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 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
vă doresc să aveţi multă lumină în suflet, 
dragoste de viaţă şi mândrie de identitatea 
noastră naţională.
 Cu plecăciune vă transmit senti-
mentele mele de apreciere pentru aportul 
adus în imortalizarea culturii tradiţionale 
a neamului pe paginile revistei Realităţi 
Culturale.
 De asemenea, vă comunic că, revis-
ta va fi tipărită policromic. Rog articolele 
DVS să poarte semnul calităţii, a adevă-
rului şi a dragostei faţă de limba maternă — 
română, iar materialele foto să corespundă 
nivelului necesare pentru tipar. 

Cu profund respect, Pavel Popa
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BoBoteaza
(Botezul Domnului)

• Dr. hab. Nicolae Băieșu

Asemănător altor popoare creştine, românii încheie ci-
clul principalelor sărbători de iarnă cu Boboteaza. Ţine trei 
zile: 5/18 ianuarie - Ajinul Bobotezei – 6/19 ianuarie – Bobo-
teaza, 7/20 ianuarie – Ziua Sfântului Ioan Botezătorul.

În aspectul creştin sărbătoarea este închinată amintirii 
botezului lui Iisus Hristos de către Sf. Ioan în apa râului Ior-
dan din Palestina.

Asemeni majorităţii sărbătorilor creştine, Boboteaza 
conţine tradiţii atât bisericeşti, cât şi etno-folclorice păgâne. 
Este vorba de variate forme de folosire ritualică a folclorului 
şi apei, crezându-se foarte mult în forţa magică, purificatoare 
a acestora. Scăldatul, spălatul, stropitul cu apă se practicau pe 
larg în era păgână; apa sfinţită (aghiasma) se foloseşte în creş-
tinism, mai ales cu prilejul Bobotezei.

Cercetătorii susţin că la începutul erei creştine cei care 
doreau să îmbrăţişeze noua religie erau supuşi unei speciale 
spălări ritualice cu apă (pentru purificare).

Prin anul 27 d.Hr., pe când în Imperiul Roman domnea 
Tiberiu (anii 14-37), iar în Iudeea – Irod Antipa (Antipas), 
(anii 4-39), pe cursul inferior al r. Iordan apăruse un tânăr 
deosebit, cu numele Ioan. Se consideră că era trimisul lui 
Dumnezeu pentru a pregăti venirea, primirea şi înţelegerea 
Mântuitorului lumii. Ioan practica spălarea ritualică cu apă, 
numind-o botezare.El cheamă lumea să se boteze în Iordan, 
totodată, pocăindu-se şi schimbându-şi modul de viaţă.

Amiontim că Ioan a fost unul dintre pruncii salvaţi de 
mânia lui Irod, după naşterea lui Iisus. Ioan era doar cu şase 
luni mai mare decât Iisus. De aceea el a fost numit apoi şi Ioan 
Întâimergătorul. A fost fiul preotului Zaharia şi a Elisabetei. 
Îngerul i-a vorbit lui Zaharia că fiul său va duce o viaţă sfântă 
şi va pregăti pe oameni pentru primirea şi înţelegerea Mân-
tuitorului.

Tradiţia spune că Ioan mergea la apa Iordanului şi vor-
bea mulţimii care se aduna în jurul lui: „Pocăiţi-vă, adică le-
pădaţi-vă de păcate, de faptele rele, pentru că iată vine Împă-
răţia cerurilor. Vine Împăratul acestei Împărăţii, un Împărat 
cu totul deosebit de cei pământeşti, mai mare şi mai puternic 
decât toţi ceilalţi, un Împărat mare prin iubirea faţă de oa-
meni, faţă de copii şi vârstnici, un Împărat care nu vgrea răz-
boaie, nu vrea nedreptate, nu vrea nici un rău. El vrea numai 
iubire, dreptate, pace. aceasta este împărăţia cerurilor”. 

Când oamenii îl întrebau: „Ce să facem?”, Ioan le spunea 
să fie buni: „Cel ce are două haine, să dea celui ce nu are şi cel 
ce are bucate, să facă asemenea”.

După ce vorbea oamenilor, Ioan îi boteza în apa Iorda-
nului. Omul care venea la botez, intra până la gât în apă şi 
se pocăia – îşi mărturisea toate păcatele. Apoi Ioan îi afunda 
puţin şi capiul în apă. După aceea omul ieşea la mal. Era „un 
botez al căinţei; spălându-şi trupul, omul se gândea la curăţi-
rea duhului de rele”.

Mulţi credeau că Ioan este însuşi Iisus. Observând 
aceasta, Ioan spunea mulţimii că el doar pregăteşte venirea 
lui Iisus: „Vine în urma mea Cel ce este mai tare decât mine. 
Căruia nu-i sunt vrednic, plecându-mă să-i dezleg cureaua 
încălţămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă. El însă vă va 
boteza cu Duhul Sfânt”.

Tradiţia spune că Iisus, care avea 30 de ani – vârsta majo-
ratului la evrei – a venit şi el în sătucul Nazaret (în Galileea), 
unde-şi petrecuse copilăria şi tinereţea, ca să împărtăşească 
botezul prin pocăinţă, deşi nu avea păcate.

Când Iisus a ieşit din apă, s-au petrecut minuni. Cerul 
s-a desfăcut, lăsând să se vadă Duhul Sfânt (al lui Dumnezeu), 
sub formă de porumbel, care a arătat lui Ioan şi mulţimii de 
lângă râu că cel botezat este Mesia cel promis, că posedă toată 
sfinţenia Părintelui Ceresc. Porumbelul s-a aşezat pe umărul 
lui Iisus. Atunci din cer s-a auzit vocea lui Dumnezeu, Cel ce 
ridică păcatul lumii”. După acel eveniment lui Ioan i-au zis 
Botezătorul.

tradiţii populare
Ajunul Bobotezei

Conform credinţei populare (legate şi de Crăciun, de 
Anul Nou, Bobotează), sexul primului vizitator poate influen-
ţa asupra puilor de animale care urmează să fie fătaţi în gos-
podăria respectivă în anul curent.

Se zice că cine respectă postul în Ajunul Bobotezei „are 
noroc”. Unii cred că cel care posteşte acum „ar putea întoarce 
grindina şi ploaia” vara.

Ţin post negru, adică nu mănâncă nimic până a doua 
zi, mai ales fetele mari, sperând că se vor mărita mai degrabă 
şi vor avea „miri frumoşi, cuminţi şi bogaţi”! Flăcăii la fel nu 
mănâncă totă ziua, ca miresele să le fie cuminţi, robace, bo-
gate şi frumoase”.

În dimineaţa Ajunului Bobotezei, după liturghie, care în 
ziua aceasta se termină mai devreme ca de obicei, preotul face 
puţină agheasmă şi porneşte prin sat cu sfinţitul, începând de 
la casa proprie. Împreună cu preotul merg prin sat şi doi băr-



R
ea

li
tă

ţi
 C

ul
tu

ra
le

  •
  N

r. 
1 

/ 
20

15

2 

baţi în vârstă, dintre care unul duce căldarea cu agheasmă şi 
pământul de busuioc (pentru stropit), iar celălalt – o traistă 
(pentru darurile primite).

În multe sate, pe lângă cei doi bărbaţi, umblă şi o mulţi-
me de băieţi, iar pe alocuri şi oameni în etate, care strigă, când 
trec de la o casă la alta: „Chiraleisa! ori „Ni-ho-ho!”.

Astfel se dă de ştire oamenilor că se apropie de casele lor 
preotul cu sfinţitul. Există credinţa că strigând „Chiraleisa! ori 
„Ni-ho-ho!, oamenii capătă noi puteri, că toate relele fug de 
la ei.

În aşteptarea preotului, femeile şi fetele mari întind pe 
lăzi şi pe paturi hainele cele mai bune, pentru a fi şi ele stropite 
cu agheasmă, să nu le roadă moliile.

În pragul casei preotul este întâmpinat de către gospo-
dar, care ţine în mână o lumânare aprinsă. Unele gospodine 
au grijă să arunce înaintea preotului grăunţe de porumb, spe-
rând că astfel vor avea noroc la păsările ouătoare.

După ce preotul termină sfinţitul, membrii familiei 
(după vârstă) sărută crucea pe care preotul o ţine special pen-
tru aceasta. Totodată, îi stropeşte pe toţi cu agheasmă, majo-
ritatea crezând ferm că aceasta ajută la creşterea copiilor, la 
vindecarea bolnavilor.

În trecut preotul era dăruit, în primul rând cu un fuior 
de cânepă ori de in, un caier de lână, pe care gospodina îl pu-
nea la cruce. Pe alocuri dădeau preotului un 
mosor cu aţă, în loc de fuior. În Basarabia se 
spune că fuiorul este dăruit preotului „pentru 
cămaşa lui Iisus”.

„iordanul”
se consideră că aghiasma făcută la Bobotează 
posedă extraordinare calităţi magice de apăra-
re împotriva multor forţe malefice.. De aceea 
sfinţirea apei la Bobotează se face cu ceremonii 
deosebite. Amintim că apa sfinţită se conside-
ră de două feluri: aghiasma mică (făcută când 
credincioşii au nevoie) şi agheasma mare (în 
amintirea botezării lui Iisus Hristos în apa r. 
Iordan).

Deşi sfinţirea mare a apei are caracter 
creştin, rădăcinile ei principale ajung până în 

religia primară. Este vorba de vechile 
credinţe păgâne în forţa magică, puri-
ficatoare, făcătoare de minuni a apei, 
precum şi în puterea plantelor verzi, a 
focului, zgomotului la izgonirea spiri-
telor rele cu ocazia sfârşitului principa-
lelor sărbători de iarnă.

Forma actuală a ceremoniei de 
sfinţire a apei la Bobotează este, în linii 
mari, aceiaşi cum era cu sute de ani în 
urmă. Acţiunea aceasta se face într-o 
atmosferă de mare solemnitate, într-un 
loc public, de obicei la o apă curgătoa-
re, dar şi la o fântână, o cişmea din cen-
trul localităţii.

În dimineaţa zilei de Bobotează 
pălămarul bisericii şi alţi bărbaţi pregă-

tesc terenul unde va avea loc sfinţirea apei – Iordanul. Duc în-
colo o masă, aştern pe ea puţin fân şi apoi o acoperă cu o faţă 
de masă. Pe masă pun vase curate (se numesc agheasmatare), 
pe care le umplu cu apă de băut. Pe jos aştern paie. Mai într-o 
parte aprind un foc.

Dacă sfinţirea apei se face la fântână, stăpânul ei plăteşte 
în mod deosebit, pentrucă după aceasta autoritatea lui spo-
reşte cu mult în faţa consătenilor. Se consideră că în decursul 
întregului an apa acestei fântâni este sfinţită. Ea nu trebuie 
folosită la adăpatul vitelor, la ghilitul pânzei. Se zice că ajută la 
curăţirea vaselor, a fântânelor spurcate.

În timpul sfinţitului apei, după ce preotul citeşte rugăciu-
nile cuvenite, roagă sănătate capilor bisericeşti şi ţării, se trag 
trei focuri din arme de vânătoare sau din pistoale. Cândva se 
trăgea şi din tunuri.

Credincioşii sunt convinşi că atunci când preotul – pen-
tru sfinţire – cufundă crucea în apă şi se produc împuşcături, 
ies din ea dracii, care, speriaţi, fug în toate părţile. Nu-i vede 
nimeni, în afară de lupi, care se iau după ei. Ajungându-i, îi 
rup în bucăţi.

Se zice că din ziua Bobotezei toate apele (curgătoare şi 
stătătoare), izvoarele şi fântânile rămân sfinţite, după unii, în 
decurs de două săptămâni, iar după alţii, chiar şase săptămâni.
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Festivitatea de Anul Nou sau Reve-
lionul este o „sărbătoare nocturnă de-
dicată primului Zeu al omenirii - Anul, 
personificare a Soareliu. Revelionul 
- priveghi de înmormântare a Anului, 
este numit An Vechi înainte de a muri la 
miezul nopții şi An Nou imediat după 
renaştere” [1, p. 251], semnifică purifi-
carea şi un nou început: anul vechi se 
îngroapă, iar cel nou se naşte. 

Repertoriul acestei sărbători este 
variat. Alături de Pluguşor, Colindat, 
Jocurile rituale cu măşti zoomorfe re-
prezintă, în special, un spectacol ce sim-
bolizează fertilitatea şi distracția. Un in-
teres deosebit în ce priveşte semnificația 
simbolică îi revine jocului cu măşti zoo-
morfe Capra – ritual sacru reprezentată 
de un personaj mito-zoomorf cu o pre-
zenţă fermecătoare semnificată printr-o 
energie excesivă şi putere artistică de a 
cuceri privitorul prin originalitatea pan-
tomimei şi ținuta pitorească. Capra este 
simbolul fertilităţii şi fecundităţii. Prin 
moartea şi învierea sa a semnificat dis-
pariţia Anului Vechi şi naşterea Anului 
Nou, a fost animalul prezicător al tim-
pului, având menirea de a aduce belşug 
anului care urmeaza, recolte bogate, spor 
de animale în gospodării şi în turmele 
satului.

În popor se zice că, atunci când 
Dumnezeu a creat oaia, dracul a făcut 
capra fiind un animal „impur, asoci-
at diavolului, care adesea ia înfățişarea 
caprei sau a Țapului” [2, p. 28]. Deoa-
rece capra mănâncă enorm de mult, se 
crede că, simbolizează sărăcia. Capra 
are sufletul divin, iar zbieratul stringent 
şi picioarele îi sunt ca la drac - simbol 
ambivalent.

În cadrul obiceiurilor din preajma 
Anului Nou, caprei îi revine un simbol 

contrar opus celui constatat mai sus. 
Prin alaiul cu măşti tradiționale repre-
zentative, prin originalitatea, simbolis-
tica şi acuratețea dăinuirii lor de-a lun-
gul timpului, cu muzică şi dans ritualic, 
capra promovează mesaje frumoase, 
binevoitoare.

Etimologia denumirii jocului 
provine din latinescul capra, dar şi de 
la numele animalului Capra cu părul 
lung, cu coarne, mai mari şi diferențiate 
la mascul. 

Etnograful român Ivan Evseev 
constatează: „capra simbolizează gustul 
pentru libertate, libertinaj, desfrânare, 
adulter, încăpățânare. <...> În calitate 
de simbol al fecundității şi ca daimon 
al fertilității, capra şi ţapul figurează în 
riturile agrare ale românilor (jocul cu 
măşti, capra)” [2, p. 28]. 

Jocul Capra este cunoscut şi 
la alte popoare. Promovând diverse 
semnificații: francezii o asociază cu 
sprinteneala sau cu gustul ei pentru li-
bertate; pentru băştinaşii Indiei, nume-
le ei semnifică şi nenăscut, care încă nu 
s-a manifestat; în China şi Tibet capra 
este asociată cu zeul trăsnetului; la greci 

simbolizează fulgerul. „Ideea de a aso-
cia capra cu diversele manifestări ale lui 
Zeus este foarte veche. După Diodor din 
Sicilia, caprele au fost acelea care au atras 
atenţia oamenilor din Delfi asupra locu-
rilor unde fumegau măruntaiele pămân-
tului.Cuprinse de ameţeală, ele începeau 
să joace. Intrigaţi de dansul caprelor, 
oamenii au înţeles sensul aburilor ce se 
ridicau din pământ” [ 3, p. 187]. Folclo-
ristul român Mihai Pop susține părerea 
că: „jocurile cu măşti din Europa se leagă 
de vechile rituri dionisiace sau de unele 
variante populare ale acestor rituri răs-
pândite în zona noastră, deci ne duc spre 
originea tracică....” [ 4, p. 74.].

În mitologia românească, capra sim-
bolizează „zeița zoomorfă substituită de 
masca cu acelaşi nume, care joacă şi se 
desfată împreună cu anturajul ei divin, 
format din ceata de colindători” [1, p. 59]. 

Dicționarul enciclopedic defineşte 
acest obicei ca „specie a teatrului fol-
cloric cu măşti din ciclul obiceiurilor de 
Anul Nou, în care un om mascat în capră 
execută un dans specific şi joacă rolul 
principal într-un scurt scenariu, în care 
evoluează şi alte personaje” [5, p. 138]. 

„Capra” – joc cu mască zoomorfă: 
simbolistică, expresivitate

• pavel popa, Institutul de Filologie, AŞM
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Etnograful Nicolae Băieşu în lucra-
rea „Tradiții etno-folclorice ale sărbăto-
rilor de iarnă”, cu privire la jocul Capra 
sesizează că: „spectacolul Capra conţine, 
de regulă, următoarele scene: partea in-
troductivă, descriptivă (demonstrarea 
măştii), „moartea” sau „îmbolnăvirea”, 
„vânzarea” animalului şi „învierea”, „vin-
decarea”, „cumpărarea” lui, urări de bine 
cu ocazia sărbătorii Anului Nou” [6, p. 
280]. 

Recuzita principală a jocului o 
constituie masca de capră, care oferă 
o manifestare a Sinelui universal şi nu 
modifica personalitatea purtătorului. 
Dar, poate exista o modificare a pur-
tătorului de mască care îndeplineşte 
actoriceşte acest rol identificându-se cu 
acest joc divin. Masca respectivă are as-
pect de animal şi reprezintă Faţa divina, 
îndeosebi faţa soarelui, pe care o străbat 
razele luminii spirituale exteriorizând 
uneori tendinţe demonice ce trebuiesc 
izgonite. La un interval exact, masca de 
capră reînvie contribuind, prin aceasta, 
la explicația originii obiceiului. Poar-
tă şi funcție socială care contribuie la 
regenerarea timpului, spaţiuluiu şi pu-
teri magice de protejare a purtătorilor 
măştii de răufăcători.

