pe rana
graniţelor sângerii,
luminează-n veci icoana
pentru morţi şi pentru vii
oul roşu ca dojana,
îndemnând spre bucurii.
28 aprilie 2019,
de Pasti,
, ora 5.30
Iulian Filip
Chisinău
,
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I Debut Poetic

c:Bebut 9!2oetic
GEORGIANA CIORNOHAC
Elevă a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu" Botoşani
RUGĂCIUNEA

MĂRTISOR
DE ABATOR
, ,

UNUI OM MAI MIC
Priveste-mă, mamă,
'

Prin piele, prin muşchi şi prin os
Cum înfloresc organic dragostea ta şi a tatei
Şi-mi polenizez fiinţa
În fructul gestant al uniunii voastre.
Atinge-mă, mamă,

Când îmi întind piciorul străveziu
Apăsând atât de tare spre viaţă,
Încât apare în relieful pântecelui tău
Mica ştampilă a membrului meu gol.

În albe tăviţe de spital zac
Rămăşiţele cuvintelor nespuse;
Zace jalnic şi-un braţ ce-i dezlocat
Şi-un deget ofilit al membrelor distruse.
Se scurge-ncet roşul în închegare
Jubilând în alb mesajul aşteptat:
E mort, iar moartea sa-i darul pe care
Mămicii lui în toată viaţa sa a dat.
De ce oare, Doamne, o inimă ce tace
De moarte sigură se face vinovată,
Însă o inimioară ce-ncepe abia să bată
Nu-nseamnă nicicum viaţă, ci vină neasumată?

Simte-mă, mamă,

Cum strâng cordonul de marţipan
De parcă ar fi frânghia unui clopoţel
Al cărui ton solicitant va revărsa
Confetti de iubire pe placentă.

ECCEHOMO

Că

Omule, tu eşti o operă de artă
Veşnic defăimată de cei orbi,
Eşti rupt, eşti spart sau dintr-o dată
În pânză flori de pumni absorbi.

Apără-mă, mamă,

Apari apoi ca o spoială a durerii
Plângând culori şi suspinând a lut,
Pari jalnic, reminiscenţă a puterii
Ce-n vremi de aur ştii să fi avut.

Cunoaşte-mă, mamă,

exist si
că sunt al tău,
'
Unic prin mine însumi şi prin iubirea ce ţi-o port,
Fascicul de lumină-n negrul conştiinţei
Căruia voi mândri-i spuneţi progresiv aport.

De greutăţi şi mai ales de tine,
De toţi cei care-n nepăsarea lor
Zic că eu sunt nimic, nu viaţa, nu speranţă,
Si mai rău de-atâta, că eu nu sunt om.
'

prin sughiţuri triste în lacrimi înecate
Tu ne comunici în chip surprinzător:
„Nu oase rupte, nu răni nevindecate,
Ci-njuriile grele sunt cele care dor".
Şi
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NEMURIRE ÎN BISERICĂ

E duminică şi-un clopot
Straşnic cheamă peste văi
Credincioşii care-n suflet
Nu vor a rămâne goi.

I Debut Poetic

ard rânduri-rânduri
Într-un dans şerpuitor,
De a sfinţilor blândeţe
Amintesc prin luciul lor.
Lumânări

Scene sfinte din Scriptură
chip divin
A Domnului Jertfă mare
Prin simbolismul bizantin.
~eprezintă-n

Simt şi eu acea chemare
Şi-o dorinţă ce nicicând
Nu şi-a stinge din ardoare
De locaş n-oi fi văzând.
Ce simt eu e dor amarnic,
Prin cădere dobândit,
E nostalgia celui care
Din Paradis e izgonit.
Cruci răsar din iarba deasă,
Doar tăcerea mai domneşte,
Nu ştie omul că la moarte
Numai lemnu-i mai vorbeşte.
Uite turla ce-i spre ceruri
Ş-aminteşte grandios
De asceză şi de suflet,
De-năltarea lui Hristos.
'
Pragu-i calc şi cu sfială
În Biserică pătrund.
Parcă-i alta lumea-n care
Doru-n pace îl scufund!

Strana cântă a lumină
Ce-ajunge la Dumnezeu,
Muzica mângâietoare
Vine şi-n cugetul meu.
În genunchi cad cu credinţă,
În faţa Lui eu mă smeresc,
Mă rog şi ard ca lumânarea
Iertarea bună să-i primesc.
Cu pace-n suflet la plecare
Întâlnesc aceleasi
cruci
'
Şi-nţeleg: doar trupul şade
În pământ şi-n negru tuci.
Sufletu-i purtat pe braţe
De credinţă în iubire,
Dumnezeu la piept îl strânge
Şi-i oferă nemurire.

•••
LUCIAN MIHAI PINTILIE

Elev al Seminarului Teologic „Sf Gheorghe" Botoşani
COPIL NAIV

Copil naiv, copil în cărţi pierdut,
De multe ori de lume judecat;
Copil ce-naţi în slove ce-ai făcut?
În alte lumi tu ai rămas blocat!

este lumea, acolo ai comori,
Tu nu alergi pe iarbă după mingi.
În nopţile cu stele, copile-adese ori
Privirea luminoasă în litere ţi-o stingi.

Acolo-ţi

au râs de tine, dar nu i-ai ascultat.
Ai plâns de mila lor că nu pricep,
Şi mulţi
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Către

moarte şi sicriu,
Ca rugându-se-n răbdare
Tot pământul fie viu.

Ce bine te simteai
atunci când îmbarcat
,
Pe mare tu pornit-ai corabia încet.
Sau când aveai regate, sau când erai haiduc
Ce bine tu copile, atuncea te simţeai.
În lumea lui Jules Verne dacă fumai trabuc,
Ce vinovat copile, atuncea tu erai.
Râdeai, plângeai în hohot aveai mai multe vieţi
Şi ochii începură atunci a te durea ...
Priveai, clipind, adesea ai camerei pereţi;
Făceai pe dânşii scene din draga carte a ta.
Tu când citeşti ai aripi şi simţi că poţi să zbori.
Copile nu ştiu alţii că tu eşti împărat
Şi simţi că fără carte mai ai un pic şi mori,
Apoi slobozi din gură un uşurel oftat.
Ai vrea să înţeleagă să-i faci pe-ai tăi să poţi
Ce mare-i bucuria de-a frunzări o carte.
Ai vrea să se scufunde cu tine fraţii toţi,
Să-şi spele şi ei ochii, să aibă şi ei parte.
când gândeşti la ei ce trist trăiesc sărmanii
Şi au numai o viaţă şi sunt numai un el"
Mereu tu plângi copile, ai vrea să plângi cu anii
Aşa cum ştii că plânse săracul Antonel.

