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Pavel PoPa,
Institutul de Filologie al AŞM

Floarea lunii aprilie este Mar-
gareta. O floare curată și firavă ase-
menea sincerității soarelui. Centrul 
Margaretei împrăștie feeric în văz-
duh căldură sufletească și lumină în 
speranțe pentru o dragoste fericită 
și trainică. Petalele ei reprezintă ra-
zele solare care încălzesc pămân-
tul, oferă viață oamenilor și tuturor 
supraviețuitoarelor din acest spațiu. 
Margareta este o floare caldă, cu far-
mecul ei îmbătător de sentimente 
pure evocă bucurie, lumină și încre-
dere.

Cuvântul Margareta pro-
vine din limbile: germană – 
margareten[blume], franceză – mar-
guerite și din latină – margarita care 
simbolizează „perlă”1. [p. 523], – la-
crimile și sângele vărsat de Christos 
și de alți martiri creștini. S-a mai 
constatat că numele Margareta tra-
dus în latină este „Bellis perennis” 
și ar putea avea rădăcini ce pornesc 
de la cuvântul „bellis” - „frumos”, 
sau poate fi o derivare din vocabu-
la „bellum” - „război”. Derivarea 
respectivă poate avea viață datorită 
faptului că margaretele creșteau mai 
mult pe campurile de lupta. În tim-
pul bătăliilor, ele, slujeau ca plante 
tămăduitoare ce alinau rănile, vână-
tăile etc.

Diverse mitolgii au asemuit 
floarea respectivă cu steua care a că-
zuta din cer. Zămislirea florii Mar-
gareta este istorisită de una dintre 
poveștile nașterii acesteia că ar fi 
existat înainte de izvodirea lumii, 
aici este vorba de momentul când 
stelele conviețuiau pe pământ. Da-
torită acestui moment stelele iubesc 
pământenii, demonstrând aceasta 
prin dăruirea uni buchet superb de 
margarete ca locuitorii acestei glii să 
nu le uite niciodată. În urma respec-
tivei întâmplări Margareta a fost 
considerată - „steaua pământului”.

Cea mai răspândită legendă 
despre acestă floare povestește că 
în antichitate Margareta ar fi fost 
o prințesă neobișnuit de frumoasă 
promisă la naștere soție Împăratului 
Florilor. Când ar fi împlinit 16 ani, 
Margareta s-ar fi îndrăgostit de un 
prinț uimitor de chipeș și curajos. 
Cei doi sar fi iubit mult și ca să scape 
de promisiunea făcută Împăratului 
Florilor, ca ei să se căsătorească au 
hotărât să fugă. Atunci, Împăratul 
aflând despre aceasta, l-ar fi chemat 
pe prinț la duel ca să lupte în săbii 
și paloșe 3 zile și 3 nopți. În timpul 
luptei prințul ar fi fost ucis de către 
Împărat. Văzând aceasta, Margare-
ta speriată, ar fi fugit în munți, iar 
Impăratul ar fi alergat pe urmele ei. 
Frumoasa Margareta dându-și sea-
ma că va fi prinsă, plângând, se ruga, 
ca ar fi mai bine să moară decât să 
fie muerea Împăratului. Fiindu-i în-
deplinită ruga, Margareta a murit, 
iar lacrimile ei sau transformat într-
un șirag de perle. Văzând aceasta și 
conștientizând greșeala sa, Împăra-
tul Florilor a prefăcuto pe Margareta 
într-o floare albă cu viața veșnică. 

În antichitate, margaretele erau 
dedicate celei mai vechi și venerate 
dumnezeoaice ale Greciei Antice lui 
Artemis, zeiţa protectoare a feme-

ilor, pădurilor, a nașterii copiilor, 
virginității, a vânătorii evocată cu 
arc și săgeată, a lunii sugerată cu o 
semilună deasupra capului. 

În mitologia nordică, Margareta 
cu semnificație de simbol era întâl-
nită în cultura poporului scandinav 
și dăinuia în rol de floarea zeiței Fre-
ya – stăpâna recoltelor și a nașterii, 
simbol al senzualității. Fiind în 
această ipostază, floarea Margareta 
a fost asociată cu luna și venerată ca 
zeiță a dragostei care proteja senti-
mentele de dragoste ceea ce stabilea 
obiectul iubirii (legătură sexuală; 
relații amoroase etc) și concomitent 
fertilitatea: fecunditatea, productivi-
tatea, rodirea, rodnicia, ș.a. Nordicii 
glorificau Margareta ca floare sa-
cră, fiind floarea ispravnică a zeiței 
primăverii Ostara care reprezenta 
Echinoctiul de primăvară.