Masca caprei asociază diverse cate-
gorii de materiale. Capul este confecţio-
nat din lemn şi simbolizează „principiul 
activ, inteligența, autoritatea de a guver-
na. <…>. I se atribuie un caracter sacru, 
deoarece este considerat sediul spiritului, 
al sufletului şi al forței divine (manei) ce 
zace în om” [2, p. 28]. Maxilarul inferi-
or este mobil, pentru a „clămpăni“, fiind 
acoperit cu blană de ied sau cu material 

de culoare roşie <…>, simbolizează „cu-
loarea focului şi a sângelui, a dragostei şi 
a vieții, a speranței şi a sacrificiului <…>. 
roşul se asociază nu numai cu principiul 
vieții, cu forța impulsivă şi generoasă, cu 
erosul triumfător” [2, p.158]. Coarnele 
măştii sunt adevărate (mai rar din lemn), 
simbolizează „puterea, fiind asemănate 
cu cornul Lunei, sau cu razele Soarelui. 
<…> simbol al abundenței şi fecundității. 
<…> Cornul intră în constelația simbo-
lurilor fecundității prin asocierea sa cu 
principiul masculin viril” [2, p. 46]. Pe 
dimensiunea dintre coarne se situiază 
compoziții de mărgele - simbol religi-
os cu puteri supranaturale. Alături de 
mărgele – batistele, simbolul ocrotirii 
tandreței, iubirii etc. panglicile multi-
colore înfrumusețează masca şi crează o 
atmosferă plăcută, simbolizează împli-
nirea, nemurirea, curajul, perfecţiunea, 
triumful. Florile alungă simbolic întu-
nericul şi frigul, iar oglinda - „simbol al 
cunoaşterii <…>, dă o imagine inversa-
tă a obiectului <…> e un «ochi» străin 
în care căutăm adevărul despre noi, de 
aceea, ea apare ca simbol al virtuților şi 
păcatelor” [2, p. 123]. Barba este sim-
bolul virilităţii, curajului, înţelepciunii.
trupul mascăi este acoperit cu un covor 
țesut care „are un rol magic augural sau 
protector. În mijlocul covorului poate 
fi întâlnită imaginea arborelui vieții, 
<…>, simbol al totalității cosmice, în as-
pectul său paradisiac, denotând fericirea, 
bogăția, abundența” [2, p. 48]. Uneori co-
vorul este înlocuit printr-o pânză țesută 
şi împodobită cu panglici multicolore 
din hârtie ori cu fire de lână, în alte ori 
pânza respectivă este confecționată din 
stuf, iar în alte vetre etnografice este folo-
sită pielea adevărată de capră. Masca de 
capră este sprijinită de un băț (ciomag, 
toiag, bâtă, baston) ce mai îndeplineşte 
şi funcția piciorului. „Orice bâtă are un 
pronunțat simbolism phalic şi fertiliza-
tor. Cu această funcție e prezent în <…> 
cetele de colindători etc” [2, p. 21], este 
simbol al comunicării şi relațiilor dintre 
oameni, al legăturii omului cu pământul, 
al suveranității, al capacităților de a ordo-
na, îi aparțin funcții sexuale.Semnificația 
bățului este înrudită „cu a focului şi, prin 
urmare, cu cea a fertilității şi a regene-
rării.” [3, p. 139]. Clopotul şi sunetul lui 
este asociat „revelației divine, glasului 
transcendenței, tunetului, armoniei, che-

mării la meditație şi la supunerea față de 
imperativele divine. Este mijlocul comu-
nicării dintre cer şi pământ <...>, clopo-
tul reprezintă şi o unificare a principiului 
masculin (limba clopotului) cu cel femi-
nin (cămasa în formă de pară)” [2, p. 42]. 
Prin bătutul clopotului se alungă răul şi 
se purifică spațiul, iar biciul este simbolul 
puterii judecătoreşti şi al dreptului de a 
pedepsi. 

Iată cum descrie masca caprei et-
nologul N. Băieşu: „Capul Caprei este 
confecţionat din lemn, cu maxilarul 
inferior mobil, clămpănitor, coarne, la 
care sunt prinse flori artificiale, clopo-
ţei, mărgele ş. a. Corpul animalului este 
al celui care poartă Capra, fiind acoperit 
cu o cuvertură sau o faţă de masă, un 
ţol, de care sunt prinse multe panglici 
din pânză ori hârtie colorată (= lâna). 
Sau corpul purtătorului Caprei este 
acoperit cu un cojoc pe dos. Persoana 
respectivă ţine corpul înclinat înainte” [ 
6, p. 280, 281]. 

Cortegiul Caprei este constituit din 
diverse măşti rituale: urşi, cai, vulpi, 
păuni, moşi, babe, urâți şi ciobanul, 
doctorul, evreul ş. a. care evidenţiază, 
într o manieră originală şi expresivă, ca-
ricaturală, cele mai urâte şi respingătoa-
re trăsături ale caracterului uman. Un 
loc aparte au moşii şi babele – reprezen-
tanţi ai cultului fertilităţii şi fecundităţii 
a căror elementele definitorii ale fizio-
nomiei: ochi, nas, gură, urechile şi părul 
sunt ingenios metamorfozate pentru a 
întruchipa bătrâneţea. 

Tradițional, jocul caprei era acom-
paniat de fluier şi tobă. Fluierul, cân-
tatul la fluier „vrăjeste întreaga fire, 
învie morții, face să crească vegetația, 
îmblânzeste animalele, îndepărtează 
duhurile rele. Fluierul e un mijloc de 
comunicare cu spiritele de dincolo. Este 
un simbol faliform al strămoşului mitic. 
<…> Proprietățile magice şi sacralitatea 
fluierului la români sunt evidențiate de 
prezența acestui instrument la toate ri-
turile, ceremoniile şi jocurile populare” 
[ 2, p. 62]. Etnologul român Ion Ghi-
noiu constatează că fluierul este „in-
strument preistoric de comunicare cu 
lumea spiritelor” [1, p. 120]. zgomotul 
dobei (tobă) reprezintă o manifestare 
robustă asociată cu ritmul Universu-
lui. „Toba nu este numai instrumentul 
ce dă alarmă sau anunță ofensiva, ci şi 
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glasul însuşi al puterilor ocrotitoare de 
la care vin toate bogățiile pământului” 
[3, p. 939]. Doba simbolizează „glasul 
divinității după care juca feciorul mas-
cat, <...> şi cu ajutorul căruia cetele de 
feciori puteau alunga spiritele malefice” 
[1, p. 104]. 

Întâlnite mai mult în localitățile 
din balta râului Prut sunt costumele 
de capră confecționate din stuh (stuf), 
care au apărut „între cele două răz-
boaie mondiale. Prin țesătura de spice 
de stuf, care imită părul caprei, prin 
poziția patrupedă a jucătorului şi sări-
turile ritmice «capra de stuh» se apropie 
de înfățişarea şi deprinderile reale ale 
animalului reprezentat şi marchează o 
tendință realistă în înlocuirea vechilor 
simboluri de factură magică” [7, p. 198]. 

Un alt costum de capră este şi 
cel confecționat din cordele colorate 
considerat mai vechi de cât cel de stuf 
şi reprezintă „imaginea simbolică a ani-
malului purtător de noroc” [7, p. 198].

Jocul ritualic al caprei şi agilitatea 
interpreţilor, ritmul alert, versurile şi 
strigăturile ne trimit la energia renaşte-
rii, la ideea fertilizării. Vestitul folclorist 
Mihai Pop în lucrarea „Obiceiuri tradi-
ţionale româneşti” scrie: „caprele şi ur-
sul dansau cu multă virtuozitate dansuri 
groteşti” [4, p. 73]. Jocul se deruleaza pe 
un fundal muzical de „Ostropăț”, horă, 
sau sârbă. In timpul jocului pot fi sur-
prinse mai multe faze succesive: capra 
simulează cățăratul în copac, se îmbol-
naveste şi moare, moment în care cio-
banul intră în panică, urmând un dialog 
straniu cu animalul. În acest caz, moar-
tea reprezintă simbolul perisabilității 
vieții şi al unui nou început, integrân-
du-se în tematica şi simbolica riturilor 
de trecere. Apoi, capra renaşte spre bu-
curia tuturor, glumele şi ghidusiile ani-
malului reluandu-şi cursul.

Ovidiu Bârlea în lucrarea „Folclor 
românesc” vol. I constatează: „jocul ca-
prei (brezaiei) este mult mai spectacu-
los, cu sărituri îndrăznețe şi cu clămpă-
niri ritmice ale fălcii inferioare extrem 
de zgomotoase, stridență mărită şi de 
clopoțelul legat uneori de aceasta, încât 
asistența este pătrunsă de valuri repeta-
te de fiori” [8, p. 274]. 

Costumaţia bogată, sprinteneala 
şi temperamentul interpreților, ritmul 
iute, vioi al figurilor dansului, dialogul 
dinamic dintre actanții principali şi stri-
gături îndreaptă conştientul nostru spre 
energia renaşterii, la ideea fertilizării ca 
transformare cosmică. Dansul caprei 
demonstrează consumul energii vitale, 
moare şi renaşte, simbolizând regenera-
rea ritualică şi continuitatea vieţii.

Personajul, care reprezintă capra, 
este costumat în masca animalului re-
spectiv zeificat, dansând interpretează 
şi figuri caraghioase, hazlii, vesele. Jo-
cul promoivează o încărcătură simbo-
lică profundă: cultul fertilității; preves-
titorul roadei sau a nereuşitelor care 
vor avea loc în anul viitor, iar veselia 
execuției mişcărilor asigură bogăţia în 
anul care vine. Acest dans frenetic cu 
ritm grav, axac, este constituit din două 
părți: prima parte are finalul tragic - 
moartea caprei simbolizând lumea care 
moare, moartea fiind legată de simbo-
listica pământului fiind totodată şi o 
revelație şi întroducere. Aşa înțelegem 
moartea simbolică a caprei ce crează ac-

cesibilitatea unei noi vieți eliberându-se 
de forțele şi faptele negative şi deschi-
zând noi forțe spirituale în scopul re-
generării proaspetelor orizonturi lumi-
noase. Moartea simboliza poarta vieții, 
însemna schimbarea profundă prin 
inițiere. „Profanul trebuie să moară ca 
să renască în viața superioară pe care i-o 
conferă Inițierea” [3, p. 599]. Momentul 
morții reprezintă „moartea” anului care 
tocmai se încheie şi naşterea anului care 
vine. Apoi urmează dialogul încărcat de 
un simbolism misterios între cioban şi 
spiritul caprei în rezultatul căruia capra 
învie. Concomitent natura se trezeşte 
la o viață noua, iar actanții jocului se 
strâng în jurul caprei, de bucurie relu-
ând ritmul sacadat al dansului, de parcă 
nu s-ar fi întâmplat nimic. Cazul re-
spectiv reprezintă un rit de inițiere cu 
puteri neomeneşti, care simbolizează 
transcendența şi atotputernicia asupra 
vieții considerate energia şi voința lui 
Dumnezeu. 

Strigaturile sunt intonate de către 
cioban sau moş şi variază de la o loca-
litate la alta, dar şi în funcție de inter-
pret şi constau în fragmente de cântece 
lirice, descântece ş.a promovând funcția 
magică-fertilizatoare.

Mascații, prin jocul lor actoricesc, 
coregrafic şi de pantomimă, prin strigă-
te, chiote, mişcări caraghioase, gesturi 
care acordă spectacolului mult umor şi 
veselie. Ei merg din casă în casă pentru 
a aduce noroc şi belşug.

Gospodarii mulțumesc mascaților 
cu bani – simbol asociat cu „bogăția, 
prosperitatea, puterea şi colac - coptură 
rituală, <...>, simbol cultural cu multiple 
semnificații.<...> Colacul ritual (rotund) 
este simbolul Soarelui sau al Lunei, 
semnificație susținută prin ornamente-
le sale care transfigurează o hierogamie 
cosmică. E obiect al sacrificiului ritu-
al, înlocuind jertfele animale, <...>. În 
tradiția românească, colacul e simbol al 
fertilității şi ofrandă rituală, strâns lega-
tă de cultul morților” [2, p. 43], cu mere 
şi vin roşu - elemente ce caracterizează 
anul care vine fiind foarte bun.

Jocul caprei dezvăluie spiritul şi 
identitatea poporului nostru iubitor de 
veselie, umor, este simbolul purificării 
omului, societății, pregătindu-i să intre 
mai curați, mai descătuşați în noul an. 
Prin aspect şi înfățişare, capra jucată 
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la Anul Nou este un animal simbol, o 
ființă fantastică plină de măreție. 

Conform celor expuse anterior re-
marcăm că străvechiul jocul cu mască 
zoomorfă „Capra” este un dans ritual 
sacru de fertilitate, interpretat de către 
bărbați de diferite categorii de vârstă, 
mascați care nu au dreptul să-şi divulge 
numele - obicei ce păstrează semnifica-
ţiile originale ale iniţierii.

Nu vom greşi dacă vom considera 
că dansul caprei provine din ceremo-
niile sacre arhaice închinate morții şi 
renaşterii divinității. 

Obiceiul şi-a pierdut pe parcur-
sul existenței sale încărcătura mistică, 
fiind considerat, de mulți, o manifes-

tare artistică, o ocazie de a prezenta 
comunității, diverse caractere comice 
redate în culori vii, uneori stridente, 
pentru înveselirea gospodarilor şi urări 
bune cu prilejul Anului Nou. 

Deşi generațiile tinere nu dau o 
importanță prea mare celor mai fru-
moase tradiții naționale, mersul cu ca-
pra este o experiență unică ce trebuie 
trăită de fiecare copil pentru a cunoaşte 
şi practica tradiții vechi şi a simți cu 
adevărat spiritul sărbătorilor de iarnă.
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Cerul de un albastru intens, mai 
poartă amprentele anotimpului care a 
pleca de la noi. 

Florile pudrate de zăpadă mai zâm-
besc soarelui, deşi nu peste mult timp 
vor adormi şi ele somn lung sub glia 
strămoşească. 

Ne bucurăm cu toţii de frumuseţea 
acestor zile viu colorate pregătindu-ne 
sufleteşte de reîntâlnirea cu Măreţia Sa 
– Folclorul. 

Da, anume cu Folclorul, deoarece, 
folclorul este aşteptat cu mare drag de 
admiratori, Folclorul este Mirul ce ne 
tămăduieşte rănile vârstei, folclorul este 
cartea de vizită a plaiului nostru miori-
tic şi mai ales că şi-a câştigat definitiv lo-
cul în sufletele Rătuşenilor din Criuleni. 
Toate aceste se datorează celor ce acti-
vează în Casa de cultură din localitate în 
frunte cu directorul - Petru Chetruşcă.

Menţionez faptul că, la Casa de cul-
tură din s. Ratuş activează trei colective 
cu titlu model: formaţia de dans popular 
„Cucoara” - conducător Petru Chetruş-
ca, directorul Casei de cultură, colec-
tivele folclorice ,,Şoimanii” şi „Floarea 
dorului” conducător artistic – Ion Chir-
cu, care recent au invitat toţi admirato-
rii de folclor să sărbătorească împreună 
Lăsatul secului de iarnă – spectacol or-
ganizat cu ocazia jubileului de 10 ani de 
activitate a colectivelor folclorice. 

 Cu această ocazie, voi face o trece-
re în revistă a activităţii artistice a aces-
tor colective - fiind fondate in anul 2004, 
din iniţiativa mea, de la bun început au 
avut drept scop cercetarea, valorificarea 
si promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor 
populare precum şi a costumului naţio-
nal, toate fiind întruchipate de folclorul 
muzical autentic românesc. Pe parcursul 
anilor au fost foarte activi la toate acţiu-
nile culturale, fiind laureaţi a mai mul-
tor festivaluri raionale, republicane şi 
internationale: Festivalul Internaţional 
de folclor „Meşterul Manole” – Criu-
leni; Festivalul obiceiurilor şi tradiţiilor 
de iarnă; Festivalul dinastiilor familiale; 
Festivalul Internaţional de folclor din 
Lituania; Festivalul „Cetăţilor” or. Ru-
pea, jud. Braşov, România; Festivalul 
„Regile Brazilor”, jud. Bistriţa-Năsăud 
România; Festivalul naţional al vinului.

La toate acestea acţiuni culturale 
au fost prezenţi cu spectacole teatraliza-
te precum : „Nunta românească”, „Dră-
gaica”, „Plugarul”, „Şăzătoarea”, „Vara la 
Duminica Mare”, „Datina străbună cu 
lacrima de rouă”- obicei de Sf. Gheor-
ghe, „Moşii lui Simedru”, - obicei de Sf. 
Dumitru”, fiind susţinute de un reper-
toriu foarte bogat de cântece folclorice 
autentice, aproximativ 80 la numar. De 
data aciasta au pregătit specatcolul tea-
tralizat cu obiceiuri şi tradiţii din cadrul 

sărbătorii creştin-ortodoxe „Lăsatul se-
cului de iarnă” cu genericul ce atârnă pe 
frontispiciul scenei „Datina străbună cu 
lacrima de rouă”. Scena - casa mare, fru-
mos amenajată cu covor, icoana împo-
dobită cu prosopul moldovenesc, lada 
cu zestre şi masa de sărbătoare încărcată 
cu bucate dulci. De ce au ales anume, 
aciastă sărbătoare? 