Doamne, dă vârtutea lumii
Ca pe Tine să iubim!
Astfel toţi, ci nu doar unii
Fii ai Tăi să ne numim.
Doamne, dă-ne amintirea,
Ca să facem Sfânta Cruce,
Fiindcă fără-i biruirea
Toţi în focuri ne vom duce!
Doamne, câte-ar fi de rugă,
Însă ştim că Tu le ştii,
Deci zdrobeşte-i ca să fugă
Ai Satanei răi copii!
Şi

plângând amar cu lacrimi,
Ca să nu ne-arăţi pieirea,
Ne rugăm, robiţi de patimi:
"Doamne, dă-ne mântuirea!"

Şi

11

Dar tu trăieşte-ţi viaţa, copile împărat,
Rămâi să-noţi în pagini, să plângi şi să citeşti.
Rămâi în cel făcut din pagini scump palat,
Ca împărat în slove, adevărat să creşti.
RUGĂ

Doamne, dă răbdare-n lume,
Să aştepte, priveghind,
Oameni sfinţi în gânduri bune
Pe Hristosul Tău venind!

TOAMNĂ

Vânt pustiu răci pământul,
Biciuindu-mi lumea moartă,
Ca să dea ison la cântul,
Ce mi-l ţine cruda-mi soartă.
Fără

raze de lumină,
Ca să aibă zâmbet pruncii;
Nu-şi arată zi senină,
Preste rodurile muncii.
Astfel plânge negru cerul,
Despuind pădurii ramul
Ud, rănit şi plâns de gerul,
Care va să-nchidă anul.

Doamne, dă-ne cugetare,
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Şi

Cum oi vrea şi oi simţi;
Să-i pun frică şi iubire
Şi copaci ce-or înflori.

pieind natura-n cântec
Ruginit, cântat de trupuri
Are rod pământ în pântec
Zămislit de negre duhuri,

Să îi

pun viori şi coarde
Ca să-ţi cânte prin livezi
Şi un demon care soarbe
Tot ce n-am să vreau să vezi.

Iar din cer pe rece lume
Ploaie albă va să cadă,
Să îngheţe-n timpuri bune
Şi s-o-ngroape în zăpadă„.

C-am să-ţi fiu stăpân şi slugă
Cum voi vrea şi am să-i cânt
Minţii tale ca să fugă
Către trupul meu de vânt.

CÂTE-UN VIS
O să cer, plângând,

diseară,

De la cerul plin de stele
Să mai cânte o vioară
Peste vremurile grele.

Şi

când cerul să se-ndure
N-o mai vrea-n visări să-mi fii
Duhuri negre să le fure
Oi plăti cu poezii.

Să-mi

mai cânte înc-o-dată,
Să-mi mai mângâie din jale
Şi-am să-i cer de o să poată
Câte-un vis din ale tale.

Să

te sperii când ţi-or zice
Că-i blestem să nu îi crezi,
Căci sunt flori, iar nu sunt bice
Tot ce-n vise ai să vezi.

Câte-un vis să-i fac scrisoare
Ca pe-o dulce poezie,
Să-i pictez copaci în floare
Şi să-l dau pe urmă ţie.

Iar citind să vezi afară
Cum ne plouă de frumos
Şi să ştii că într-o seară
Ne-om plimba sub ploi pe jos.

Câte-un vis să-l ţes cu fire,
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O stea a dramaturgiei
româneşti şi pariziene
legăturile ei cu Botoşanii

STELIANA BĂLTUTĂ
'

n anii 2011-2012 a fost restaurată la
Botoşani, clădirea de patrimoniu
de secol XIX, „Casa Ventura" sau
asa cum a numit-o arhitectul Stefan Emilian în
'
'
Planul Topografic al Urbei Botoşani întocmit
în 1872, „Vila Ventura". Clădirea adăposteşte
astăzi la parter în 5 săli expoziţia de bază etnografică a Muzeului Judeţean Botoşani, şi la etaj,
Şcoala Populară de Arte „George Enescu".
În proiectul arhitectonic de restaurare au
fost consemnate şi informaţii care n-au fost
suficient documentate. O referire este la anul
construirii care sigur nu este anul 1872, şi a
doua referire este la un membru al familiei
Ventura, şi anume Maria (Marioara) Ventura,
care s-ar fi născut în această clădire la Botoşani,
ceea ce este total greşit. De pe arborele genealogic alcătuit de profesorul Eugen D. Neculau,
aflăm că la Botosani s-a născut bunicul Mariei

i

'

Ventura, Constantin Ventura.
Pe wikipedia apar precizările: „Maria
Ventura, născută Aristida Maria Ventura la
Bucuresti în 14 iulie 1888 si decedată la Paris în
'
'
3 decembrie 1954 (la 66 ani) este o actriţă româncă şi franceză, societară la Comedia Franceză". La fel ne spun şi alte documente de arhivă, consemnări istorice, literare şi jurnalistice.
Într-un periodic al vremii, „ Universul literar" (Anul XLIV nr. 7 din 12 Februarie 1928
aflat chiar în biblioteca Muzeului Judeţean Botoşani), câteva pagini îi sunt dedicate Mariei
Ventura. Aici, în „Note biografice", jurnalistul
consemnează: „Marioara Ventura s-a născut în
Bucureşti, în anul 1888. Liceul, până la cinci clase l-a urmat la „Liceul Negoescu". Apoi a plecat
la Paris, la „Liceul Lamartine" înscriindu-se în
acelaşi timp la conservator. De foarte timpuriu, la vârsta de 16 ani, a început să joace
34
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alături