Moderatoarea seratei jubiliare - 
Silvia Mititelu, care de altfel, a fost şi 
gazda spectacolului,ne-a mărturisit că 
şi-a primit oaspeţii pentru că Lăsatul 
secului de iarnă este o sărbătoare care 
deschide Postul Crăciunului de 6 săptă-
mîni: 27 noiembrie – 7 ianuarie şi deci, 
se spune că această sărbătoare trebuie 
s-o petrecem pe cinste, căci prin Exce-
lenţa Sa - Postul este ,,Aripa rugăciunii” 
în care vom avea timp de mărturisire 
a păcatelor, de înfrânare, de smerenie, 
de răbdare şi de căinţă, care împreună 
cu milostenia ne va ajuta, pe noi oame-
nii, să dobândim harul Duhului Sfânt, 
să ne împăcăm cu Dumnezeu, ca să fim 
mai buni, mai răbdători şi mai iertători.  
— În al doilea rând pentru că, Postul 
Crăciunului, ca importanţă şi durată 
este al doilea Post, după postul Paş-
telui — de 40 de zile — şi este foar-
te blând, în toate zilele de sâmbătă şi 
duminică, plus zilele de sărbătoare 
sunt cu dezlegare de peşte, ulei şi vin.  

Folclorul — datina străbună cu lacrima de rouă
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— Şi nu în ultimul rând pentru că, ziua 
în care se sărbătoreşte Lăsatul de sec, este 
ultima zi în care se mănâncă dulce înain-
te de postul Crăciunului şi se sărbătoreş-
te 3 zile – prefăţat de Ajun- 26 noiembrie 
şi postfaţat de Spolocanie- 28 noiembrie. 
Cele trei zile alcătuiau o sărbătoare comu-
nă în cadrul căreia se efectuau numeroa-
se obiceiuri profilactice şi divinuitoare: 
 — Profilactice în sens că, prima zi din 
postul Crăciunului era denumită Spo-
locania în care se făceau multe ritua-
luri de purificare în vederea pregătirii 
de post - vasele în care se gătea sau din 
care se mânca de frupt se spălau şi se 
urcau în pod întorcîndu-se cu gura în 
jos ca să nu se mai furişeze în ele spiri-
tele malefice, de unde erau scoase alte 
vase în care se mânca doar de post.  
 — Divinuitoare - atât pentru acei în 
vârstă cât şi pentru cei tineri obice-
iul era important, întrucât şi unii şi 
alţii erau curioşi să vadă cine cu cine 
se va împerechea şi la care gospo-
dar vor merge la nuntă la anul viitor. 
 Potrivit tradiţiilor creştine, Lăsatul Se-
cului este o sărbătoare nocturnă, care 
ocaziona petreceri familiale împreună cu 
tineretul din sat, cu mâncare şi băutură 
din belşug la care toţi sătenii, spre lăsatul 
serii se adunau rând pe rând la casa unui 
gospodăr la care a fost sortit din timp să 
se desfăşoare aciastă sărbătoare. Stăpâna 
casei pregătea masa de sărbătoare cu aşa 
zisele bucate dulci, gătite de gazdă dar 
aduse şi de celelalte gospodine. Masa de 
sărbătoare este aşezată conform tradiţi-
ei la răsărit, fiind acoperită cu o faţă de 
masă albă, lângă o icoană, iar în mijlo-
cul ei se aşeza pâinea şi sarea, ouă fierte, 
friptură de pasăre, vin şi multe fructe. Pe 
parcursul cât se aşează masa are loc un 
dialog între cumetre, fiecare dintre ele 
vorbea despre semnificaţia bucatelor ce 
se vor servi în această seară la sărbătoare. 
 Cu multe zile înainte de Lăsatul secului 
flăcăii din sat se întâlneau la casa unui 
gospodar, şi ţinând cont, în primul rând 
de părerea gospodarului la care se aflau, 
alegeau pe unul dintre ei, care va fi res-
ponsabil de buna organizare a sărbătorii 
şi gospodăria unde va avea loc sărbătoa-
rea propriu zisă, de obicei era aleasă casa 
feciorului responsabil de organizare. Flă-
căii pregăteau din timp recuzita pentru 
buna desfăşurare a sărbătorii - două ver-
gele sfinţite (nuieluşe din lemn cu coajă 

verde), având funcţia divinităţi- una 
pentru fete şi alta pentru feciori, două 
vase cu apă neîncepută în care se puneau 
inelele băieţilor şi a fetelor.

În seara de Lăsatul secului se face 
un obicei frumos, care se numeşte Afla-
rea norocului, deci, tineretul trebuie să-
şi scoată inelele de pe degete ca băieţii 
să le pună într-un vas, iar fetele în celă-
lalt vas. În primul rând, asupra vaselor 
se zice un descântec ca mai apoi, cu aju-
torul vergelelor să se scoată câte un inel 
din vasul băieţilor, apoi din vasul fetelor.
În felul scesta recunoaşterea inelelor se 
prezicea că cei doi se vor căsători şi poa-
te că la primăvară vom juca la o nuntă. 
Obiceiul se repeta până când conducă-
torul va termina de scos toate inelele din 
vase. Între timp se glumea, se mai cânta. 
După ce tinerii s-au împerecheat, toţi se 
aşezeau la masă şi chefuiau cu cântece, 
joc şi voie bună până noaptea târziu.  
 Cele expuse mai sus au fost prezentate 
în prima parte a seratei jubiliuare a co-
lectivelor folclorice „Floarea dorului„ şi 
„Şoimanii”.

În a doua parte a spectacolului au 
fost prezenţi oaspeţi de onoare precum: 
Parohul bisericii din localitate - Ioan 
Marian, primarul comunei Drăsliceni 
- Petru Buzu, colectivul folcloric „Baş-
tina” din s. Peresecina r. Orhei condu-
cător artistic Zinaida Ignat, au vorbit 
cuvinte frumoase la adresa membrilor 
colectivelor pentru măiestria artistică 
interpretativă redată prin dramatism, 
ţinută scenică, dicţie şi nu în ultimul 
rând - intonaţie muzicală.

— O legendă spune despre o pasă-
re ce cântă doar o singură dată ân viaţă. 
La un anumit timp ea îşi părăseşte cui-
bul, căutând cu insistenţă un mare tufă-
riş de spini şi găsind spinul cel mai as-
cuţit se aruncă brusc cu pieptul peste el, 
apoi cu un efort nemaipomenit se ridică 
din nou spre cer şi iarăşi cântă, dar cân-
tă atât de frumos doina moldoveanului, 
încăt o invidiază toate păsările. 

doina – fiind sufletul vieţii ome-
neşti, cere muncă, strădanie, dăruire de 
sine asemeni pasărei din legendă, aşa o 
fac şi membrii colectivelor folclorice de 
la Casa de cultură Ratuş interpretând 
doină - deoarece lirica acestui termen 
este specifică doar folclorului muzical 
românesc. 

dorul pentru membrii acestor co-
lective, este o simţire ce e la român în 
fire, căci pe unde s-ar afla plânge după 
ţara sa, după satul său natal cu casa 
părintească, cu mamă şi tată, cu fraţi 
şi surori, livada cu cireşi şi grădină cu 
flori - în care şi-au inspirat primii fiori, 
primele vise în nopţile cu zori şi primele 
speranţe în viaţă cu amor...

omenia-i legătura dintre om şi 
omenie - calitate aleasă ce îi caracteri-
zeză pe membrii colectivelor folclorice 
fiind înţelegători, respectuoşi şi având 
o atitudine cuviincioasă de ceia ce fac. 
Aceasta se datorează lor şi nu în ultimul 
rând celui ce conduce aceste colectice 
care pentru munca prodigioasă în do-
meniul culturii pe parcursul a 30 de ani 
de activitate, aportul adus la dezvolta-
rea culturii naţionale, dna Elena Scifos, 
directorul Centrului raional de cultură 
pentru tineret, fiind delegatul Secţiei 
Cultură şi Turism Criuleni, a dat citire 
Diplomei de Onoare din partea Minis-
terului Culturii decernată dlui Ion Chir-
cu – directorul Casei Republicane de 
Cultură şi Creaţie Artistică a Tineretu-
lui Studios, conducătorul artistic al co-
lectivelor folclorice „Floarea dorului„ şi 
„Şoimanii” de la Casa de cultură Ratuş.

Aceste momente emotive au in-
spirat toţi spectatorii printre care a fost 
şi agentul economic „Moara lui Ion 
Guzun” din s. Măgdăceşti, care întot-
deauna a demonstrat generozitatea sus-
ţinând valenţele culturale spirituale şi 
materiale, făcând o donaţie colectivului 
de 3000 lei.

De asemenea, cuvinte de mulţu-
mire la adresa colectivului a adus şi pri-
marul comunei Drăsliceni Petru Buzu 
şi directorul Casei de cultură Petru 
Chetruşcă oferind diplome membrilor 
colectivelor şi suma de 5000 lei pentru 
turneul colectivului la festivalul obice-
iurilor de iarnă (12-15 decembrie) în 
judeţul Covasna, România.

Aceste fiind spuse, doresc tuturor 
admiratorilor de folclor sărbători ferici-
te, noi realizări tuturor colectivelor fol-
clorice din ţară ţi tradiţionalul 

la Mulţi ani!

Cu mult respect ion Chircu 
directorul Casei Republicane 

de Cultură și Creaţie Artistică
 a Tineretului Studios, Chișinău
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Iarna este anotimpul cu cele mai frumoase sărbători, 
care în sufletul fiecărui om trezesc emoţii deosebite. Le aştep-
tăm cu drag, le întâlnim cu căldură în suflet. 

La data de 25 decembrie în incinta bibliotecii publice 
Bălăbănesti, r. Criuleni s-a desfăşurat serbarea cu genericul 
„Obiceiuri şi tradiţii de iarnă”, organizată de către subsemnata 
în colaborare cu bibliotecarul gimnaziului, dna Iulia Broslav-
schi şi directorul Casei de cultură dna Alina Orbu-Novac.

Sala bibliotecii devenise neâncăpătoare. În afară de 
participanții la serbare - de la vârsta de grădiniţă până la cl. a 
IX – am avut un public spectator numeros.

A deschis programul serbării subsemnata cu un cuvânt 
de felicitare şi un cântec chemare pentru...vremea colindelor.

E vremea colindelor,
E vremea colindelor,
Veniţi, cântaţi și vă bucuraţi,
Crăciunul în casă-așteptaţi.

Cerul de stele e plin,
Colindătorii vin, 
Să fim mai buni, să ne iubim,
Cu Dumnezeu să fim.

Apoi cuvânt de felicitare i s-a oferit şi dnei Iulia Broslav-
schi. Oaspetele nostru de onoare a fost părintele Gheorghe, 
care a povestit despre semnificaţia sărbătorilor religioase de 
la Sfântul Andrei până la Bobotează. Copiii au vorbit despre 
tradiţiile de iarnă pe care le cunosc, au prezentat uratul, semă-
natul, sorcova, capra cu multă voioşie şi amuzament, ceea ce 
a plăcut publicului.

Cu colindul specific comunei Bălăbăneşti „Trei crai de 
la răsărit” a venit în faţa publicului ansamblul folcloric „Mă-
leanca” de la Casa de cultură. Domniţele din ansamblul et-
no-folcloric „Lăstăreii” au prezentat colindul „Deschide uşa, 

creştine”, apoi au mai fost cântate şi alte colnde frumoase.
La serbarea noastră a venit Sănduţ Perciuleac de la grădi-

niţa „Prichindel” din s. Mălăieştii Noi cu o poezie frumoasă şi 
amuzantă „Cântec” de George Coşbuc. Doiniţa Doban, elevă 
la Liceul Teoretic Mălăieşti ne-a transferat imaginar într-o iar-
nă de poveste „a celui rege al poeziei,” care a fost Marele Alec-
sandri, recitând pastelul „Iarna”. Anghelina Buzeacov, eleva cl. 
a VI-sea a distrat publicul cu ghicitori. Apoi a urmat sceneta 
„Iată vine Anul Nou” prezentată de Gabriel Malai şi Sănduţ 
Perciuleac. Gabriel Malai din Mălăiesti în prezent elev la liceul 
profesional nr.1 din Chişinău a venit cu cântecul lui Ion Aldea-
Teodorovici pe versurile lui Grigore Vieru „Pentru ea”.

În cadrul serbării a fost organizată o expoziţie frumoasă 
de desen pe tema „Iarna.Obiceiuri şi tradiţii”. Participanţii la 
serbare au mai prezentat parada măştilor.

În încheiere toţi participanţii au primit daruri binemeri-
tate şi dulciuri de la moş Crăciun. Copiii au rămas mulţumiţi.

promovarea obiceiurilor şi 
tradițiilor de iarnă la Bălăbăneşti

„Făra tradiţii, adică fără suflet naţional, nici o civilizaţie nu este posibilă”
Gustave le Bon

• vaSiliţa Malai,
bibliotecar, BP Bălăbăneşti
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• dr. hab. viCtor Ghilaş,
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

 Cântăreaţa de operă (soprană) şi de muzică populară 
Tamara Ciobanu, născută Taratanschi, a văzut lumina zilei la 
22 noiembrie 1914 în s. Berezlogi, jud. Orhei. Urmează studii-
le muzicale la Chişinău cu renumitul bariton Gavriil Afanasiu 
(absolvent al Conservatorului din Petersburg şi al Academiei 
de Muzică ,,Santa Cecilia” din Roma cu Antonio Cottogni), 
apoi la Conservatorul ,,Leonid Sobinov” din Saratov cu Ale-
vtina Pashalova (canto) şi la Conservatorul din Chişinău cu 
Lidia Babici şi Vasili Dolev (canto). De asemenea, a luat lecţii 
de canto de la Lidia Lipcovscaia

Debutează pe scena Teatrului Expres din Chişinău (1946) 
în opera ,,Madama Butterfly” de G. Puccini. Solistă la Radio Sa-
ratov (1942-1944) şi Radio Chişinău (1945-1951), prim-solistă 
a orchestrei de muzică populară ,,Fluieraş” (1951-1973), confe-
renţiar universitar la catedra de Canto a Institutului de Stat al 
Artelor ,,Gavriil Musicescu” din Chişinău, din 1972 preşedinte 
a Societăţii muzical-corale din RSS Moldovenească.

A susţinut spectacole de operă în ,,Madama Butter-
fly” G.Puccini, ,,Evgheni Oneghin”, ,,Dama de pică” de 
P.I.Ceaikovski, ,,Pe Donul Liniştit” de I.Dzerjinski, colabo-
rând cu  Al.Ognivţev, S.Tregubov, A.Iuşkevici, A.Dolguşin 
ş.a. De asemenea, a interpretat şi a înregistrat ,,Aria Halkăi” 
din opera ,,Halka” de S.Moniuszko, ,,Aria Iolandei” şi ,,Ari-
oso Nastasiei/Cumătrei” din operele ,,Iolanda” şi ,,Vrăjitoa-
rea” de P.I.Ceaikovski, ,,Aria Chimenei” din opera ,,Sid”  de 
J.Massenet.

A fost distinsă cu titlurile onorifice de Artistă Emerită 
din RSS Moldovenească (1948), Artistă a Poporului din RSS 
Moldovenească (1953), Artistă a Poporului din URSS (1960), 
cu Premiul de Stat al URSS (1950), a fost aleasă de 3 ori depu-
tată în Sovietul Suprem al URSS din legislaturile 3-5.

Împlinirea unui secol de la naşterea Tamarei Ciobanu, 
aniversare consemnată în Republica Moldova prin diverse 
manifestări, presupune în mod firesc actualizarea şi evocarea 
artei interpretative a acestei personalităţi de marcă a culturii 
naţionale. Totodată, celebrarea centenarului onorează, impli-
că afectiv şi, în acelaşi timp, responsabilizează. Concerte, emi-
siuni televizate, articole publicate în presa periodică, expoziţii 
de carte, masa rodundă, desfăşurată în cadrul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei la 27 noiembrie 2014, contribuie la subli-
nierea înfăptuirilor artistice cu care se identifică acest destin 
întruchipat în armonia cântecului.

Tamara Ciobanu a fost un nume mare, la timpul respec-
tiv, stăpânind cu autoritate cântecul popular de la noi. Făcând 
legământ pe viaţă cu genul cântecului de masă, a pornit pe 
calea promovării lui cu convingerea că e nevoie de valorifica-
rea  estetică a acestuia pe scena de concert. Născută în mediul 
rural, ea a intrat în marea scenă a muzicii prin intermediul 
culturii academice. Talentul nativ şi calitățile vocale au inclus-
o inițial în arta academică de canto pentru ca, ulterior, să-şi 
revadă brusc cariera artistică. Cum se explică această meta-
morfoză, la prima vedere, mai puțin obişnuită?