de Sarah Bernhard. Fiind încă elevă la
conservator, Maria Ventura plecă într-un
turneu în America, alături de Sarah Bernhard
şi de Max. A obţinut la conservator premiul I
pentru dramă şi comedie, în urma căruia a fost
solicitată să joace la Comedia Franceză". Pe pagina „Sufletul românesc" din acelaşi periodic, articolul „MARIA VENTURA'', scriitorul Camil
Petrescu menţionează: „Nu există actor sau actriţă fie ei de reputaţie europeană care să facă în
aşa măsură publicul nostru să aştepte înşiruit
ore întregi, în faţa ghişeului. Ştim că se poate
spune că pe lângă reputaţia de a juca în capitala
Franţei, Maria Ventura are şi avantajul de a juca
în româneşte, adică de a se adresa unui public
mult mai întins, totuşi vraja pe care o exercită
asupra sălilor de spectacol este incontestabilă".
În „ISTORIA TEATRULUI LA BOTOŞANI", VOLUMUL 3, Editura Quadrat Botoşani, 2013, având ca autor pe regretatul arhivist profesor Ştefan Cervatiuc, sunt multe consemnări referitoare la Marioara Ventura şi la

„Teatrul Ventura" din Bucureşti.
„La rubrica „SPECTACOLE", gazeta
„Informatorul", Anul II, nr. 17 din 30 ianuarie
1927... reîmprospătează ştirea că Marioara Ventura ... marea noastră artistă soseşte în primele
zile ale lunii Februarie în ţară. D-sa va juca la
Teatrul „Regina Maria" din Bucureşti cu ansamblul companiei Bulandra - Manolescu Maximilian - Storin. În luna martie, D-na Ventura, cu ansamblul de la Bucureşti va întreprinde un scurt turneu în ţară. Între 15 oraşe
cari se vor bucura de marea favoare este şi Botoşanii, unde în a doua jumătate a lunei, D-na
Marioara Ventura va da o singură reprezentaţie. Turneul este organizat de cunoscutul om de
teatru şi reputat impresar d. Lică Teodorescu".
Tot din Teatrul la Botosani aflăm că „Prin
'
urmare, venirea la Botoşani, nu în cadrul unui
turneu pentru că Maria Ventura trebuia să se
întoarcă la Paris urgent, a fost una specială.
Dacă la Bucureşti, premierea piesei a avut „ un
succes neaşteptat", s-a voit să se vadă şi reacţia
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unui public bun cunoscător de teatru, cum era venit în Ţările române prin secolul al XVIII-iea,
publicul botoşănean. De aceea s-a venit numai alcătuindu-şi familii şi stabilindu-se la Botoşani,
la Botoşani şi nicăieri altundeva" 1928 martie.
Bacău, Galaţi, Bucureşti. La Botoşani, membri
„Gazeta botoşăneană „Informatorul", ai familiei Ventura au avut diverse dregătorii.
Anul III, Nr. 128 din 24 martie 1929 publică ur- Alecu Ventura a fost conaş, agă, vornic, dar şi
mătoarea stire: „Lumea" scrie si ea la rându-i,
prefect de Botoşani în timpul lui Alexandru Ioan
'
'
că D-na Marioara Ventura şi-a arătat la Iaşi reCuza. Fratele lui Alecu, Constantin Ventura,
gretul d-sale de a nu putea veni şi la Botoşani. bunicul Mariei Ventura, a fost agă. Grigore
Ziarul adaugă apoi următoarele: „Marea tra- Ventura, tatăl actriţei Maria Ventura, a fost ziarist, critic şi autor dramatic. „Fiul a lui Constantin
gediană a regretat îndeosebi faptul că nu s-a
putut duce şi la Botoşani, oraş de care o leagă şi al Sultanei Ventura, îşi face studiile superiatâtea amintiri, cunoscute fiind relaţiile famili- oare în Germania, luându-şi licenţa în drept la
ale ale artistei cu tinutul citat. Ineditul constă Berlin. Întors în ţară în 1871, este ales deputat
'
nu atât în recunoaşterea de către marea actriţă de Galaţi în Camerele conservatoare. Era un
a înrudirii ei cu familii din oraşul şi judeţul Bo- om cu oarecare ciudăţenii, personaj distinct în
toşani, ci în faptul că în martie 1929 s-a deplaboema bucureşteană a vremii. Ar fi putut să
sat de la Bucureşti la Iaşi, unde a dat unul sau aibă o viaţă fără griji, întrucât moştenise o
avere însemnată. Dar averea aceasta o va irosi
mai multe spectacole".
După arborele genealogic alcătuit de pro- curând" ... Mare amator de teatru, Ventura era
fesorul Eugen D. Neculau, neamul Ventura a o figură binecunoscută în mediul artistic
bucureştean. Căsătorit cu tragediana Fanchette
Vermont (Lea Ventura), sora pictorului Nicolae
Vermont, el avu o fiică, actriţa Maria Ventura
care va face o strălucită carieră, devenind societară a Comediei Franceze" (sursa: „Dicţio
narul Literaturii Române de la origini până la
1900", Editura Academiei Române, Bucureşti,
1979).
După informaţiile documentare păstrate
în arhive, Maria Ventura îşi va alege o carieră
strălucită de actriţă nu numai pe scenă, dar şi
în 13 filme. Fiind recunoscută şi apreciată, scriitori recunoscuţi, critici de teatru şi jurnalişti
au scris despre marele ei talent.
Însuşi istoricul Nicolae Iorga a scris un
articol apreciativ la adresa ei, la care Maria Ventura îi va răspunde printr-o scrisoare, în luna
decembrie 1917, dovedindu-se că era nu numai o actriţă talentată, complexă, dar şi o adevărată iubitoare de ţară şi de neam.
GRIGORE VENTURA
„Domnule Iorga, întorcându-mă de la Botoşani,
(n. 1840, Galaţi - d. 9 iulie 1900, Bucureşti)
- tatăl actriţei Maria Ventura unde am fost să joc pentru prizonieri, am găsit
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articolul dumneavoastră. Nu v-am răspuns pe dată
nu stiu
să multumesc. Vă mărturisesc că niciodată
'
'
nu am mulţumit criticilor ce au binevoit să scrie
asupra mea-am gândit că îşifă.ceau meseria -şi am
vrut să cred că şi-o fă.ceau cu sinceritate. Dumneavoastră, domnule Iorga, nu sunteţi un critic. Sunteti
un om si
un român - nu vă multumesc
- dar
'
'
'
vreau să vă spun cât mă simt de mişcată de acele
câteva rânduri calde în care mă numiti.
Venind de la
'
dumneavoastră, ele mă răsplătesc de puţinul ce-am
fă.cut pentru ţară şi pentru cei care au apărat-o, mai
bine decât orice onoruri, ele m-au mişcat adânc,
până la lacrimi. Şi vreau să ştiţi că le-am înţeles. Ele
nu vor face decât să mă întărească şi mai mult întru
înfăptuirea datoriei mele faţă de Neam" (sursa:
„Scrisori către Nicolae Iorga", 1916 - 1918,
Volumul V, Ediţie îngrijită de Petre Ţurlea, Documente literare, Editura Minerva, Bucureşti,
1996, p. 199).
Surse diverse vin să completeze informaţiile despre actriţă. „Maria Ventura a fost fiica
naturală a Fanchettei Lea Vermont, actriţă la
din Bucuresti
si a dramaturTeatrul N ational
,
' '
gului Grigore Ventura. Când părinţii săi s-au
căsătorit în 1890 Maria ia numele tatălui. După
dorinţa sa încă de mică să fie actriţă, şi de la 12
ani intră la Conservatorul din Bucureşti. Mama sa a murit când ea era în vârstă de numai 9
ani. În 21februarie1901 (la 13 ani), ea debutează la Teatrul Naţional în piesa „Copila naturală", după un textscrisdetatălei. În21mai1901
ea alege educaţia teatrală, ca cea mai bună
pentru ea. Guvernul României îi garantează
scolarizarea si o spriJ'ină să-si continue studiile
'
'
'
la Conservatorul din Paris. Ea are o lungă
perioadă să înveţe să vorbească limba franceză, pe lângă limba română şi face pasul către
primele examene, şi un pic mai târziu vorbea
franceza fluent şi a fost întrebată dacă este adevărat că ea vine din România. În 1919, obţine
contract la Comedia Franceză, unde devine
societară în 1922. În 1935 a fost decorată cu