Răspunsul ni-l oferă creația interpretei, care a rezultat 
din colaborarea ei cu orchestra de muzică ,,Fluieraş”, alături 
de care a activat pe parcursul a mai bine de două decenii. So-
prană excepțional dotată vocal, Tamara Ciobanu s-a afirmat 
ca interpretă de o expresivitate scenică deosebită. Fire ageră, 
de o rară cultură muzicală, artista cucerea şi entuziasma pu-
blicul prin natura vocii ei de o culoare şi bogăție de nuanțe 
impresionantă. Tamara Ciobanu trăia muzica şi poseda darul 
de a trece lejer rampa chiar de la prima întâlnire cu publicul 
spectator, fapt ce i-a atras admirația acestuia prin aplauze la 
scena deschisă. Arta vocală a interpretei, şlefuită cu o exem-
plară acribie, în planul  tehnicii vocale, stăpânirea cu siguranță 
a dicțiunii şi frazării muzicale – rod al şcolii academice – faci-
lita transmiterea directă a mesajului către ascultător.

În materie de canto trebuie consemnat şi faptul că emisia 
vocală era foarte bine pusă la punct, procesul respiratoriu – 
adevărata bază a tehnicii vocale – fiind ajustat cu mult pro-
fesionalism în funcție de posibilitățile vocale (din piept  sau 
de cap). S-ar putea spune că ştiința de a utiliza cu dexteritate 
vocea constituia una din marile ei exigențe.

Meditaţii despre artista tamara 
Ciobanu la centenarul naşterii sale
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Dăruirea emoțională plenară, suplețea şi uşurința glasu-
lui, temperamentul scenic vibrant, echilibrul în dialogul din-
tre solistă şi orchestră i-au asigurat un real succes în interpre-
tarea mai multor cântece populare, care au consacrat-o.

Referindu-ne la calitatea pieselor interpretate, se impun 
a fi remarcate valoarea artistică şi sorgintea diferită a aces-
tora. Dimensiunea realizărilor de creație ale Tamarei Cio-
banu trebuie apreciată prin prisma repertoriului vehiculat 
în scenă, printre lucrările în cauză figurând cele provenite 
din mediul tradițional (,,Mână Gheorghe, boii bine”, ,,Bun 
îi vinul ghiurghiuliu”, ,,Zis-a badea c-a veni”, ,,Vin, bădiță, 
vin diseară”, ,,Hai, mamă, la iarmaroc”, ,,Of, leliță Mărioa-
ră”, ,,Leana”, ,,Morişca” ş.a.), dar şi cele din creația de autor 
(E.Coca, D.Gheorghiță, N.Leib, T.Marin, A.Ranga, V.Rotaru, 
S.Lunchevici, V.Vilinciuc), scrise în stil popular (,,Doină 
nouă”, Cănățuie”, ,,Hora de sărbătoare”, ,,Mărioara”, ,,Numai 
cântecul rămâne”, ,,Măi bărbate, bărbățele”, ,,Poem despre 
Moldova”, ,,Firicel de iarbă rară”, ,,Hora păcii” ş.a.). Tamarei 
Ciobanu îi aparține prima piesă înregistrată în Moldova pe 
bandă de magnetofon, acesta fiind cântecul ,,Morişca”.

Timpul în care a trăit şi a activat interpreta a fost unul 
când spiritualul era puternic marcat de social, iar ofertele 
pentru arte veneau din alte zone decât cele fireşti. Este difi-
cil să ne oprim asupra fiecărei lucrări din repertoriul artis-
tei. Activitățile culturale ale acestei soprane de excepție sunt 
mult mai ample decât posibilitățile analitico-informative ale 
acestui succint demers. Alături de incontestabilele merite ale 
Tamarei Ciobanu în promovarea peste hotare a imaginii țării 
ei de origine, într-o perioadă când muzica autohtonă era prea 
puțin cunoscută, două subiecte ne apar deschise: cel al stilului 
de interpretare şi cel al repertoriului.

Aici am putea aduce în discuție versiunea interpretativă a 
melosului muzical popular care, bineînțeles, a fost înfluențată 
de pregătirea ei muzicală,     forjată pe cunoştinţe academice 
temeinice, care, credem, s-au repercutat şi asupra stilului de 
interpretare: abateri de tempo sau de agogică, unele accente 
puțin specifice muzicii etnice de la noi, un sunet neobişnuit 
de puternic pentru transmiterea adecvată a mesajului cânte-
cului popular – toate, considerăm noi, improprii stilului de 
interpretare a muzicii tradiționale, mult mai specifice artei 
de canto academic. Cât priveşte repertoriul interpretei, vom 
menționa faptul că apostolatul ei l-a constituit, în bună par-
te, promovarea scenică a cântecului popular stilizat, de autor, 
ponderea acestuia fiind, relativ, unul destul de mare, dar, fa-
cem o remarcă că, valorificarea stilizată a cântecului în sce-
nă era proprie şi altor interpreți de la noi în acea perioadă. 
Totuşi, interpreta a avut unele resentimente față de faptul că 
nu avea libertate în alegerea repertoriului că nu putea vorbi 
despre studiile sale din anii interbelici şi participarea la bogata 
viaţă culturală a Chişinăului de până la 1940. Bunăoară, în co-
pilărie a cântat în renumitul cor condus de cunoscutul dirijor, 
compozitor, preot şi om de cultură Mihail Berezovschi.  

Cu toate acestea, în memoria contemporanilor săi, Ta-
mara Ciobanu a rămas o personalitate artistică sinonimă 
cântecului popular, care şi-a pus vocaţia şi pregătirea sa ex-
cepţională în slujba Euterpei. Traversând un bogat repertoriu 
de piese lirice, artista a imprimat fiecărui cântec atmosfera 

proprie conținutului emoțional, aşa cum a simțit-o, strădu-
indu-se cu toată puterea talentului să ofere satisfacții depli-
ne consumatorilor de muzică. Ea a crezut sincer în virtuțile 
catharctice ale cântecului nostru popular, promovându-l pe 
meridianele globului în măsura capacităților sale artistice. 
Artista a promovat cu insistență creația multor compozitori 
tineri din republică, interpretând lucrările acestora în recita-
luri, concerte, în mediile artistice din țară şi de peste hotare. 

Vocaţia interpretei s-a manifestat de-a lungul anilor nu 
doar în ţară, ci şi departe de hotarele ei. Pe parcursul carierei 
artistice a promovat un mare repertoriu de cântece lirice în 
Republica Moldova, URSS, Albania, Austria, Birmania, Ca-
nada, Cehoslovacia, Finlanda, Germania, India, Jugoslavia, 
Mongolia, Polonia, Ungaria ş.a. De un răsunător succes s-a 
bucurat arta interpretei (în timpul turneului întreprins cu ca-
pela corală ,,Doina”) în România la Iaşi, Constanţa, Craiova în 
1953. Ziarele româneşti menţionează şi îi elogiază ,,inegalabi-
la măiestrie interpretativă a cântecului popular moldovenesc”, 
,,dexteritatea interpretativă extraordinară”. La unul din con-
certele Tamarei Ciobanu în România a asistat Mihail Sadovea-
nu. După apariţia şi evoluția ei în scenă scriitorul şi-a sprijinit 
capul în mâini şi a şoptit: ,,Dumnezeieşte. Dumnezeieşte.” 

Cunoscuta mezzo-soprană sovietică Irma Yunzem – cea 
care avea în repertoriu şi interpreta cântece din creaţia şi în 
limba a peste 50 de popoare de pe glob, printre discipolii aces-
teia numărându-se Olga Voroneţ, Jana Bicevskaia, Alexandra 
Strelcenko – cu referire la arta interpretativă a Tamarei Cio-
bani se exprima astfel: ,,cântecele dumneavoastră, măiestria 
interpretativă, eleganţa, farmecul şi timbrul, culoarea vocii 
relevă calitatea unei mari artiste”.

A flancat tinerii interpreţi, debutanţi pe scena muzicii 
populare. Un exemplu, în acest sens, ar fi Valentina Cojocaru. 
Dar nu numai atât. A educat şi câțiva interpreți de valoare, 
printre discipolii ei numărându-se artişti consacrați în pei-
sajul cultural al Moldovei din stânga Prutului: Nadejda Ce-
praga, Alexandru Lozanciuc ş.a. A avut şi un vis, din păcate, 
neîmplinit şi anume: ca interpreții de muzică din Moldova să 
aibă o ,,Câmpie a Cântecelor” aidoma estonienilor, unde, de 
mari sărbători, să se întrunească marii cântăreţi.

La un centenar, se pune în balanţă atât valoarea omului, 
cât şi opera sa. În perspectiva de mai sus, privită în timp şi 
peste timp, panorama cântecului Tamarei Ciobanu, cât şi figu-
ra artistică a interpretei se încadrează unui profil integru, re-
zonând cu melodia populară. Prin arta sa, prin virtuţile muzi-
cale pe care le-a integrat şi le-a cultivat vocea ei, artista a avut 
un rol considerabil în promovarea cântecului popular moldo-
venesc pe meridianele terei, trasând calea pentru stimularea 
interesului de cunoaştere a tezaurului sonor din ţara noastră. 
Numele Tamarei Ciobanu se înscrie firesc în analele culturii 
din Moldova est-prutene, cariera artistică a căreia a fost dusă 
cu destulă demnitate la bun  liman. Memoria față de perso-
nalitatea ei ne îndeamnă să-i cunoaştem mai bine postuma 
operă muzicală, să o apreciem ca atare la valoarea-i cuvenită. 
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Arta de a croşeta oferă posibilitatea de a utiliza o gamă 
bogată de îmbinări de laţuri din firul de aţă şi procedee tehni-
ce, care oferă ca rezultat o mare varietate de noi modele a pie-
selor croşetate. Acestea prezintă o preţioasă comoară de valori 
decorative exprimate prin simţul practic şi gustul artistic al 
artei populare moldoveneşti. 

Croşetarea are o mare importanţă educativă a generaţiei 
tinere şi are drept scop deprinderea cu munca, educarea fru-
mosului. 

Recent în satul Vasilcău s-a desfăşurat Atelierul de 
сreaţie în baza Centrului de meşteşuguri populare „Croşeta 
fermecată”, conducător doamna Ludmila Prepeliţă, organizat 
de Secţia Cultură şi Turism Soroca. Acest centru activează din 
anul 2007, iar în anul 2009 i s-a conferit titlul „model”.

În cadrul atelierului copiii au croşetat bibelouri pentru 
împodobirea Pomului de Crăciun, care sunt mai originale de-
cât cele pe care le cumpărăm de la piaţă sau magazine.

Se spune că arta croşetei o însuşesc numai fetele, dar în 
acest centru mânuiesc cu pricepere croşeta şi băieţii. Eu au 
croşetat diferite jucării, lucrând după scheme.

Dovada lucrului dus de conducătorul centrului sunt nu-
meroasele diplome de participare la diverse acţiuni culturale 
locale, naţionale şi internaţionale.

La acest atelier au participat colaboratorii Secţiei Cultură 
şi Turism, meşteri populari, conducători şi membri ai centre-
lor de meşteşuguri din raion, mass -media.

• Silvia Florea,
Secția cultură, Soroca
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Însăşi genericul seratei de creaţie a compozitorului şi 
muzicianului Vlad Mircos – „20 ani de inspiraţie izvorâtă din 
Dragostea faţă de Oameni şi de Frumos” - deja i-a predispus 
pe melomanii cantemireni-foşti colegi de şcoală, de lucru, 
săteni, oameni de cultură, absolvenţii primei promoţii a şcolii 
de arte „Valeriu Hanganu” şi pur şi simplu iubitori de muzică 
- acea poezie a sufletului şi chiar însăşi sufletul poeziei spre 
o seară de revelaţie, de întâlnire cu muzica, care, vine vorba, 
este limbajul universal al omenirii, este stenografia sentimen-
telor, acea punte de legătură dintre viaţa raţiunii şi lumea 
sublimă a sentimentelor. Or, rugat să „descifreze” genericul, 
compozitorul avea să spună că „Unde dragoste nu e, nimic nu 
e; dacă fiecare dintre noi ar face toate lucrurile cu dragoste, cu 
dăruire de sine, dacă am iubi cu adevărat şi am crede în ceea 
ce facem, viaţa noastră ar fi pur şi simplu un Rai”. 

 Precum avea să menţioneze, în debutul seratei şi direc-
torul şcolii de arte „V.Hanganu” din Cantemir, Virginia Bon-
cev, nu este mai mare bucurie pentru un dascăl decât atunci 
când discipolii îi urmează calea, dezvoltă şi creează lumea 
vrăjită a muzicii, care spală din suflet praful raţiunii, la fel ca şi 
ploaia, pătrunde în inimă, picătură cu picătură, însufleţind-o, 
curăţind şi purificând cele mai alese sentimente. Îmi amintesc 
destul de bine cât de sârguincios, ingenios, priceput şi talen-
tat, dar şi modest, în acelaşi timp, era fostul elev al şcolii no-

astre, Vlad Mircos, care încă de pe atunci ne insufla încredere 
că se va consacra celei mai sublime din artele frumoase muzi-
cii. După absolvirea cu succes a instituţiei noastre, a urmat 
şcoala muzicală din Tiraspol, unde a şi început a scrie primele 
melodii, pentru ca ulterior să păşească şi mai îndrăzneţ, mai 
sigur în lumea compoziţiilor muzicale în perioada studiilor la 
Institutul (pe atunci) „Gavriil Muzicescu”. Ce să vă mai spun 
despre compozitorul, profesorul, omul Vlad Mircos, cântecele 
căruia au fost şi sunt pur şi simplu fascinante, dumnezeieşti, 
sunt înalt apreciate în toată ţara, ba chiar şi dincolo de hotarele 
ei? Sunt sigură că orice melodie compusă de Vlad Mircos îşi 
are începutul în inima dumnealui şi este foarte bine că această 
muzică ajunge din nou la inimă, bucurându-ne, înaripându-
ne şi însufleţindu-ne. Meritul incontestabil al compozitorului, 
muzicianului şi profesorului Vlad Mircos, absolventul primei 
promoţii a şcolii noastre este şi acel exemplu pentru toţi 
învăţăceii noştri, acel îndemn pe care-l transmite dumnealui 
prin fiece nouă piesă muzicală.

... A fost, de bună seamă, o seară deosebită, care va rămâne 
pentru mult timp în inima şi sufletul fiecăruia dintre noi, cei 
care am ascultat doar câteva din irepetabilele compoziţii ale 
lui Vlad Mircos, din acea inestimabilă comoară, adevărat 
tezaur muzical, căci dumnealui are în palmaresul componistic 
cca 150 de perle - muzică uşoară, piese instrumentale, cântece 
pentru cor etc etc, încât spunea colegul dumnealui, director-
adjunct al liceului cu profil muzical „Alexei Mateevici” din 
Chişinău: Vlad Mircos scrie mereu, fără întrerupere, este 
foarte bine organizat şi de aceea le reuşeşte pe toate. Drept 
confirmare, prima lui învăţătoare din satul Antoneşti, Larisa 
Nicolenco spuse că Vlad se deosebea de ceilalţi elevi anume 
prin faptul că ştia ce doreşte şi-şi atingea în permanenţă 
scopul. Actualul director al gimnaziului „L.Chiriac”, Vladislav 
Caramalac, îl numi pe Vlad „doctor al sufletului şi inimii oa-
menilor”, melodiile sale tămăduiesc orice boală şi noi trăim un 
înălţător sentiment de bucurie că suntem sătenii, pământenii 
dumnealui. Cuvinte de legitimă mândrie şi recunoştinţă din 
partea comunităţii aduse şi primara comunei, Lilia Malcov, la 
fel -Aurelia Nechit, şefă adjunct, serviciul cultură, Consiliul 
raional actuali şi foşti discipoli ai compozitorului şi muzi-
cianului cantemirean. Mai întâi corul şcolii de arte „Valeriu 
Hanganu” (dirijor-Marina Simion), apoi câţiva discipoli ai 
şcolii (profesoară Inga Baran), iar apoi distinsele interprete 
de muzică uşoară, laureate ale concursurilor naţionale şi 
internaţionale - Carolina Gorun, Anişoara Patraşcu şi tânăra 
pianistă Corina Lupaşcu - au interpretat cele mai îndrăgite 
piese ale lui Vlad Mircos, printre care - cunoscutele şlagăre 
„Flori pentru învăţători” (dedicată profesorilor şcolii de arte 

Vlad Mircos, compozitor

Numai Muzica poate exprima Iubirea
 *Două decenii de activitate de creaţie a compozitorului şi muzicianului 

Vlad Mircos, originar din satul Antoneşti, Cantemir 
• Text şi foto: ion domenco
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din Cantemir), „Bună dimineaţa”, „Lacrima iubirii”, „Ploi şi 
amintiri” şi multe altele.

... Emoţionat până la lacrimi, Vlad Mircos găsi, la rân-
du-i, cuvinte de profundă şi sinceră recunoştinţă pentru 
părinţii săi (tatăl, Chiril, a fost prezent la festivitate), prima 
învăţătoare, Larisa Nicolenco, directorul şcolii de arte, Virgin-
ia Boncev (făcu chiar un frumos cadou pentru alma-mater-o 
floare, care-i va purta numele!), foşti colegi, mulţi dintre 
care activează în instituţia natală, actuali colegi, interpreţi, 

instrumentişti, organizatori şi moderatori ai acestei minun-
ate serate, care a confirmat încă o dată că în această lume nu 
există decât un înger de lumină, care are putere asupra spiritu-
lui răului: e îngerul muzicii. Sau, cum afirma profetic marele 
Grigore Vieru: pe Dumnezeu îl poţi întâlni pretutindeni: în 
stropul de rouă, în lumina soarelui, în ochii florilor, în cân-
tecul izvoarelor şi al privighetorilor, dar îl vei cunoaşte cu 
adevărat în muzică. 

Acest frumos generic al sărbătorii 
desfăşurate la Casa de cultură din s. Cu-
curuzeni a încununat suita de manifes-
tări culturale artistice din cadrul con-
cursului raional „La izvoarele veşniciei”, 
organizată de Secția cultură în perioada 
februarie – decembrie 2014. 

Programul sărbătorii a demarat cu 
apariția în scenă a personajelor Iliana 
Cosânzeana şi Făt Frumos, care fiind 
poftiți la sărbătoare, au plecat împreu-
nă la Curtea Măriei Sale FOLCLORUL. 
Bătând la poarta curții, deschizând larg 
porțile, Craiul a invitat în curtea sa, 
rând pe rând, colectivele artistice care 
activează la Casa de cultură. 

Micii actori ai teatrului popular, în 
rol de slujitori ai Folclorului – povestea, 

şezătoarea, jocul, balada, doina, ghici-
toarea, snoava, obiceiul, le-au mulțumit 
acestora pentru munca şi truda la pro-
movarea patrimoniului cultural imate-
rial, dorindu-le succese şi dragoste pen-
tru cultură şi neam.

Melodiile de joc aduse de fanfara 
condusă de Ion Botnaru a purces săr-
bătorii o atmosferă de bună dispoziție. 
Ansamblul folcloric „Semănătorii”, con-
ducător Elena Negruță a adus în scenă 
tradiții şi obiceiuri de muncă a pluga-
rului începând cu semănatul până când 
pâinea cea de toate zilele vine pe masă în 
fiecare casă de gospodar.

Plini de energie, cu foc, dansatorii 
conduşi de Gheorghe Guriuc au cu-
cerit publicul cu jocurile „Bucuria” şi 

„Hostropățul”, aprinzând şi mai mult 
atmosfera sărbătorii.

Slujitorii cântecului folcloric, an-
samblul de bărbați, adevărați haiduci, 
conducător Tamara Pânzaru au inter-
pretat un program de cântece despre 
dargostea de neam, de glumă şi dor.

Măria sa Folclorul a îndemnat pe 
cei prezenți în sală să-şi iubească graiul, 
neamul, tradițiile – temelia noastră ca 
popor. Formația folclorică „Muguraşii” 
au înveselit spectatorii cu o „Căpriță” 
tradițională ce a adus zâmbete spectato-
rilor, ca mai apoi toți cei prezenți să fie 
semănați cu boabe de grâu şi cu mireas-
ma minunatelor sărbători de Crăciun.

„Măria sa Folclorul şi poporul”
• taMara pînzaru,

director artistic, Casa de cultură Cucuruzeni
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La 17 noiembrie s-a organizat 
masa rotundă ,, Zidind iubire a întrat 
în icoană”, participanţi fiind studenţi de 
la Colegiul de Construcţie, profesori şi 
elevi, consăteni ai Mitropolitului Anto-
nie Plămădeală.

 Biblioteca publică raională poar-
tă numele Mitropolitului Antonie, din 
17 noiembrie 2006, când printr-o de-
cizie a Consiliului raional Hânceşti, la 
o sută de ani de la fondarea instituţiei, 
i s-a conferit acest nume –ÎPS Antonie 
Plămădeală — Mitropolitul Ardealului, 
Crişanei şi Maramureşului. 

Antonie Plămădeală a fost mem-
bru de onoare al Academiei Române 
şi al Academiei de Ştiinţe a Republicii 
Moldova, al Uniunii Ziariştilor Profesi-
onişti Români, unul din cei mai distinşi 
oameni de cultură basarabeni din toate 
timpurile.

 În cadrul mesei rotunde s-a discu-
tat despre omul de o rară cumsecădenie, 
ilustrul bibliofil, ecumenistul, savantul, 
istoricul şi scriitorul Antonie Plămă-
deală, originar din satul Stolniceni.

 Directorul bibliotecii – Tatiana 
Darii a deschis activitatea, iar autorul 
acestui articol a fost moderatorul, tre-
când în revistă date din viaţa şi activita-

tea lui Antonie Plămădeală, o personali-
tate notorie de o vârstă cultură.

 Despre opera Sa prodigioasă şi 
valorile generl-umane care l-au carac-
terizat, despre cartea fratelui – Mihai 
Plămădeală ,,Refugiul. Deznădejde şi 
Speranţă”, operă care este o poveste im-
presionantă, cutremurătoare, a familiei 
basarabene- Plămădeală, a vorbit Tudor 
Plăcintă, specialist la Direcţia Cultu-
ră şi Turism, totodată povestind celor 
prezenţi , ideia personală de a denumi 
Biblioteca cu acest nume.

 Pertu Bălan – fost profesor, consi-
lier raional, ne-a relatat despre legifera-
rea acestei Decizii şi semnătura factori-
lor decizionali.

 Timp de opt ani de când Bibliote-
cii i-a fost atribuit acest nume, trecând 
de la idei la fapte concrete, s-a adeverit 
ceea ce au spus atunci responsabilii de 
acest eveniment:

— „Antonie Plămădeală va fi în-
gerul păzitor al Bibliotecii raionale 
Hînceşti” a menţionat într-un interviu 
Tudor Plăcintă – şeful Administraţi-
ei Publice Locale a Consiliului raional 
Hânceşti, (pe atunci).

Ion Tulbu ne-a asigurat că: „Cu 
Antonie Plămădeală vom fi cunoscuţi 

în toată lumea”.
Cu ajutorul lui Dumnezeu şi a fra-

ţilor Plămădeală din Bucureşti s-au ade-
verit spusele.

Şi, cine, dacă nu Valentina Coto-
robai, specialist principal în activitatea 
bibliotecilor din cadrul Direcţiei Cul-
tură şi Turism, a fost cea care a vorbit 
despre toate evenimentele organizate pe 
perioada de opt ani: Întâlnirea cu fraţii 
Plămădeală Mihai şi Alexa, Donaţiile 
de carte a Mitropolitului, Lansările de 
carte a lui Mihai Plămădeală: ,,Dosarele 
nu ştiu tot. Perioada anilor 1948-1956” 
Partea I, şi „Refugiul. Deznădejde şi 
Speranţă”, Simpozionul ştiinţific inter-
naţional ,,Antonie Plămădeală – ctitor 
de spiritualitate şi cultură româneas-
că”, Fondarea muzeului ,,ÎPS Antonie 
Plămădeală”, Pelerinajele la Mănăstirea 
,,Constantin Brâncoveanu” de la Sâm-
băta de Sus, România, fiindu-i al treilea 
ctitor.

Doamna Valentina a îndemnat să-l 
aducem pe Antonie Plămădeală mai 
aproape de oameni, să-i aducem cărţi-
le mai aproape de cititori, ca să fie mai 
bine cunoscută această personalitate 
ilustră, reprezentativă pentru ţara noas-
tră.

Zilele Bibliotecii – în memoria 
Mitropolitului antonie plămădeală

• lariSa SuleiManov,
BP Î.P.S.  Antonie Plămădeală
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 Emoţionant a fost momentul, când 
profesoara de geografie de la gimnaziul 
,,ÎPS Antonie Plămădeală” din satul 
Stolniceni, Zinaida Mardare, a vorbit 
despre vizita Mitropolitului în satul de 
baştină, după 45 de ani. ,,L-am cunoscut 
personal şi ştiam de această personalita-
te că-i remarcabilă în lume, cu emoţii şi 
cu lacrimi în ochi priveam cum a mers 
la şcoala unde a învăţat, cum a îngenun-
cheat în poarta casei părinteşti şi luând 
ţărâna în palme le-a trecut peste faţă, 
sărutând pământul”. Doamna Mardare 
a venit la activitate cu trei elevi din clasa 
a IX-a din Stolniceni, care împreună îşi 
scriu istoria satului: Tamaşciuc Corina, 
Chilaru Aurelia şi Morăraşu Mihai – cei 
mai buni activişti ce-şi aduc aportul la 
cercetarea şi promovarea valorilor isto-
rice şi culturale a satului natal.

În cadrul acestei activităţi, direc-
torul Bibliotecii, în numele întregului 
colectiv, a decernat ziarului raional 
„Curierul de Hânceşti” diplome pentru 
colaborare îndelungată şi parteneriat 
stabil între mass-media locală şi bibli-
oteca raională, reflectarea activităţii 
bibliotecilor publice şi promovarea va-
lorilor culturale. Dorind ziaristei Elena 
Zaiţev şi red.-şef Tatiana Todoseiciuc, 
ziarului, să ajungă cu articolele lor în 
fiecare casă, familie şi în inima fiecărui 
cetăţean din raionul Hânceşti şi nu nu-
mai.

În final, cei prezenţi au fost ghidaţi 
de bibliograful Bibliotecii prin muzeul 
,,ÎPS Antonie Plămădeală”, et. III. Iar la 
et. II, în holul Bibliotecii pentru copii, a 
fost inaugurată prima expoziţie perso-

nală a tinerei pictoriţe din or. Hânceşti, 
Silvia Chirilă, profesor de pictură la 
Şcoala de arte „Timotei Bătrânu” şi mu-
zeograf la Muzeul de Etnografie din or. 
Hânceşti.

În următoarea zi, 18 noiembrie, 
după programul stabilit a avut loc con-
cursul ,,Din bucatele bunicii”, pregătirea 
bucatelor tradiţionale strămoşeşti. Con-
cursul a fost teatralizat. Soacra (Galina 
Ambul) şi nora (Diana Boenciuc) au 
moderat evenimentul. S-au pregătit 
aşa bucate ca: peşte la cuptor cu cartofi, 
găină rumenită cu legume, jambon de 
porc, măliguţă în zolnic cu friptură de 
porc şi brânză de oi, tortă de casă, plă-
cinte ca la bunica, colăcei, pâine de casă 
şi un clondir cu vin din butoi.

S-a interpretat cântece populare, 
scenete, s-a recitat poezii. A fost insti-
tuit şi un juriu obiectiv din angajaţii 
Direcţiei de Cultură, care au acordat 
premii celor mai bine pregătiţi. Spaţiul 
sălii de lectură era amenajat tradiţional. 
Acest concurs a mai coincis cu sărbăto-
rirea hramului oraşului Hânceşti. 

La 19 noiembrie, în incinta Bibli-
otecii de Carte Românească a avut loc 
Masa rotundă ,,Calculatorul Pro şi Con-
tra”, moderată de Maria Chiroşcă. Au 
participat profesori, bibliotecari, elevi 
din mai multe licee din oraş. Această 
temă este actuală, de aceea scopul nos-
tru este de a informa beneficiarii de 
impactul negativ al tehnologiilor infor-
maţionale moderne asupra generaţiei 
în creştere. Secvenţe video despre avan-
tajele şi dezavantajele calculatorului a 
prezentat dra Tatiana Neagă, după care 

s-a pus în discuţie cele vizionate. Doam-
na Eudochia Plăcintă a adus argumente 
convingătoare despre beneficiul şi rolul 
cărţii în viaţa copilului şi că cartea este 
un prieten devotat şi înţelept.

Cu sărbătorirea Hramului oraşu-
lui Hânceşti în Bibliotecă s-a organizat 
şedinţa clubului ,,Cunoaşte-te pe tine 
însuţi” cu genericul „O seară în biblio-
tecă”. Biblioteca a fost vizitată de copii, 
tineri şi maturi care au făcut cunoştinţă 
cu ultimele lucrări din expoziţia perso-
nală de pictură a lui Eduard Conencov, 
au vizitat muzeul ,,ÎPS Antonie Plămă-
deală” şi imaginile oraşului vechi, expu-
se în holul Bibliotecii pentru copii.

La Momentul poetic a fost citită 
poezia „Graiul matern”, din creaţia pro-
prie a lui Simion Papanaga, membru al 
Organizaţiei Teritoriale de Tineret din 
Hînceşti.

S-au înscris mai mulţi cititori noi 
în bibliotecă, iar vice preşedintele raio-
nului Efim Moraru, care a venit în vizită 
cu familia, a felicitat pe cei prezenţi cu 
această ocazie, dorindu-ne succese în 
tot ceea ce facem şi câţi mai mulţi vizi-
tatori să ne păşească pragul bibliotecii. 

La expoziţiile tematice de carte 
s-au prezentat revistele bibliografice: 
„Hânceşti trecut, prezent şi viitor”, „Ei 
au scris despre Hânceşti” (medalioa-
ne literare hânceştene). Sala de lectură 
pentru maturi a fost amenajată de săr-
bătoare ce a bucurat sufletul şi ochiul. 
Chiar a fost seară de sărbătoare în bibli-
otecă.
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Colegiul de Muzică Ștefan Neaga a 
fost învăluit de un eveniment de excepție 
şi incontestabil unic în Chişinău şi chiar 
întreaga țară – Concursul internațional 
de ansambluri instrumentale și vocale 
„Ștefan Neaga”, ediția I, desfăşurat pe 
12-14 noiembrie 2014. Acest concurs, 
realizat grație proiectului transfron-
talier Educația artistică și culturală în 
contextul cooperării transfrontaliere 
durabile,MIS ETC 2557 reprezintă un 
frumos prilej tinerilor de a-şi demon-
stra abilitățile, profesorilor – de a face 
schimb de noi cunoştințe în domeniu, 
iar melomanilor – de a se bucura de o 
muzică de calitate. Evenimentul implică 
o pleiadă întreagă de persoane capabi-
le, energice şi ambițioase, care au reuşit 
cu brio să organizeze concursul şi să-l 
deruleze în cel mai bun chip, amintim 
partenerii proiectului - Asociaţia KULT-
ART, România şi Centrul Bucovinean 
de Artă pentru Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiționale Româneşti, 
Cernăuți, Ucraina. Am avut onoarea 
să fim salutaţi în cadrul evenimentului 
de lansare de către înalţii oficiali: Chi-
ril Lucinschii, Igor Şarov, Leonid Bujor, 
care au apreciat înalt semnificaţia con-
cursului pentru integrarea şi cooperarea 
transfrontalieră prin cultură şi artă.

Faptul că peste 160 de concurenţi şi 
circa 200 de profesori beneficiari al aces-
tui proiect au participat la eveniment, 
valorificând posibilitatea de a pune în 
discuție numeroase probleme ale cultu-
rii muzicale contemporane, procesului 
actual de învățământ muzical-artistic, 
reprezintă un alt avantaj al concursului. 
Ceea ce s-a şi înfăptuit în cadrul mas-

ter class-elor susținute de recunoscuți 
maeştri ai culturii naționale. Astfel, au 
avut loc 6 ateliere interactive la următoa-
rele secţiuni: Ansamblu pianistic şi ame-
ral, Ansamblu de instrumente de suflat, 
Ansamblu de instrumente cu corzi, An-
sanblu vocal academic, Ansanblu vocal 
popular, și Muzicologie: Tehnici de lucru 
în clasa de ansamblu de instrumente de 
suflat - susținut de Simion Duja, profe-
sor universitar, Artist Emerit (Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice); Di-
dactica disciplinei ansamblului cameral 
și de instrumente cu coarde - Olga Vla-
icu, doctor în studiul artelor, conferen-
ţiar universitar şi Ina Saulova, profesor 
(AMTAP); Tehnologia didactică în ca-
drul duetului pianistic - Iurie Mahovici, 
profesor universitar, solist al Filarmo-
nicii Naţionale S.Lunchevici, Maestru 
în Artă (AMTAP); Problema „teoriei” 
în arta muzicii: aspecte conceptuale și 
didactice - Ion Gagim, profesor univer-
sitar, dr. hab., Margarita Tetelea,doctor 
conferențiar universitar (Universitatea 
de Stat A.Russo din Bălţi); Metoda și 
tehnica vocală în clasa de canto acade-
mic - Ivan Cvasniuc, profesor universi-
tar, solist al TNOB Maria Bieșu, Artist al 
Poporului (AMTAP); Metoda și tehnica 
vocală în clasa de canto popular - Ioan 
Paulenco, conferenţiar universitar, Ar-
tist al Poporului, solist al TNOB Maria 
Bieșu.

Atât profesorii, cât şi elevii au avut 
o extraordinară oportunitate de a afla 
cele mai subtile şi profunde informații 
despre tehnica ansamblului – comparti-
ment, ce de multe ori rămâne în umbră, 
cu părere de rău. Ansamblul constituie 

cel mai util, frumos şi interesant mijloc 

de interacțiune a interpreților, ce presu-

pune relevarea viziunii proprii, surprin-

derea ideei celorlalți interpreți şi într-un 

final, asamblarea acestora într-un tot 

întreg. Care sunt avantajele şi dezavan-

tajele ansamblului, problemele întâlnite 

pe parcurs, istoria şi actualitatea acestui 

domeniu în muzică şi multe alte lucruri 

noi – sunt întrebările abordate şi dis-

cutate în cadrul master class-urilor, de 

asemenea şi problema teoriei muzicii în 

cadrul procesului de învățământ muzi-

cal-artistic: importanța şi aplicarea în 

practică.

De notat faptul, că în aceste 

activități au fost implicați o serie de ti-

neri, care au rămas profund mulțumiți 

şi dornici să mai participe în astfel de 

manifestări, iar profesorii – satisfăcuți 

de nivelul înalt al master class-urilor. 