Legiunea de Onoare. În 1952 ea a avut ultimul
succes cu „Valsul toreadorilor'', scris de Anouilh.
Ca şi mama ei moare la o vârstă timpurie".
Un alt material publicat despre „Arta
Mariei Ventura", este cel al cercetătoarei Daniela
Gheorghe. „Versiunea arhivată electronic a
unui articol a fost publicat în „ Teatrul azi" nr.
11-12 noiembrie - decembrie 2004. Autoarea
articolului îl citează în textul domniei sale pe
Tudor Arghezi, cu aprecierile apărute în periodicul „Cronica". „În primăvara lui 1915, Tudor
Arghezi, unul dintre cei mai intransigenţi cronicari dramatici ai vremii - scrie cu înflăcărat
lirism despre Maria Ventura: „„.totul e atât de
inefabil şi de simplu acordat în această făptu
ră, născută pentru teatru şi pentru desfătarea
cerebrală a unui joc prin lumina rampei. („.) În
Teatrul Naţional, aşezat ca o gospodărie serioasă, ospitalieră şi cam veche, roasă pe
dinafară, Maria Ventura a intrat cu o sburdăl-

Actriţa

MA.RlA VENTURA în 1928

(n. 1888, Bucureşti - d. 1954, Paris)
a lui Constantin Ventura,
născut la Botoşani şi fiică a lui Grigore Ventura,
profesor la conservatorul din Bucureşti
Nepoată
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nicie genială necunoscută, ca un căprior trezit
din munte în salonul uitat deschis al conacului
moşiei" (Cronica, 5aprilie1915).
În „Ziarul de duminică", Nr. 281/16 decembrie 2005, profesorul universitar dr. Mihai
Sorin Rădulescu a publicat articole referitoare
la Familia Ventura, la legături matrimoniale,
la dregătoriile pe care le-au avut, la originile
bizantine, veneţiene. „Numele cu rezonanţă
italiană - ca şi multe alte patronimice din
lumea elenică -trimite cu gândul la stăpânirea
veneţiană fie din Insulele Ionice şi din cele ale
Egeii, fie chiar de pe continent. Stabilită în
Moldova în secolul al XVIII-iea, familia Ventura
avea să devină rapid cunoscută, încuscrindu-se
cu Cantacuzinii moldoveni (din ramura
Paşcanu), cu Şuţeştii, Başoteştii, Rosetteştii".

Mormântul Mariei Ventura
în cimitirul Passy din Paris

Din toate materialele apărute, publicate
reiese că Maria Ventura s-a născut la Bucureşti
şi nu la Botoşani, că la Botoşani avea rudele
aşa cum singură afirmă, şi că a jucat pe scena
Teatrului botoşănean.
Concluzia este că Maria Ventura a fost,
este şi va rămâne o mare personalitate şi o stea
a dramaturgiei româneşti şi pariziene, jucând
şi în filme.
Aşa cum spunea Daniela Gheorghe
despre Maria Ventura în articolul scris în anul
2004, „Putem doar să o evocăm în acest
decembrie în care se împlineşte jumătate de
veac de când cortina s-a lăsat peste o viaţă şi o
carieră de excepţie".