Aşadar, acest tip de activitate este 

binevenit şi multaşteptat de toți, în-

semnând o experiență inedită pentru 

tineri şi profesori; o şansă deosebită de 

a cunoaşte remarcabile personalități 

ale artei muzicale contemporane, de a 

discuta cu ei şi însăşi de a crea relații 

colegiale sau profesionale. Acestea vor 

contribui indiscutabil la dezvoltarea, 

modernizarea şi progresul vizibil al pro-

cesului de învățământ muzical-artistic şi 

desigur, la pregătirea unor specialişti de 

excepție în domeniu, distinşi muzicieni.

Concursul internațional de ansambluri instrumentale și vocale  
„ştefan neaga” —  

focar autentic de cunoaştere
• doina-Cezara proCopCiuC 

eleva an. IV, Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga”
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• Mariana CoCieru
Institutul de Filologie al AȘM

Diferitele puncte de vedere şi atitudini faţă de elementul 
folcloric au generat varietatea literaturii scrise, autorii asimi-
lând în chip specific creaţia populară. Dacă structura narativă 
a lucrărilor druţiene vădeşte „un pronunţat spirit de basm” şi 
o strânsă corelare cu legenda, povestea, balada, cântecul liric, 
cele ale lui D. Matcovschi – legătura cu balada şi lirica popu-
lară, proza scurtă a lui G. Meniuc, V. Ioviţă, I. Burghiu – cu 
modalităţile snoavei, legendei şi poveştii, atunci V. Vasilache 
în operele sale recurge la alegorie, la structura şi sistemul de 
convenţii ale poveştii, la simbolurile mitico-folclorice.

Criticul literar M. Cimpoi analizând metoda narativă a 
romanelor lui Ion Druţă, Vasile Vasilache şi Vladimir Beşlea-
gă (în parte) menţiona că aceasta: „împrumută adesea mij-
loace ale epicii populare: participarea lirică în desfăşurarea 
evenimentelor, descrierea lor ocolită, alegorică, folosirea şire-
teniei ca mod de interpretare lucidă a lucrurilor, complacerea 
în redarea amuzant-umoristică sau pur şi simplu picantă a 
detaliilor şi amănuntelor” [1, p. 85-86].

Apelul scriitorului V. Vasilache la tezaurul folcloric a 
fost consemnat de nenumărate ori de critica basarabeană. De 
exemplu, I. Ciocanu analizează opera prin prisma aşa-numitei 
proze rurale, menţionând că este „o expresie a satului basara-
bean postbelic”, „o istorie a satului din stânga Prutului, văzută 
oarecum din interior şi dezvăluită de făuritorii înşişi ai acestei 
istorii”, iar „în străduinţa lor de a exprima realitatea specifică a 
satului, scriitorii apelează neapărat la mijloace şi procedee din 
creaţia orală a sătenilor, la felul de a folosi resursele lingvistice, 
specifice oamenilor de la sat, la alte particularităţi ale manifes-
tării personajelor plăsmuite de scriitori pe baza contemplării 
şi studierii exponenţilor populaţiei rurale” [1, p. 321].

Exegeta Ana Ghilaş, într-un studiu asupra romanului 
Povestea cu cocoșul roșu, face trimitere la „perpetuarea pe te-
ren artistic basarabean a unui model epic şi etno-epic ce-şi 
are sorgintea în spiritualitatea noastră românească, numit de 
către cercetătorul din Iaşi Dan Mănucă bonus pastor. <...>. 
Aspectul tematic, psiho-social al bunului păstor rezultă din 
teama de absenţă a valorilor, relevă conservatismul etnic, în-
toarcerea spre axiologia populară” [2, p. 328].

Într-un interviu cu modernul Vasile Vasilache criticul 
din Basarabia I. Ciocanu îi mărturisea propria viziune care şi-a 
creat-o vizavi de izvorul tămăduitor şi purificator al creaţiei 
populare în opera literară a protagonistului: „ai fost scăldat şi 
înmiresmat, apoi înfăşat în scutecele folclorului moştenit de 
veacuri”, ferit fiind în acest fel de soiul de literatura promovat 
de L. Barschi, I. Canna, dar şi de „boala «vacului I. D. Ceban»”, 
la care replică autorul Poveștii cu cocoșul roșu vine cu o explica-
ţie detaliată elucidând rolul creaţiei populare asupra operei sale: 
„Scriitorul basarabean, îl am în vedere pe prozator, s-a tot ofilit 
şi pipernicit în folclor precum porumbul în horşiţa înflorită. 

Lipsiţi, dezmoşteniţi de matcă, de marii noştri înaintaşi (<...> 
Rebreanu, Caragiale, Camil Petrescu, Slavici, Agârbiceanu?), 
aşa că unica sursă, mai bine zis unicul adăpost, ne-a fost folclo-
rul. De aceea l-am cultivat în straturi şi în răzoare, prin cărţile şi 
nuvelele anilor cincizeci-şaizeci. Aidoma gospodinelor care-şi 
cultivă pătrunjel în ghivece. Aşa ne-am trezit noi, a doua gene-
raţie de prozatori, care nicidecum nu se putea conforma, după 
Congresul lui Hruşciov, realismului socialist stanilist... Astăzi, 
crede-mă, către sfârşit de carieră literară, te descoperi un fel de 
prozator... «indian precolumbian». Aşa-zisa proză moldove-
nească, fără să ştie, fără să-şi dea seama, a frecventat popora-
nismul, semănătorismul şi alte «isme» de la începutul secolului 
al XX-lea. S-a îmbăiat în folclor şi Ion Druţă, nu întâmplător 
îşi întitulează primele proze mai dimensionate Frunze de dor, 
Balade din câmpie... Şi câte alte titluri ne caracterizează ca o re-
zervaţie de cultură folclorică şi folcloristică” [3, p. 10-11]. Am 
reprodus detaliat citatul pentru a da o posibilitate de a înţelege, 
că deşi folclorul a stat la baza romanului Povestea cu cocoșul 
roșu, reflecţie pe care scriitorul nu o neagă, acesta până la urmă 
l-a aservit, prozatorul precizând că ceea ce s-a dorit prin mesa-
jul romanului a fost doar de a limpezi prin alegorie şi parodie 
situaţia reală din mediul rural, aflat într-o perioadă dificilă de 
dezvoltare, torturat şi oprimat de ideologia comunistă. În cele 
din urmă, din confesiunile lui Vasilache esenţială ni se pare în-
crederea acestuia că arta până la urmă reprezintă o încercare 
a omului de a se feri de „vrăjmăşii”, „stihii”, foarte apropiată 
de credinţa poporului în forţele malefice şi apărarea de aces-
tea prin magie, descântec şi blestem. V. Vasilache ne apare ca 
o figură emblematică, bine documentată, asemenea celor mai 
mari scriitori, care caută să descopere în permanenţă cheile ar-
tei, nu în realitatea searbădă, uscată, ci în trecut, în mitologie, 
în antichitate. În cele din urmă, patima pentru misterios culti-
vată cu atâta vehemenţă de bunica scriitorului, de înţelepciunea 
bunicului pe care a simţit-o la vârsta de cinci ani (când bunelul 
se iartă cu fraţii săi de cruce înainte de moarte), dar şi de cele 
câteva clase de liceu la Iaşi l-au marcat într-un fel pe prozator, 
trezindu-i, astfel, gustul pentru istorie, ontologie, etologie şi 
mitologie. Prozatorul e ferm convins că o adevărată literatură 
se poate dezvolta numai în baza unor tradiţii instituite şi rezis-
tente în faţa timpului: „La un moment dat scriitorul descope-
ră atracţia supremă spre valorile prime ale acestei culturi, ale 
acelei literaturi în care s-a trezit” [3, p. 17]. Criticul Ion Cioca-
nu descoperă în operele lui V. Vasilache o modalitate narativă 
„semifolclorică”, „semibasmică”, o viziune autentic populară, „o 
vorbă cu tâlc ascuns”, „neaoşismul expresiei”, care îşi trag se-
vele din „adâncurile autohtone” ale satului de baştină Unţeşti, 
în felul acesta realizându-se venirea „de acasă” a prozatorului 
în procesul literar: „V. Vasilache vine de acolo, de departe şi de 
demult, ca o răzbunare a celor care n-au putut să scrie şi ca o 

Rolul folclorului în 
povestea cu cocoşul roşu 
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continuare a acelor povestitori pe care nici nu se putea să nu-i fi 
întâlnit. Drept că scriitorul nu e o dublură a lor, ci o continuare, 
şi încă una creatoare, cu perlele pe care le întâlneşte începând 
din copilărie şi cât îi este dat să trăiască, el trebuie să ştie ce să 
facă, adică trebuie să fie artist, nu pur şi simplu unul care me-
morează şi «întrebuinţează»...” [3, p. 23].

După prezentarea contextului biografic al autorului, mo-
ment important pentru tratarea folcloristică a problemei asi-
milării creaţiei populare în opera unui scriitor, vom încerca 
să elucidăm rolul acesteia la realizarea artistică a lucrării Po-
vestea cu cocoșul roșu. Titlul romanului este unul eminamente 
simbolic. Pentru a defini sensul recurgem la afirmaţia lui B. 
P. Hasdeu referitor la acest tip de naraţiuni folclorice: „Aşa 
este basmul cu cocoşul roşu, numele unei glume copilăreşti 
ajuns a fi o locuţiune proverbială, cu sensul de o flecărie fără 
sfârşit... În acest basm cu minciunile un herghelegiu îşi pier-
de herghelia înt-un dovleac sau într-un pepene şi o tot caută 
înzadar trei zile, apoi pe capul unei albine, înjugate la plug 
cu un bou, creşte un nuc etc., adecă nu se potriveşte, lucruri 
supranaturale, ci se îndrugă nişte absurdităţi, iar poporul face 
totdeauna o mare deosebire între supranatural şi absurd. În 
absurd el nu crede, în supranatural – da” [Apud 4, p. 222-223].

Romanul Povestea cu cocoșul roșu de V. Vasilache, repre-
zintă în linii generale o povestire simplă populară, o întâm-
plare fără sfîrşit, iar personajul principal Serafim Ponoară – 
prototipul unui Dănilă Prepeleac în multe privinţe, e plăsmuit 
în cheia eroilor fantastici din eposul folcloric.

Plasată chiar la începutul romanului, zicala chinezească: 
„Dacă ai două cămăşi, vinde una şi cumpără-ţi un trandafir” 
îl orientează pe cititor să reflecteze asupra celor ce vor urma. 
Cămaşa – obiect din domeniul utilului şi trandafirul – din 
cel al frumosului, precedă disputa dintre Serafim şi Zamfira 
asupra străvechiului conflict dintre frumos şi util. „Ai văzut 
ce-ai cumpărat tu, măi?” – îl întreabă Zamfira când a văzut 
dimineaţa bouţul. „Nu-i frumos, nu-ţi place, aşa-i?! se îndu-
reră el pe loc. Ştii... şi zice, parcă să se spovedească, parcă să 
se mândrească: Ştii, Zamfiră, mai mare frumuşaţă ca dânsul, 
crede-mă, nu era în tot iarmarocul!... Mă crezi? Patret. Uite 
aşa stăteau oamenii împrejurul lui... şi Serafim scoase mâinile 
de sub cap, răşchiră degetele zece, să arăte desimea admirato-
rilor. Cum ne-a fost vorba şi înţelegerea? Ia-ţi ce-ţi place, că eu 
te plac şi în cele ce-ţi sunt dragi...”[5, p. 74]. Înţelegerea dintre 
ce e bine şi ce e rău, temă proprie poveştilor fantastice, legen-
delor, îl frământă mereu pe eroul principal, de fire fiind foarte 
naiv şi percepând lucrurile asemenea copiilor, la suprafaţă, 
deşi uneori pare a fi cel mai înţelept: „− Auzi tu, cum rod carii 
ferestrarii?”, „El, bucuros de cele ce aude, căci e glas scump:− 
Aud! răspunse Serafim. Taman că mă gândeam: aşa roade bi-
nele răul...”, „− Ei, că ai spus-o şi tu! Ce fel de bine? Carii sunt 
doar răul, iar ferestrarii îs buni-bunuţi...”, „− Drept, Marie... 
dar, Marie, binele niciodată nu se vede... și pentru rău... binele 
e tot un rău!...” [5, p. 48-49].

În sondarea problemei dintre frumos şi util participă cu-
plul dualist Serafim Ponoară şi Anghel Farfurel. După cum 
rezultă din critica literară, aceste două personaje sunt nişte 
proiecţii simbolice, aflate mereu în opoziţie. Serafim în religia 
creştină înseamnă „rangul superior în ierarhia îngerilor”, iar 

Sarapeion din greceşte înseamnă „locul înmormântării anima-
lelor sfinte – Apis” [6, p. 520]. Numele personajului este căpătat 
prin extensiune de la denumirea satului Ponoare (ponor – adân-
citură sau coastă formată în urma eroziunii, a prăbuşirii sau 
alunecării terenului): „Acestui Serafim îi ziseră sătenii Ponoară, 
pentru că se născuse în Ponoare – aşa se numeşte cogeamite 
deal de pe ţarina satului” [5, p. 9]. Semantica numelui explică 
simbolic şi personalitatea personajului care parcă se năruie, se 
desprinde de semenii săi prin felul de a gândi, de a proceda: 
„Bine i-a spus-o Anghel într-o emisiune: „Ponoară eşti... şi aşa 
ai să te ponorăşti!” [5, p. 184]. Numele celuilalt personaj vine 
de la grecescul angelos, care semnifică „mesager”, „sol”. „Fiin-
ţe intermediare între Dumnezeu şi oameni, sunt simboluri ale 
lumii spirituale, create înaintea altor făpturi. Deşi au chip de 
om, sunt, de fapt, fiinţe asexuate. <...> Apariţia lor în lumea oa-
menilor e o epifanie a sacrului. Din punct de vedere uman, ei 
simbolizează aspiraţiile spre perfecţiune, elanurile ascensiona-
le, sufletul pur” [7, p. 81]. În credinţa poporului român fiecare 
om are un înger şi un drac: „Îngerul îl păzeşte, îi arată drumul 
cel bun, îl îndeamnă la bine, dară dracul – la păcate şi la rău” 
[8, p. 422]. Pe lângă îngerii păzitori, mai există şi îngerii cei răi, 
despre care se crede că au păcătuit cu pământencele. Personajul 
Anghel Farfurel e o proecţie alegorică a ceea ce înseamnă de 
fapt înger. E mai degrabă îngerul negru, în raport cu Serafim şi 
cu sătenii, îndeplinindu-şi şi misiunea sa de mesager al puterii 
totalitare instaurate. Cercetătoarea Ana Ghilaş îi caracterizează 
astfel: „Serafim nu este pur şi simplu un ţăran credul, un Dănilă 
Prepeleac sau o ipostază a lui Păcală (cum a subliniat critica 
literară), ci mai simbolizează şi divinitatea, neprihana. Anghel 
nu este nici el doar o ipostază a lui Păcală şi nici nu întruchipea-
ză doar spiritul practicist, ci mai întruneşte, îmbinate în persoa-
na sa, eroul, demonul şi ajutorul, mesagerul zeilor (a puterii)” 
[2, p. 330]. Prin urmare, personajele antitetice sunt proiecţii ale 
sacrului şi profanului. Prin Serafim este prezent „homo religi-
osus” şi lumea spirituală, iar prin Anghel – „homo profanus”, 
ateismul şi desacralizarea lumii. E o perspectivă de exprimare 
a naratorului cu referire la situaţia socială şi politică dictată de 
colectivismul forţat.

Structurat pe mai multe planuri, romanul denotă îmbi-
narea tradiţionalului cu formulele moderne. Ceea ce ne in-
teresează este modul în care îşi crează naraţiunea. Formula 
„La început era bouţ” plasată chiar în primele momente ale 
capitolului I e o aluzie alegorică la Biblie: „La început era cu-
vântul. Şi cuvântul era Dumnezeu”, chiar dacă scriitorul ne 
mărturiseşte în confesiunile sale că în acest enunţ este pre-
zentă nota autobiografică de apreciere a autorului, care ajunge 
să scrie abia la 40 de ani, considerându-se până la momentul 
respectiv încă nedemn de a se avânta în „dalacul scrisului”. 
Momentul demiurgic este remarcat şi de academicianul M. 
Cimpoi: „Realizând o simbioză între formele narative tradi-
ţionale şi moderne, Vasilache, moralist subtil şi filosof-ţăran, 
începe mereu de la... Adam şi Eva un dialog despre existenţa 
umană” [9, p. 182]. Înzestrarea personajelor animale cu cuget 
şi grai e un element propriu naraţiunilor folclorice, unde toa-
te obiectele, fiinţele, fenomenele prind grai şi execută lucruri 
specifice oamenilor. Venerarea soarelui ca fiind sfânt, element 
propriu perioadei păgânismului când oamenii se închinau la 
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fenomenele naturale, crezând că acestea conduc lumea, o în-
tâlnim şi în romanul analizat. Asemenea eroilor din basme 
care se roagă la soare, la lună, la vânt, la tunet să-i îndrumeze 
în calea lor de căutare, după care aduc mulţumire astrului in-
vocat, Serafim în finalul operei îi aduce rugăciune de mulţu-
mire soarelui: „Soare, frăţică! Până acum n-am făcut nimănui 
nimica, nici un rău. Bogdaproste de darurile tale..., de pâine, 
sudoare, de năduf şi sare, de toate cele văzute şi neştiute! De 
lumină, de tihnă, de ploaie şi cuvânt, de slava aistui pământ” 
[5, p. 206]. Într-o cercetare de teren din centrul Basarabiei am 
întâlnit rugăciunea de mulţumire: „Mulţumim ţie, Doamne, 
pentru pâine şi sare şi darurile Măriei Tale” [10].