IMAGINI DOCUMENT
(fotografii şi grafică)

MARIA VENTURA
la Comedia Franceză
(desen de Charles Gir, 1921)

SURSE: „Universul literar" 12/ebruarie 1928, Teatrul azi nr. 11-12 noiembrie-decembrie 2004; „Arta Mariei
Ventura" -de Daniela Gheorghe; „Botoşanii de altădată până
la 1944 ", de Ştefan Ciubotaru şi Ionel Bejenaru - album documentar apărut în 1999; www.dacoromanica.ro;
http:!!Jr. wikipedia.orglwiki/Maria Ventura; „Dicţionarul Literaturii Române de la origini până la 1900"
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'
MIHAI CHELĂRESCU

scrise în cele 5 sisteme principale de notare
grafică a dansului: Sistemul profesorului
Alexandru L. Dobrescu, Sistemul
Institutului de Folclor Bucureşti, Sistemul
coregrafului Gheorghe Popescu-Judeţ,
Sistemul stenografic pentru notarea
dansurilor „Gheorghe Baciu" şi Sistemul
de notare grafică a dansului „Theodor
Vasilescu si Tita Sever".

nalizând bibliografia de
mai jos am catalogat jocurile
populare de pe teritoriul
Judeţului Botoşani, urmând ca în urma cercetărilor în teren ce vor fi efectuate de compartimentul de specialitate al C.J.C.P.C.T.
Botosani INDICELE ALFABETIC să fie
'
reactualizat.
Menţionez că jocurile populare au fost

'

•••
INDICE ALFABETIC

cu nume de jocuri populare din
JOCURI
BATISTA
BĂTAIA
BĂTRÂNEASCA
BĂTUTA

Judeţul Botoşani

LOCALITĂŢI

Vorona
Flămânzi, Frumuşica

Vorona, Tudora, Draxini, Coţuşca
Vorona, Turda, Sarafineşti, Corni,

Coşula,

Suharău, Broscăuţi, Rogojeşti, Şendriceni,

Dorohoi,

Siliştea-Stăuceni, Brăieşti,

Coţuşca,

Darabani,

Ripiceni, Flămânzi,
Hlipiceni,

Draxini,

Albeşti, Dorobanţi-Nicşeni,
Avrămeni, Cristineşti,

Brehuieşti, Călineşti, !băneşti, Roşiori, Costeşti,
Călăraşi, Săveni,

BĂTUTA PE HANG
BOGHll
BRAŞOVEANCA

BRÂUL VESEL
BUCHERUL
BUHAIUL
CARASUL

Mileanca
Havârna
Vorona, Tudora, Corni, Coşula,
Santa Mare
Albeşti,

Truşeşti, Ştefăneşti

Dobârceni
Brăieşti
Frumuşica, Flămânzi

Dobârceni,
CA-N POIANĂ
CĂLUGĂREASCA
CĂRĂŞELUL

Flămânzi

Blândeşti, Suliţa, Mihălăşeni,

Ştefăneşti
Suliţa, Şoldăneşti, lonăşeni

Tudora, Vorona, Mihăileni, Corlăteni,
Santa-Mare, Dobârceni, Călăraşi,
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Costeşti,

CHINDIA

Costeşti, Flămânzi,

CIMPOIEŞUL

Cristeşti

CIOBĂNAŞUL

Albeşti, Mihălăşeni, Drăguşeni, Costeşti,

Vorona

CIOBĂNESCA

Vorona, Corni, Sarafineşti
Santa-Mare, Dobârceni

COADA CI OAREI
COASA

Dobârceni,

CORĂGHIASCA

Flămânzi, Frumuşica

CORBUŞORUL

Suharău,

CUMĂTRIŢA

Cristineşti,

Tudora,

Coşula,

Hăneşti

Vorona, Dumeni

G. Enescu
Vorniceni, Dumeni

DANŢUL

Drăguşeni

DE TREI ORI PE DUPĂ MASĂ

Tudora,

DRĂCŞĂNEANCA

Dracşani

FLORICICA
FRUNZA
GÂZA
HANGUL CUMĂTRULUI MARE
HORA ÎN DOI ŞI HORA DE MÂNĂ

Suharău,Tudora,

Coşula,

Vorona, Corni

Flămânzi
Şendriceni
Chişcovata-Vorona

Fundu

Herţii

Suharău, Flămânzi, Hăneşti,

Corni, Frumuşica,
Vorona, Tudora, Albeşti, Broscăuţi, Băluşeni,
Stăuceni, Draxini, Coţuşca, Săveni, Nicşeni,
Vlăsineşti, Havârna, Santa Mare, Drăguşeni,
Hlipiceni, Mitoc, Văculeşti, Avrămeni, Mihălăşeni,
Cristeşti, Hudeşti

HORA BĂTRÂNEASCĂ
HORA NUNTAŞILOR
HORA PE HANG
HORA SALONULUI

Suharău,

HUŢULEANCA

Tudora,

ILEANA DIN SINĂUŢI
I LENUŢA

Mihăileni

IŢELE

JOCA OILOR
JOCUL IROZILOR
JOCUL ZESTREI

Hlipiceni,

Cristineşti, Avrămeni

Drăguşeni, Mihălăşeni, Frumuşica

Albeşti
Coţuşca, Avrămeni
Coşula,

Vorona, Corni

Vorona
Vorona
Vorniceni
Hăneşti

Baranca, Bucecea, Horia, Vorona, Tudora,
Sarafineşti

MĂRGINEANCA
MĂRUNŢI CA

Vlăsineşti

MERIŞORUL

Avrămeni, Coţuşca

Flămânzi

MOLDOVENEASCA

Broscăuţi, Siliştea-Stăuceni

MOŞNEGEASCA

Draxini, Flămânzi, N. Bălcescu

MOŞNEGEASCA

Albeşti

PE HANG
MOŞNEGEASCA PE BĂTĂI
NEVĂSTUICA
OIRA

PĂPĂDIA
PE SĂLTATE
PLĂCINTELE
POLCA PE BĂTAIE
POLCA-N CRUCE
POLCUŢA

POLCUŢA URSĂREASCĂ

POTICNITA

Avrămeni
Cristineşti,

G. Enescu

Mihăileni
Frumuşica

Tudora, Vorona
Dobârceni
Sarafineşti
Călăraşi

Vorona
Coşul a
Dobârceni

PROŢAPUL

Hăneşti

RAŢA

Tudora, Coşula, Vorona, Corni

RĂŢUŞCA
ROATA
ROTĂRAŞUL
RUSEASCA

Coţuşca

Roşiori-Răchiţi
Româneşti

Călăraşi,

Santa Mare, Avrămeni, Vorona, Tudora,

Frumuşica

SĂLTATA
SĂRITA

Drăguşeni
Avrămeni
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Santa Mare, Avrămeni, Hlipiceni, Albeşti,
Frumuşica, Darabani, Cordăreni, Truşeşti,
Broscăuţi, Vorniceni, Mândreşti, Havârna,
Coţuşca, Cristineşti, Brăeşti, Săveni, Vorona,
Draxini, Flămânzi, Tudora, Suharău, Călineşti,
Bucecea, Mileanca, Ştiubieni