De convenţionalul basmului folcloric ţine apariţia perso-
najului Serafim, despre care maică-sa Ileana mărturisea: „am 
luat lut. Lutul boţ l-am făcut, l-am scuipat. Și odată l-am suflat. 
Cată matale ce ochi s-au holbat!” [5, p. 10]. O astfel de naştere 
care „însoţeşte Marele Început al drumului existenţial, deşi nu 
mai păstrează astăzi în derularea sa secvenţe din scenariul mi-
tic, are în arhetipurile sale o structură mitică, care se regăseşte 
în alte compartimente ale folclorului, în speţă în basme, depozi-
tare ale structurilor mitice” [11, p. 14]. Raportat la numeroasele 
basme româneşti, naşterea lui Serafim reprezintă un model al 
arhetipului „zămislirii miraculoase, din care apar, de obicei, eroi 
năzdrăvani” [Ibidem]. Elementele de natură materală, dar şi spi-
rituală, implicate în „conceptio magica” de procreare a eroilor din 
poveştile fantastice ne demonstrează o gamă largă de posibilităţi 
de a „purcede grea” ale personajelor dornice de copii: promiterea 
unor lucruri (juruirea); îngerarea unor produse vegetale: fire de 
bob, busuioc, mazăre, piper, grăunte etc., animale: peşte, carne 
etc., minerale, metale; prin participarea elementelor naturii: apă, 
aer, foc, pământ, soare, vânt, rouă; a elementelor spirituale: vise, 
rostiri, priviri; metamorfoza animalelor: porc, şarpe, iapă, vacă, 
urs, căţel ş.a. în copii; sau naşteri miraculoase din animale: vacă, 
ursoaică, oaie etc., presupuse a fi sub interdicţia unei vrăji şi naş-
teri din protagonişti-bărbaţi [12, p. 647]. 

În cazul de faţă ne interesează procrearea prin participarea 
unui element primordial în cosmogonia universală – pământul. 
Reprezentat de lut, „simbol al materiei informe, implică ide-
ea creaţiei prin acţiunea de a frământa lutul, care simbolizea-
ză gestul Creatorului” [11, p. 27]. Proza populară ne dezvăluie 
acest arhetip valorificat în basmul Ion Năzdrăvanul din lut [13]. 
Eroul din basm este plămădit din lut, pus într-o covăţică şi le-
gănat, cântându-i-se ceva. Într-un final copilul de lut începe să 
se mişte, să vorbească şi creşte ca unul din poveste. În funcţie 
de acest convenţional este procreat şi Serafim, acesta prinzând 
viaţă în urma suflului aerului asupra boţului de lut. 

De convenţionalul fabulosului ţin şi celelate elemente: 
episodul cu apariţia lui Anghel, istoria punerii numelui [5, p. 
25-26]; calea pe care o parcurge ţăranul Cozoroc spre iarmaroc 
cu bouţul de vânzare: „Călcau meleaguri nevăzute: un deal, o 
vale, un şes, un pod, stâlpi atârnând sub sârme-odgoane” [5, p. 
12]; formulele de narare: „Acu, dacă l-a născut, băiatul n-avu 
încotro să nu crească. ... Aşă că azi creşte, mâine creşte, poimâi-
ne nu creşte, dar tot creşte!” [5, p. 10], „A venit vremea şi iată 
că Ileana cea din Valea Ilenei i-a cumpărat feciorului şi pălărie, 
şi pantaloni, şi a prins a-l trimite mai adesea ba la o dugheană, 
ba la o moară, ba la o horă” [5, p. 15], „Merge el, merge, da 

de colo şi cerul se luminează” [5, p. 182]; elementele spaţiale: 
„Călcau meleaguri nevăzute; un deal, o vale, un şes, un pod” [5, 
p. 12], „Oare-oare-i departe aist departe, care-o ţine pe Maria 
mea peste munţi şi ape!” [5, p. 48], „Şi unde îşi aruncă Serafim 
încă o dată ochii peste ţarină, da acolo ca ieri, ca mâine, ca azi 
în dricul amezii” [5, p. 142] (asemenea plugarului din urătura 
tradiţională care se uită peste câmpuri să aleagă un loc curat de 
arat şi semănat), „Tot pe râpă, tot pe drum, tot pe lângă garduri, 
tot prin şanţuri” [5, p. 143] etc.

Personaj înţelept, creat după modelul celor din tradiţia 
noastră folclorică, mama lui Serafim îi explică fiului care-i 
aceea calea omului pe pământ: „Întâi şi întâi omul să aibă cui-
bul său, să se însoare, să le caute în obraz părinţilor şi să-i aju-
te când or îmbătrâni. Iar dacă vine vremea să-i îngroape, (...) 
şi să aibă şi el copiii lui, să ştie şi el ce-i chinul şi necazul” [5, 
p. 10]. Explicaţia denotă o tradiţie seculară de viaţă acumulată 
de strămoşi şi transmisă generaţiilor tinere. E cert că astăzi 
unele principii morale ale străbunilor nu mai sunt respectate. 
V. Vasilache ne demonstrează acest lucru prin felul cum s-a 
căsătorit Zamfira, care a rămas însărcinată de la un alt bărbat 
şi nu după căsătorie cum se obişnuia pe vremuri.

Capacitatea omului de a face bine şi a fi sensibil la fru-
mos, a continua tradiţia populară, dezvăluie perfecţiunea spi-
rituală a personajului Serafim, care vrea să cânte oamenilor nu 
pentru bani, ci pentru plăcere: „Dacă eu aş cânta, n-aş lua nici 
o para... Ce bucurie mai mare poţi să ai tu, când vezi: tu cânţi, 
alţii horesc şi se veselesc şi iese ca şi cum tu cânţi şi horeşti 
dimpreună cu dânşii, nu-i aşa? Eh, de-aş putea eu cânta...” [5, 
p. 16]. Referindu-se la acelaşi fragment cercetătoarea A. Ghi-
laş menţionează: „Cuvintele personajului reînvie în memorie 
o imagine a horei, tradiţie frumoasă uitată, şi totodată expri-
mă un principiu etic popular – colectivismul, coparticiparea 
la viaţa spirituală a aproapelui tău prin intermediul creaţiei 
populare” [2, p. 333].

Coraportat la miticul bour din legenda despre descăleca-
tul Moldovei bouţul Apis devine un simbol. Boul este conside-
rat animalul sfânt la multe popoare de agricultori. Românii îl 
consideră „animal plăcut lui Dumnezeu” [7, p. 23], este aso-
ciat cu bunătatea, blândeţea, calmul, truda şi sacrificiul. „Boul 
alb e un simbol solar, fiind pus în acelaşi timp în legătură cu 
ploaia fecundă a cerului şi cu fulgerele sau tunetele, dar şi cu 
stihia htoniană, cu brazdele arate, cu belşugul pământului. E 
un animal psihopomp, de unde prezenţa lui în riturile de în-
mormântare; de obicei, carul mortuar era tras de boi. Apare 
în multe rituri agrare ale românilor cu funcţii fecundatoare şi 
apotropaice (cf. Plugușorul, Înstruţarea boului etc.). Boul este 
emblema Sf. Evanghelist Luca” [7, p. 23]. Din greceşte Apis – 
înseamnă „bou sfânt”; la egiptenii antici era una din zeităţile 
principale. Era considerat sfânt dacă avea următoarele sem-
ne – bot negru, pată albă în frunte [6, p. 39]. Aceleaşi semne 
le are şi bouţul Apis. Pentru personajul Serafim, animalul are 
importanţă enormă. E sufletul acestuia rătăcit, singuratic „fără 
mamă, fără tată”, frumosul la care aspiră, nu în zadar, când se 
porneşte la iarmaroc să-l vândă, se răzgândeşte şi îl lasă în co-
dru ca să devină acel legendar şi mitic Bour, care a stat de secole 
în centrul stemei Moldovei. La o altă extremă, cea a basmului 
fantastic, Boul bălan este prietenul lui Făt-Frumos, care îl apără 
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în momentele grele ale drumului de iniţiere şi-i asigură exis-
tenţa chiar şi după moarte [14]. O interpretare din perspectivă 
mitologică a respectivului personaj ne propune şi cercetătoarea 
Olesea Gârlea: „Zeitatea egipteană Apis, numele bouţului lui 
Serafim, se identifică în mitologia egipteană cu zeul fertilităţii 
care a luat chipul unui bou, acesta e reprezentat în negru cu 
nuanţe albe, ştim că bouţul lui Serafim e «Alb» (Bălan) de unde 
şi antiteza Apis-Bălan. Zeul Apis era atribuit ritualului morţii, 
acesta micşora numărul de chinuri pe care muribundul trebuia 
să le aibă şi era considerat viţelul lui Osiris. Moartea lui Apis 
era considerată nefericire, el era balsamat şi păstrat în cavoul 
Serapeum lângă Memfis. Vasile Vasilache preia o perspectivă 
dublă asupra imaginii bouţului, una de natură păgână atribuită 
mitului despre Apis, cealaltă de natură creştină, istorico-folclo-
rică conform căreia bouţul reprezintă simbolul stemei ţării şi 
aminteşte de mitul descălecării lui Dragoş” [15, p. 107].

Natura şi satul – elemente ale bonus pastor, la Vasilache 
sunt prăbuşite, ceea ce semnifică ideea surpării tradiţionalului 
în faţa societăţii. Vatra casei bătrânei Ileana şi ea prăbuşită, 
ruptă de casă. Elementele naturii: prunul, iarba, soarele de-
notă principii, stări de spirit, iar imaginea mamei, a bătrânei 
Ileana dezvoltă simboluri ale mamei-natură şi a mamei păs-
trătoare, ocrotitoare a vetrei părinteşti.

Întrebarea „Oare ce-ar zice, mama, dacă ar afla?” semni-
fică, de fapt, apelul la trecut, la tradiţie. Pentru Serafim, mama 
e focul din vatră, ocrotitoarea şi apărătoarea acestuia.

Întâlnirea cu bătrâna Ileana Râpoaica, când ajunge în 
satul Necununaţi (numit Bortari până a se prăbuşi dealul), îl 
derutează, adresându-i-se la un moment dat ca unei mame, 
Serafim vede în ea persoana dragă de care s-a despărţit, ca 
„frunza de pom”, din moment ce şi mama lui Serafim purta 
acelaşi nume Ileana. Momentul respectiv poate fi interpretat şi 
din altă perspectivă. În tradiţia populară românească, mama 
este de fapt generatoarea omenirii. Nu în zadar întâlnim chiar 
în basmele noastre folclorice adresarea la o fiinţă de sex fe-
minin, în etate, care este îmbinată şi de cuvântul mamă sau 
mumă, sau sfântă, de ex.: Muma-Pădurii, Muma-Pământului, 
Maica Domnului, Sfânta Vinere, Sfânta Duminică etc. „Nu-
mele personajului Ileana, mama lui Serafim, [dar şi a bătrânei 
din văgăuna Necununaţilor – n. n.] ne explică cercetătoarea 
Olesea Gârlea, nu este altceva decât transcrierea contextuali-
zată a numelui mitologic al frumuseţii feminine absolute: Ele-
na. Ileana este autoritatea tutelară a universului cosmic, zeiţa 
feminină şi maternă a locului” [15, p. 108].

Bătrâna Ileana Râpoaica, oarbă la bătrâneţe, anunţă un 
adevăr, care ar putea fi numit universal: „Un izvor, o pădure şi 
duhul lor îţi mai întoarce ca amintire pe limbă gustul verdelui şi 
sângelui” [5, p. 191]. Gustul verdelui, ca metaforă des valorifica-
tă de poeţii contemporani, „culminează cu un simbol universal 
de origine folclorică şi face referinţă la un complex de imagini 
artistice tradiţionale”, ne explică T. Butnaru. „După spusele 
criticului român G. Drăgan, verdele «întruchipează umanul, 
speranţa, vitalitatea, nemurirea, principiul feminin (fertilul 
protector)». Conceput ca «emblemă a salvării, a luminii spiri-
tuale», verdele e omniprezent în poetica eminesciană, precum 
şi la scriitorii contemporani Gr. Vieru, L. Damian, I. Vatamanu, 
pentru a materializa conceptul popular despre vitalitatea spi-

rituală a neamului. Verdele este modul de integrare în spaţiul 
universului, a unei filosofii existenţiale determinată de ritmul 
mişcării” [16, p. 37-38]. Cât priveşte gustul sângelui, acesta e 
considerat din cele mai vechi timpuri „drept substanţă a vieţii, 
vehicul al vieţii şi simbol al vieţii” [7, p. 164] din care răsar toate 
fiinţele. Sângele simbolizează alianţa şi înrudirea, patrimoniul 
comun al neamului. Prin urmare, şi expresiile: rudă de sânge, 
de acelaşi sânge, sângele apă nu se face, sângele nevinovat cere 
răzbunare, sânge cu sânge nu se spală etc., dar şi ritualul înfră-
ţirii prin schimbul de sânge, reprezintă unicitatea şi integritatea 
unui popor, dar şi lupta în numele dreptăţii. 

Bătrâna Ileana Râpoaica este păstrătoarea cântecului pit-
palacului, adică al elementului mistic al culturii mitico-folclo-
rice, este „cântul copilăriei noastre” pe care îl caută cu atâta 
înverşunatre Serafim, după ce rămâne singur, fiind părăsit de 
Zamfira. Etimologic „pitpalac” este un nume de origine expre-
sivă, generat din onomatopeea produsă de glasul păsării. Et-
nograful S. Fl. Marian face o investigaţie a păsărilor poporului 
român şi menţionează că pitpalacul sau prepeliţa, sub diversele 
sale denumiri: pipalacă, taptalagă, teptalacă, poternică, pitpedi-
che, prepelicioră, petruniclia etc. sunt „formate dela strigătulu 
acesteĭ paseri, care când cântă, începe totdéuna cu «vaŭ, vaŭ» 
şi sfârşesce cu «pitpidicŭ» séŭ «pitpalacŭ»” [17, p. 222]. Lim-
bajul păsărilor în mitologie, ocultism este folosit ca mijloc de 
comunicare cu iniţiaţii: „Ca divinităţi cu funcţii multiple sau ca 
încarnări ale spiritelor tutelare, păsările mitice cunosc secretele 
celor trei lumi, ceea ce a făcut să se nască mitologemul «cu-
noaşterii limbii păsărilor». Această ştiinţă este dată eroilor din 
basm, iniţiaţilor şi înţelepţilor, precum era regele Solomon” [7, 
p. 130]. Invocarea glasului pitpalacului face referinţă şi la lumea 
basmică unde păsările sunt înţelese sau prin anumite practici 
se poate obţine acest dar, de a vorbi în limba păsărilor. Din text 
mai surprindem şi transcenderea în lumea pitpalacului prin 
rugămintea Râpoacei de a i se lua viaţa. Asociat cu păsările de 
noapte care cântă spre chindii, pitpalacul obţine şi semnificaţii 
ale „prevestirii destinului implacabil şi morţii”: „de dorul unui 
pitpalac se va fi năruit şi dealul Râpoaicei”. Mătuşa Ileana e cea 
care, conform practicii ornitomanţiei, descifrează viitorul după 
strigătele păsărilor şi tot ea e cea care păstrează cântarea lor: 
„– Unde dormi matale, mamă Ileană? – face toropit Serafim. 
<...> – Eu? Să dorm? Cântarea cine s-o vegheze? –Cântarea? Ce 
fel de cântare? – A pitpalacului, omule. Cea a veşniciei... Ştii tu, 
copile, că nu ceasornicul măsoară vremea? Ceasornicul numa’ 
a micnicit omul, de nu-şi vede fapta decât în ceasornic! <...> Da 
pitpalacul îi dă cuprindere...” [5, p. 193]. Astfel lipsa cântecului 
sugerează prăbuşirea lumii, a satului dintre văgăuni – Bortari 
(sau Necununaţii Vechi). Credinţa românească îi acordă pitpa-
lacului şi o semnificaţie divină: „Un pitpalac să se ţină închis în 
colivie numai trei ani, apoi să i se dea drumul, căci ţinându-l 
mai mult, se face un păcat, care nu va fi iertat de Dumnezeu” 
[18, p. 66]. Raportată la roman, credinţa respectivă invocă că-
derea divinului în faţa lumii transcedentale reprezentată prin 
satul alunecat. Pe de altă parte, etnologul Mihai Coman ne dez-
văluie şi semnificaţia unor păsări sortite să trăiască răzleţ, din 
cauza că au supărat-o pe Maica Domnului [19, p. 103]. Prin 
analogie, cei din Necununaţii Vechi sunt nişte blestemaţi sortiţi 
să trăiască izolaţi de restul lumii („pătimaşi smintiţi şi în afară 
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de lege”). Prin urmare, lumea abisală, reprezentată veridic de 
câteva simboluri: Ileana Râpoaica, câinele Saramei, pitpalacul, 
ia rezonanţe fantastice în ochii lui Serafim: apa neîncepută îl 
mustră, cuptoarele iau înfăţişarea unor poarce-scroafe. În cele 
din urmă, prozatorul reuşeşte să creeze o imagine a unei lumi 
de hotar, de transcendere, a unui purgatoriu, nu în zadar Se-
rafim îşi părăseşte bouţul anume aici, cu aspiraţie că acesta va 
sălbătăci şi va deveni miticul bour: „drept fiinţare de fiinţă în 
coclaurile pitpalacului cântând”. Nu întâmplător şi ceilalţi să-
teni, oricine din Sansarana (Necununaţii Noi) când vrea „să se 
lepede de vreo jivină, se duce în văgăună şi le dă drumul aco-
lo”. Cercetătoarea Olesea Gârlea surprinde între transformări-
le survenite o ipostază demitizantă a lumii: „Viziunea spaţială 
a Necununaţilor (vechea denumire a satului) este asociată cu 
infernul demitologizat, Sansarana (noua denumire a satului, 
cuvânt sanscrit care în traducere semnifică lumea de dincolo) 
este un loc al răului, părăsit, descompus în linii, forme, culori, 
mişcări. Universul satului este populat de lucruri distruse: ră-
măşiţe de case, resturi de acareturi, cuptoare fără foc; toate sunt 
împietrite de veacuri sub povara blestemului unui cutremur, 
până şi osemintele din cimitir ies la suprafaţa acestui spaţiu în 
destrămare” [15, p. 107]. 