SÂRBA

SÂRBA
SÂRBA
SÂRBA
SÂRBA

CU NĂFRAMĂ
DIN BĂTRÂNI
PE BĂTĂI
PE HANG

Flămânzi

Chiscovata-Vorona
Flămânzi
Albeşti

ŞAPTE PAŞI

Rogojeşti

ŞAPTE SĂPTĂMÂNI ÎN POST

Avrămeni

ŞCHIOPA

Flămânzi

ŞOTICUL

Carasa-Corlăteni

ŞOTICU-N

PATRU

Cristineşti,

TRĂSURICA
ŢĂRĂNESCA

G. Enescu

Frumuşica

Todireni, Flămânzi, Roşiori, Costeşti, Frumuşica,
Vorona, Hlipiceni, Havârna, Bucecea, Albeşti,
Vlădeni, Coţuşca, Stăuceni, Băluşeni, Dorohoi

ŢÂNTĂRAŞUL

Călăraşi,

ŢIGĂNEASCA

Cristineşti, Albeşti, Coşula, Broscăuţi

Santa-Mare, Albeşti, Dobârceni,

Frumuşica
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**** - „Folclor coregrafic din Flămânzi şi Tudora, Judeţul Botoşani", manuscris.
42

https://biblioteca-digitala.ro

Tradiţionale"

a

~9R9S&LYL
•
(BĂIETI)
'

vv
V

V
V

/\

vv

"

•

CĂRĂŞELUL
(băieţi)

Frunzuliţă stejărel,

Să jucăm

un Cărăşel!
- Cărăşelul câte doi,
Cum se joacă pe la noi!
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- Hai la dreapta măi băieţi,
Şi la stânga dacă vreţi!
- Hai la dreapta numai una,
Şi la stânga-n totdeauna!

~9R9S&LYL
'
(BĂIETI)
'

Ansamblul folcloric „Tudoreanca" - Tudora,
coordonator Covrig Ioan
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CUMĂTRIŢA

- Frunză verde siminoc,
Hai cumătră, hai la joc,
Să te joc să te-nvârtesc,
C-aşa-i jocul românesc!
- Nu mă călca pe picior,
Că eu ştiu de ce ţâ-i dor,

De ţâ-i dor de sărutat,
Calcă-mă pe celălalt!
- Puicuţă galbenă,
Ia-mă şi mă leagănă,

mama m-o-nvăţat,
Să nu dorm nelegănat!
C-aşa
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Ansamblul folcloric „Stejărelul" - George Enescu,
coordonator Chiorescu Alin
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MORIŞCA

-Am acasă o nevastă
Să dea Domnul să-mi trăiască

- Uite-o pe leliţa Trişcă
Bâţâind ca o morişcă
Şi îi saltă poalele
De se văd ţurloaiele!
- Hai Morişca să ne zică
Din fluier moş Antonică
Şi iar verde de răchită
Hai să facem şi-o-nvârtită!

Că-n Morişcă se-nvârteşte

Dar la lucru rău boleşte!
- Foaie verde salbă moale
Trageţi Morişca la vale
Şi-nvârtiţi-o tot pe loc
Să răsară busuioc!
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•

Ansamblul folcloric „Grâuşorul" coordonator Crap Mihai
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Hăneşti,

SEZĂT0RILE IERND
adiuni
culturale traditionale
'
'
•••

ELENA PRICOPIE
diţia

din 2019 a "Şezătorilor iernii",
intrată de multă vreme în rândul
manifestărilor culturale de tradiţie, organizate de Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţio
nale a debutat duminică, 3 februarie, cu şeză
toarea de la Vârfu Câmpului, unde am fost
întâmpinaţi de doamna primar Maria Huţu,
îmbrăcată în costum popular şi de doamna
Maria Olaru, referent cultural care, printre alte

atribuţii, se preocupă şi de Ansamblul folcloric

"Sireţelul".
"Şezătorile

iernii"

animă viaţa

satelor în
fiecare an în luna lui Făurar, fiind un prilej de
reînviere a modului de trai la sat în perioada
rece, când sătenii se întâlnesc spre a petrece
timpul într-un mod plăcut, care implică, de
fapt, şi lucru: cusut, tors, împletit, toate acestea
sunt însoţite de cântec, joc şi voie bună.
Aşa s-a întâmplat şi la Vârfu Câmpului, o
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băieţii împreună

comună bogată

în zestre culturală, cu nume
mari ale culturii provenind de acolo - George
Hazgan, celebrul interpret de romanţe şi
folclor, actor al Teatrului „Ion Dacian", de asemenea academicianul Alexandru Zub, istoric
român şi scriitor.
Şezătoarea s-a desfăşurat în sala Cămi
nului Cultural frumos împodobită cu ştergare,
scoarţe, păretare, feţe de masă, covoare, toate
lucrate de femeile din sat care şi în timpul
şezătorii au împletit, au croşetat, au cusut, au
tors împreună cu fiicele şi nepoatele ori chiar
cu strănepoatele care pictau linguri de lemn.
Bărbaţii împleteau coşărci, pănuşi iar unul
dintre ei tocmai asambla un călut pentru a fi
jucat în timpul Sărbătorilor de iarnă.
Ansamblul folcloric „Sireţelul" coordonat
de doamna Maria Olaru a înveselit atmosfera
cu un bogat program de cântece şi dansuri,
solişti vocali şi instrumentişti. Nu s-au lăsat
mai prejos nici copiii din Ansamblul „Românaşul" al Grădiniţei „George Hazgan", coordonaţi
de doamna Adela Budeanu, care nu au fost
copleşiţi de emoţii, încântând asistenţa cu reprezentaţia lor.
Momentele de muzică şi dans au fost îmbogăţite cu versuri recitate de un rapsod popular, pasionat de literatura şi creaţia populară,
domnul Mircea Rizac.
Duminică, 10 februarie 2019, „Şezătorile
iernii" au continuat în comuna Cristeşti. Activitatea a început într-un mod autentic, fetele şi

cu doamna Cristina Gheban
şi domnul Mihai Fediuc în postura de gospodari, dar şi de gazde au adus în actualitate o
şezătoare ca în vechime. Strigăturile şi jocul
popular nu au lipsit nici de această dată.
Sătenii s-au întâlnit spre a cinsti obiceiurile preluate de la părinţi şi bunici, într-un
mod plăcut şi în acelaşi timp,s-au pus în lumină ocupaţiile femeilor şi ale bărbaţilor de la sat
în perioada iernii, care au meşteşugit diverse
obiecte casnice, după care au urmat cântecul şi
jocul popular tradiţional cu strigături.
Cristina Gheban coordonează Ansamblul folcloric „Dor de horă" din Cristeşti iar
Mihai Fediuc asigură coregrafia programului
de dansuri populare şi împreună au pus în
scenă o şezătoare cu tineri frumoşi şi veseli
care ştiu a cinsti tradiţiile populare moştenite.
Femeile şi bărbaţii din sat ne-au arătat diversitatea îndeletnicirilor specifice din timpul
iernii în casele lor.
Prezenţi au fost domnul primar Lucian
Borfotină şi viceprimarul Liviu Stănuc, oameni blânzi şi bonomi, dar şi cadre didactice,
meritând a fi amintite numele doamnei director
Elena Ordei şi al soţului, un admirator al acţi
unilor culturale care implică misiunea educativă. Pentru că şi aici momentele cu cântec şi
joc au fost reuşite, acestea au fost împletite cu
o prelegere susţinută de subsemnata, de fapt o
necesară aducere aminte despre mari oameni
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ai neamului cărora le datorăm existenţa
noastră ca naţie, dar şi cu o lansare de carte a
jurnalistului Corneliu Filip - O ultimă iubire- o
carte interesantă, cu povestiri adevărate despre viaţa oamenilor din momentele grele ale
istoriei noastre.
Duminică, 17 februarie a fost mare şeză
toare la Vlădeni. De această dată, şezătoarea a
fost o adevărată poveste a ritmului şi ritualurilor vieţii trăite la sat, o poveste a momentelor
cheie din viaţa omului, dar şi ale comunităţii
săteşti. S-a desfăşurat în curtea bisericii cu
hramul „Înălţarea Domnului" din Vlădeni şi în
Casa praznicală.
Faptul că această manifestare culturală s-a
desfăşurat în curtea bisericii este o mărturie a
unităţii dintre credinţă şi cultură, cei doi stâlpi
de susţinere ai identităţii unei naţii.
Evident că unul dintre românii adevă
raţi din Vlădeni, preocupat foarte mult de
organizare a fost chiar preotul bisericii din sat,

părintele

Claudiu Constantin Oniciuc. Cu har
şi multă apropiere de oameni, părintele a ţinut
pe tot parcursul şezătorii o adevărată lecţie
despre religie şi spiritualitate, a evocat, dar a şi
explicat momentele cheie ale vieţii omului naşterea, căsătoria, moartea, Naşterea şi Învierea Domnului Nostru Iisus Hristos.
Şezătoarea a fost moderată de doamna
Onica Daniela Podariu, învăţătoare în sat, împreună cu domnul Costinel Leonte, maestrul
coregraf care a realizat scenariul programului
de jocuri populare tradiţionale, dansând
împreună cu tinerii şi copiii.
Aceşti doi români cu dragoste de cultură,
de tradiţii şi de tot ce înseamnă istorie a culturii neamului au realizat împreună cu tinerii,
copiii, gospodinele şi gospodarii din sat, un
adevărat regal al tradiţiilor populare moşte
nite, transmise şi promovate acolo la Vlădeni.
Ştefan Podariu, funcţionar al primăriei,
soţul doamnei Onica Daniela Podariu, s-a
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implicat foarte mult în desfăsurarea
eveni,
mentului. A adunat din sat tot ce a trebuit
pentru a împodobi casa în care s-a desfăşurat
şezătoarea, încăperea fiind îmbrăcată minunat
cu toate lucrurile muncite de gospodine. Li s-a
alăturat la organizare şi administratorul public al localităţii, domnul Voicu Murariu.
Personajele centrale ale şezătorii au fost
cei care preiau obiceiurile şi tradiţiile- copiii şi
tinerii din sat - membri ai Grupului folcloric
„Muguraşii" şi ai Ansamblului folcloric „Polcuţa ", care au încântat asistenţa şi au făcut ziua
absolut minunată, demonstrând că nu vor lăsa
uitării tradiţiile primite de la părinţi şi bunici.
Costinel Leonte, maestrul coregraf, care a fă
cut din jocul popular o pasiune, dar şi un mod
de a trăi este artizanul formării şi îndrumării
acestor copii şi tineri în tainele jocului popular
tradiţional.
Aşa cum spuneam, gospodinele din sat au
arătat şi

explicat arta

ţesutului,

torsului,

cusutului, împletitului, gătitului, încondeiatul
ouălelor - aici fiind cele mai talentate chiar fetele din sat. Doamna Hareta Axinte' învătă.
toare, a depănat amintiri de când fetele ieşeau
la joc în sat însoţite de mame iar moderatorii
au vorbit despre numeroase momente frumoase din viaţa oamenilor de la sat.
Este de menţionat faptul că la această şe
zătoare, managerul Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Traditionale Botoşani, doamna Cornelia Cioban~, a
fost deopotrivă gazdă primitoare implicată în
organizarea minuţioasă a evenimentului, fiind
fiică a satului de peste 35 de ani şi oaspete, ţi
nând cont de calitatea sa oficială.
Ca de obicei, şezătoarea a avut şi
momentul prelegerii pe teme de educaţie, un
îndemn spre iubirea pentru cultură, spre
căutarea adevărului prin spiritualitate şi spre
găsirea luminii prin educaţie, moment
susţinut de Elena Pricopie.
La Curteşti, şezătoarea din 23 februarie a
avut aceiaşi parteneri: Consiliul Local, reprezentat de primarul comunei, domnul
Mari cel Anton şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale,
reprezentat de managerul Cornelia Ciobanu,
care a dat startul printr-un îndemn la continuitate în activitatea culturală, mulţumind
tuturor celor care se preocupă de promovarea
culturii tradiţionale la Curteşti.
Şezătoarea a început cu o scurtă prelegere susţinută de subsemnata despre
importanţa acestor manifestări culturale, care
trebuie să reînvie obiceiurile sezătorilor ce se
'
constituiau în trecut în adevărate institutii sociale unde tinerii şi copiii învăţau deprinderile
de muncă, de viaţă şi nu în ultimul rând,
deprinderile spirituale, folclorul fiind un
factor esenţial educaţional. A urmat un
moment de poezie prezentat de Iustina IrimiaCenuşă, referent în cadrul Compartimentului
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literatură şi