În structura narativă a romanului sunt întreţesute plastic 
povestiri simple, anecdote, legende. Criticul Andrei Hropotin-
schi menţionează că V. Vasilache, utilizându-le, şi-a încadrat 
naraţiunea în rândul braşoavelor, numite la ruşi ,,небылица 
в лицах” adică un fel de „poveste cu cocoşul roşu” [4, p. 233]. 
De exemplu, prin vocea vioristului Zaharia, aflăm o expunere 
în cheia pidosniciilor folclorice sau vorbe de-a îndoaselea din 
folclorul copiilor. Istoria apariţiei lui Anghel, o întâmplare-
anecdotă din viaţa preotului Dumitru de 138 kg, care l-a în-
jurat pe Dumnezeu, legenda satului Necununaţi, istoria vieţii 
Ilenei Râpoaica, salvarea steagului românesc de către calul 
Diogen etc., reprezintă povestiri simple.

La V. Vasilache frazele denotă iscusinţa limbii vorbite 
cu repetări de cuvinte, de silabe ca în frământările de limbă, 
numărătorile copiilor, dar şi descântece: „la umbra nucului, 
baftă buricului, negru-tărcăţel, curat ca un căţel” [5, p. 68]; 
„Cir-ştir, cotcodac,/ Iaca, de acuma tac” [5, p. 69]; „cireadă-
ogradă, plină de bostani gălbii-sălcii” [5, p. 68]; „ograda asta 
pustie-sălcie” [5, p. 66]; „zăvoare-prinsoare, cosoare-mosoa-
re-răzoare” [5, p. 67]; „Holcaholcaholcăieşti”, „Hacacilea, ha-
caia” [5, p. 26]; „se făcu mic-mic, chitic, de colo însă venea 
acel taur-maur, rocote-clocote, pârâind-scrâşnind şenile-lan-
ţuri prin haturi-suhaturi, surpături-dărmături, pământ viu, 
iar din colnic ţâşnea rachetă – un otic” [5, p. 71]; „c-am zis, 
c-ai zis, c-a zice” [5, p. 107] etc.

Oralitatea povestirii o vedem în mulţimea de interjecţii 
şi onomatopeie, adresări populare folosite în textul romanu-
lui: „Bre-bre-bre-e-e-e! C-am uitat, bre, ca di când lumea”, „Şi 
deodată, popâc!” [5, p. 25]; „Pfe, ce duhoare!”, „Aracan, ara-
can! Mai nu te-a uci-i-is...”, „Vă-le-leu, ce aud eu?”, „Ei, iaca, 
na-ţi-o!” [5, p. 20]; „Cucu... Crângu-u... Ruga-a! Cucu... Ru-
guu... Ruga-a-a-a!” [5, p. 52]; „Zâzania, ca gângania e: bzzz-â-
zzzz...” [5, p. 76] etc.

Apropierea de oralitatea creaţiei populare o realizează prin 
intermediul expresiilor paremiologice. În structura romanului 

Povestea cu cucoșul roșu, prozatorul Vasile Vasilache în cheia 
unui adevărat artist utilizează plastic proverbe şi zicale popula-
re de diverse semnificaţii: relaţii sociale de clasă: „Capul plecat, 
sabia nu-l taie (s. n.)” [5, p. 7] [A se vedea: „Capul plecat sabia 
nu-l taie” în 20, p. 70]; înţelepciune: „Înţelepciunea e răbdare, 
mângâierea e îmbărbătare (s. n.)” [5]; filozofie, meditaţie: „Co-
pile, încotro îl mână pe om norocul, într-acolo se duce, dragul 
mamei...” [5, p. 16]; relaţii de rudenie: „Sângele apă nu se face 
(s. n.)” [5, p. 35], relaţii, situaţii: „Unul cere mult, altul dă puţin 
(s. n.)”, „Unde a dus surdul roata și mutul iapa (s. n.)”, „... vorba 
veche, rău cu rău, când caţi – iaca-i bine (s. n.)”, „Cine fură azi 
un ou, mâine fură un bou (s. n.)” [5, p. 23; p. 23; p. 45; p. 64]; 
luare în râs, persiflare: „Nu te uita ca boul la poartă nouă (s. n.)” 
[5, p. 65]; activităţi umane: „Jupâneasa ţine casa, da jupânul ţine 
drumul (s. n.)” [5, p. 110]; neseriozitate: „De-acu-i vremea: te-i 
pune şi tu pe gospodărie, nu de alta, cât eşti flăcău îţi zboară 
minţile la cai verzi... (s. n.)” [5, p. 44]; calităţi umane: „Domn să 
fii și om să rămâi (s. n.)” [5, p. 15] etc. Transsubstanţiat estetic, 
cu sens ironic, proverbul „Domn să fii și om să rămâi”, amplasat 
la începutul romanului, vine să denote semnificaţia pe care V. 
Vasilache ar fi intenţionat-o în romanul său, atribuindu-i bou-
ţului Apis calităţi omeneşti, iar mamei sale conştiinţă de a da 
sfaturi Be strong and play the man. Prozatorul vine singur să 
explice situaţia apelării conştiente la acest preget: „Formulă ros-
tită cu ocazia încoronării regelui Angliei, chipurile: «Fii vrednic, 
curajos, dar și milostiv» (s. n.) apropiată, poate, ca înţeles, de o 
mai veche vorbă a noastră – Domn să fii și om să rămâi (s. n.)” 
[5, p. 6] [A se vedea: „A fi îmbrăcat ca domn și a nu avea minte 
de om” în 21, p. 97].

Spre deosebire de I. C. Ciobanu, care a avut de asemenea 
o predilecţie faţă de genul aforistic, V. Vasilache, dar şi I. Druţă, 
sunt mai prudenţi în valorificarea speciei respective: „ei ape-
lează la expresii idiomatice mai rar, însă întotdeauna le pun în 
gura unor personaje care le folosesc în mod pe deplin adecvat 
cu vârsta, cu ocupaţia, cu nivelul lor de conştiinţă, cu împre-
jurările în care se desfăşoară acţiunea respectivă” [22, p. 216].

Totalitatea de elemente: personificarea animalelor prin 
înzestrarea acestora cu cuget şi grai, prezenţa unor formule 
spaţiale, ca în basmele populare, apariţia misterioasă pe lume 
a lui Serafim asemeni eroilor din poveşti, legende; toponimia 
explicată prin legendele respective: Ponoare, Valea Ilenei, 
Cinci Movili, Trei Fântâni, Necununaţii; numeroasele credin-
ţe şi superstiţii populare, visuri, obiceiuri (ieșitul flăcăului la 
horă, plătirea mizicanţilor, scoatrea fetelor la joc, sărbătorirea 
hramului, a sfinţilor) etc., transsubstanţiate estetic în structura 
operei, îi ajută scriitorului să creeze o operă valoroasă, mo-
dernă, cu substrat de epos mitico-popular.
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Biblioteca publică orăşenească Râşcani a creat un servi-
ciu nou - „Instruirea în domeniu TI” graţie Asociaţiei Obşteşti 
„Moştenitorii” din mun. Bălţi, director Nicolae Moscalu, în 
cadrul implementării proiectului „Biblioteca sătească – fur-
nizor de servicii pentru adulţi” în raionul Râşcani finanţată 
de Dvv Internațional Moldova, director Adela Scutaru-Guţu. 

Obiectivul general al proiectului - dezvoltarea serviciilor 

educaționale de inserție socială pentru adulți din grupurile 
vulnerabile. Fiind una din cele opt biblioteci care a obţinut 
finanţare pentru implementarea serviciului nou creat. BPO 
Râşcani a livrat serviciul nou grupului ţintă din 12 persoane, 
care nu posedă abilități de mânuire a calculatorului. 

În urma unei activităţi minuţioase şi de durată au fost 
create condiţiile necesare şi curriculumul cursului de instrui-

re TI pentru a fi dat start serviciului nou, 
în perioada octombrie-noiembrie 2014. 
După organizarea conferinței de lansare 
a serviciului nou (1 octombrie 2014) din 
cadrul proiectului au început instruirile 
propriu-zise. Cursul de instruire au fost 
formate din 7 traininguri şi un atelier de 
sistematizare a cunoştințelor, deprinderi-
lor şi abilităților obținute. Orele cursului 
au îmbinat în sine atât ore teoretice cât 
şi practice. Coordonatorul de proiect 
este Galina Sacaliuc, director BPO Râş-
cani, responsabili de serviciul nou Ta-
tiana Foliuşneac şi Olga Burac. Orişice 
instruire necesită o persoană competentă 
în domeniul şi Andruşciac Eugenia a fost 
formatorul în proiectul „Instruirea în do-
meniul TI” din BPO Râşcani. 

Interesul către acest serviciu creşte, 
datorită diseminării informaţiei.

BPO Râşcani prestează un serviciu nou — „Instruirea în domeniul TI”
• tatiana FoliuşneaC, 

BPO Râşcani, şefa Secţiei asistenţă de specialitate.
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• Maria SCoarță, 
Serviciul cultură, Briceni

Ediția din anul curent a tradiționalului festival „Hangul 
din Coteala”, care se organizează în raionul Briceni în fiecare 
an, mai ales, vara, a fost una deosebită. Atitudinea respon-
sabilă a gazdelor – lucrătorilor de la Căminul de cultură din 
localitate domnii Margareta Pascaru, Lidia Pascari, Aurel 
Gruşevschi susținuți totalmente de către Alexandru Cebotari, 
primar de Coteala, n-a avut margini! Acea zi călduroasă de 20 
iulie – o duminică frumoasă  cu soare dornic, parcă în adins a 
ascuns norii de ploaie, oferindu-ne bunul prilej de a desfăşura 
sărbătoarea dansului în mijlocul 
satului, în fața Căminului de cul-
tură.

Festivalul a început cu pa-
rada colectivelor artistice – 11 
formații de dans popular de 
la instituțiile de cultură din 
localitățile raionului Briceni. O 
privelişte pentru suflet culeasă 
cu dragoste din zestrea neamului 
strămoşesc.

— De la mic și pân la mare
Vă poftim la sărbătoare!

răsună chemarea.
Domnul Dumitru 

Gruşevschi, veteran de onoare 
al formației de dans „Hangul din 
Coteala”, care dă tonul sărbătorii 
cu frumoasele versuri, ca apoi 
să urmeze vestitul şi irepetabilul 

dans, ce se joacă uimitor şi unical doar în 
s. Coteala, localitate cu multe tradiții şi 
obicee adunate cu drag din înțelepciunea 
de veacuri a cotelenilor şi puse în capul 
mesei aşa cum se procedează şi cu „Han-
gul”, dans, care este un simbol cultural al 
satului Coteala şi cartea de vizită a raio-
nului Briceni.

La festivalul dansului popular orga-
nizat de către Consiliului raional Briceni, 
s-a adunat lume bună. Au venit atât lo-
calnicii cât şi oaspeți ca să savureze clipe-
le frumoase din arta dansului şi muzicii. 
Căci pauzele au fost completate de către 
lăutarii din orchestra de muzică popula-
ră „Frunze de dor” a Serviciului cultură, 
dirijor Vasile Lungu.

Cele trei generații de hangaşi au 
dansat virtiginos cu măiestrie şi iscusință. 

Apoi, rând pe rând să se  demonstreze şi alte dansuri. Bunăoa-
ră, se ştie, că orice petrecere începe cu o horă frumoasă.

„Asta-i hora moldovenească
Cine-o joacă să trăiască,
Cine-o vede,s-ondrăgească...! 

spune versul.
De data aceasta au prezentat „Hora” formațiile de  dans 

popular „Capriciu”, or. Briceni, „Mărgăritarele Prutului”, s. 

Sărbătoarea dansului la Coteala
Festivalul raional al dansului popular „Hangul din Coteala”, ediția aV-a, 2014

ansamblul „hangul din Coteala”, 3 generaţii

ansamblul „ţărăncuţa”, s. drepcăuţi
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Şirăuți, „Struguraş”, s. Tabani, „Brâulețul”, s.Hlina.
Au participat dansatori repartizați după două categorii 

de vârstă: de la 7 – la 18 ani şi 18 – 60 ani.
Ne-am bucurat din suflet  pentru membrii formației 

„Izvoraş”,  colectiv cu titlul onorific „model” din comu-
na Colicăuți conduşi de Maria Rusnac, o doamnă care face 
lucruri de o rară frumusețe în arta coregrafică. Au fost de-
monstrate „Polca lui Moş Nicolae” şi „Sârba cum se joacă la 
Colicăuți”. Formația „Țărăncuța” de la Casa de cultură (c/c) 
Drepcăuți, coregrafi Ion şi Margareta Ungureanu au venit cu 
„Hangul ca la Drepcăuți” şi vestitul dans „Coasa”, care pro-
babil, niciodată nu-şi va pierde farmecul. Formația „Ciulean-
dra”, c/c Criva, coregraf Nicolae Bucilă, deținătorii premiului 
I, la ediția din anul 2014 au prezentat„Hostropățul” – un dans 
de nuntă şi  „Hangul de la Criva”. Ne-au uimit mult membrii 
formației „Mugurel”, c/c Trebisăuți, coregraf Angela Butco, 
care au demonstrat grație, inteligență, frumusețe în ritmurile 
dansurilor „Ciuleandra” 
şi „Sucitoarele”. Pentru 
prima dată au partici-
pat la festival copiii din 
formațiile „Sălcioara”, c/c 
Pererita şi „Brâulețul”, 
c/c Hlina. Şi-au adus 
contribuția coregrafii 
Aliona Coşman şi Stela 
Blajin. Dansurile „Bătu-
ta”, „Brâulețul”, „Sârba”, 
„Hora fetelor” au fost su-
perbe, irepetabile.

Am putea vorbi la 
nesfârşit despre această 
sărbătoare, la care fieca-
re participant s-a  simțit 
ca un adevărat artist. 
Numai cât făcea portul 
popular: pălărie, fir de 

busuioc,  brâu, bundiță (jaletcă), cămaşă națională 
(bărbați); băsmăluță, bondiță, ie, catrință etc. (fe-
mei).

Am avut ocazia să ascultăm melodii pline de 
vrajă interpretate de soliştii orchestrei de muzică 
populară – Octavian Lungu, Augustina Mânzatu, 
Alexandru Cotos şi Margareta Pascaru, Adjana 
Odajiu, Aurel Gruşevschi – originari din s. Cotea-
la. Deasemenea şi-au demonstrat capacitățile prin 
cântec despre țară, grai şi neam Adelia Bordeian, 
Loredana şi Gabriel Ciolan – tinere talente cu har 
de la Dumnezeu, rădăcinele cărora se trag din s. 
Coteala.

Şapte gospodine bune, ingenioase şi cu ini-
mă mare au prezentat o expoziție a plăcintelor, din 
care s-au înfruptat toți participanții.

Oaspeți de onoare ai sărbătorii dansu-
lui popular au fost doamna Efimia Bandalac, 
preşedintele raionului Briceni, care a înmânat 
dansatorilor diplome de laureat şi cadouri de preț 
şi domnul Alexandru Cebotari, primar de Cotea-

la. Dumnealui ani în şir apreciază arta coregrafică a membri-
lor formațiilor prezente cu premii băneşti. Desigur, Premiul 
Mare în sumă de 800 lei a revenit ansamblului „Hangul din 
Coteala”, coregraf  Aurel Gruşevschi.

Ediția a V-a a festivalului raional de dans popular „Han-
gul din Coteala” s-a încheiat cu succese şi cu amintiri plăcute, 
căci întradevăr a fost o sărbătoare frumoasă, a cărei bogăție 
vine din înțelepciunea poporului nostru ori cum spun versu-
rile poetesei Olga Pascaru din Coteala 

„Sărbătoarea e în toi, văile de cânt răsună
Joacă vesel câte doi, apoi „Hangul” împreună
Cotelenii – oameni buni, stăpânesc acest pământ
Ce-i lăsat de la străbuni, să-l păstrăm că este sfânt...”

ansamblul „izvoraş”, s. Colicăuţi

ansamblul „Sălcioara”, s. hlina



Obiceiul „Irozii” – liceul teoretic  „Pro Succes”, mun. Chișinău. 
Ansamblul de dans popular, conducător Lucia Oleinic



Ansamblul de dans popular„Basarabenii”, școala profesioinală nr. 2, Chișinău, 
conducător Lucia Oleinic

Obiceiul „Craii”