teatru al instituţei, care a completat armonios programul şezătorii.
Taraful de fluieraşi condus de profesorul
Ioan Enciu a adus pe scenă, ca şi anul trecut,
minuni de copii din Curteşti şi din Botoşani
care au încântat prin talent şi dăruire la vârste
extrem de fragede.
Şezătoarea a scos în evidenţă folclorul
strămoşesc, cântecul şi jocul popular, punându-se în scenă prezentarea obiceiurilor de
nuntă. Ansamblul folcloric „Flori de măr" a
dăruit celor prezenţi un regal de cântec şi joc
popular. Coregrafia ansamblului este semnată
de Ionel Petrişoru, un împătimit al jocului
popular tradiţional cu rezultate remarcabile
peste tot pe unde învaţă tinerii şi copiii despre
frumuseţea tradiţiilor populare. Coordonatorul ansamblului, doamna Laura Rusu,
transmite tinerilor şi copiilor din Curteşti tot
ce ştie despre cultura populară tradiţională,
iar copiii şi tinerii din Ansamblul „Flori de măr"
reuşesc la fiecare apariţie să impresioneze prin
frumuseţea jocului şi atitudinii de excepţie.
Tradiţionala manifestare culturală care
animă viaţa satelor în luna lui Făurar, „Şezăto
rile iernii", organizată de Centrul Judeţean

pentru Conservarea

şi

Tradiţionale Botoşani,

Promovarea Culturii

a încheiat la George
Enescu şirul acţiunilor de acest gen, duminică,
24 februarie 2019, odată cu Dragobetele,
sărbătoarea românească a iubirii.
Organizată ireproşabil în sala Căminului
Cultural dinArborea, frumos „gătită" precum
casele sătenilor încă puternic ancoraţi în obiceiurile părinţilor şi bunicilor, gazdele au fost
reprezentate de doamna Angela Toma Gră
dinaru, primarul comunei, un Om implicat,
ferm, autoritar, dar în acelaşi timp blând,
înţelegător, jovial, cuceritor prin atitudine.
Instituţia a fost reprezentată de managerul instituţiei, doamna Cornelia Ciobanu care
a rostit cuvinte de apreciere şi mulţumiri

pentru desfăşurarea şezătorii.
În calitate de coordonator al compartimentului educaţie permanentă am început
programul cu o scurtă pledoarie pentru educaţia primită de la părinţi şi bunici prin asemenea activităţi cultural-educative care trebuie
să aibă rolul de a reînvia şi menţine respectul
pentru trecutul şi datina creştină, îndemnul de
a nu pierde credinţa şi de a cultiva iubirea pentru moşii şi strămoşii noştri, valori ce asigură
formarea unor caractere puternice şi premisele păstrării identităţii naţiei.
Echipa gazdelor a fost întregită cu viceprimarul Gică Baram atent la toate împreună
cu funcţionarii primăriei, în special doamnele
Ana Maria Ţuca şi Anca Nahoi, care au transformat sala căminului într-un loc extrem de
frumos şi primitor în care am regăsit calmul,
liniştea şi frumuseţea încăperilor bunicilor.
Tot în echipă, personajul central care a readus în actualitate şezătoarea adevărată, frumoasă, originală, a fost domnul Alin Chiorescu,
artizanul reînvierii activităţilor culturale din
aşezarea ce poartă cu mândrie numele muzicianului român de talie mondială.
Domnul Alin Chiorescu a înfiinţat Ansamblul folcloric „Stejărelul", un ansamblu care a uimit chiar la prima apariţie în Festivalul
coregrafic „ Vasile Andriescu" organizat la
Botoşani, iar acum a reuşit să facă în aşa fel
încât am avut impresia clară că de fapt suntem
participanţi aievea la o şezătoare de-atunci ...
din vremuri aproape uitate. Ajutoare de nă
dejde în organizare, au fost directorul şcolii,
domnul Ciprian Dumbravă şi profesorul Iulian
Constantin.
Localitatea George Enescu este fără îndoială satul românesc în care valorificarea şi
transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor moşte
nite de la înaintaşi a redevenit un scop în viaţa
comunităţii datorită unor oameni care au înţeles că reîntoarcerea la învăţăturile celor care
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au trăit înaintea noastră poate fi cheia reinventării românismului pierdut de la o vreme. Aici
am putut vedea ce înseamnă cu adevărat transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor din generaţie
în generaţie, pentru că în şezătoare s-au regăsit
deopotrivă bunicii blânzi şi răbdători, părinţii
preocupaţi de toate cele ce trebuie transmise
copiilor, lucrând împreună în gospodărie,
tineri şi copii absolut minunaţi învăţând deprinderile de muncă, de viaţă dar şi deprinderile
spirituale.
Cultura tradiţională este scoasă la lumină
în folosul comunităţii contemporane şi pentru
asigurarea identităţii pe viitor în satul în care
genialul George Enescu a venit pe lume. Faptul
că se întâmplă acest lucru este motiv de spe-

ranţă că nu vom devia de pe traiectoria dată de

cei care şi-au dat viaţa pentru a trăi noi acum în
aceasta ţară şi a duce tradiţia mai departe.
Şezătoarea folclorică de la George
Enescu a redat cu fidelitate traiul în satul românesc, a atras şiruri lungi şi dese de aplauze
din partea publicului extrem de numeros, sala
căminului fiind de această dată neîncăpătoare,
aducând în aceeaşi poveste copii, tineri,
părinţi şi bunici din satele comunei care iubesc
cultura, găsesc adevărul prin spiritualitate,
caută lumina prin educaţie.

Un gând bun tuturor iubitorilor şi trăitorilor
de frumos!
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