Creștinătatea florii Marga-
reta este expusă prin importanța 
semnificației legată de pruncul Ii-
sus Hristos și mama lui Maria ca 
simbol al inocenței definit prin: 
nevinovăție, lipsă de culpă, simpli-
citate, naivitate, candoare, inofen-
sivitate, insemn des prezent și în 
picturile renascentiștilor italieni. În 
unele legende arhaice celtice seman-
tica Margaretei reprezintă spiritele 
copiilor răposați chiar la naștere și 
care au redobândit îngăduința de 
a se întoarce pe pământ pentru a-i 
mângâia pe părinți, în timp ce în 
creștinism sunt legate de copiii care 
se întorc la credință devenind nativi 
prin spălarea păcatelor. Anume de 
aici pornesc rădăcinile supranume-
lui Margaretei de „floarea inocenței”. 
Tot în simbologia creștina, văile și 
dealurile doldoră cu margarete în-
florite înfățișa Paradisul – Lăcașul 
lui Dumnezeu. De atunci, Margare-
ta reflectă simbolul voinței destinu-
lui și a dragostei.

Margareta — floarea bucuriei și a luminii
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Descoperirile arheologice mar-
chează existența seculară a plantei 
Margareta prin găsirea acelor de păr 
ornamentate în contur de margarete 
cu o vechime de peste 2000 de ani 
în palatul din Minos. Deasemenea, 
floarea Margareta a fost pictată pe 
ceramica antică a egiptenilor, este 
întâlnită și în alte civilizații din Ori-
entul Mijlociu.

În Evului Mediu, în Wales, oa-
menii considerau că margaretele 
posedă capacități magice de a vin-
deca nebunia, vărsatul de vânt, tu-
morile și bolile de piele.

Anglo-saxonii utilizau marga-
retele în medicina tradițională, ritu-
aluri și incantații magice. 

Mitologia iubirii, reprezintă 
floarea Margareta dotată perpetuu 
cu menirea de a pătrunde în taine-
le cugetului îndrăgostiților oblicind 
sentimentele domnite de ei. În acest 
context, este suficient să ne amin-
tim de jocul din copilărie, actual 
și astăzi, în care fetele de măritat și 
băieții de însurat, înduioșați, rupeau 
una după alta petalele margaretei 
dorindu-și ca ultima petală să le 
justifice răspunsul așteptat la între-
barea „mă iubește, nu mă iubește"? 

În tradița populară a mai multor 
popoare, micuța floare Margareta a 
fost considerată simbol al inocenței 
grație asocierii ei cu copiii, dar și un 
insemn al vieții și supraviețuirii.

Anticii englezi frecvent folo-
seau zicala care comunica că sosi-
rea primăverii pe pământul lor va 
avea loc numai după ce ei vor călca 
în picioare 12 margarete. Odraslele 
englezilor împleteau ghirlande din 
flori de margarete pentru a le pune 
la pălăriile din paie.

Margareta este des întâlnită pe 
plaiurile noastre cu floarea de culoa-
re albă.

Tradiția populară nu a ignorat 
culoarea florii de Margaretă apreci-
indui semnificații corespunzătoare 
misterului ei cu cele proprii în semn 
de respect, admirație, emoții, sen-

timente etc. Renumitul plastician 
român Grigore Roibu în articolul 
„Pete de culoare” vorbește despre 
indienii din America de Nord care 
asociază celor șase sectoare cosmi-
ce câte o culoare sacră: „aproape de 
sol se află albul (culoare prezenta-
tă sub forma perlelor), care indică 
zorile”2. Conform afirmațiilor au-
torului respectiv, constatăm că în 
cazul nostru, culoarea albă poartă 
semnificația de sacră. 

În acest context, folcloristul 
Ivan Evseev caracterizează culoa-
rea albă în felul următor: „această 
culoare desemnează când absența, 
când suma tuturor culorilor. De ace-
ea, se asociază vieții diurne, luminii, 
divinității, revelației, purității (albul 
virginal), dar și vidului, morții (este 
culoarea spectrelor din lumea de 
dincolo și a doliului la multe popoa-
re). În folclorul românesc, în for-
ma sa derivată dalb (florile dalbe), 
e asociat frumuseții fără seamăn, 
purității și gingășiei”3.[p.13]. Deci, 
culoarea albă reprezintă și curățenia, 
și nevinovăția și puritatea.

Importante semnificații aparțin 
și numărului florilor dăruite: „1 - 
Ești doar a mea; 3 - Suntem făcuți 
unul pentru altul; 5 - Te iubesc!; 7 
- Ma simt mai puternic alături de 
tine; 9 - Ești incredibilă!; 11 – Dra-
goste;13 - Ești superbă!; 15 - Ești 
perfectă!;17 - Îmi pare rău!; 23 - Mă 
completezi; 25 - Dragoste adevăra-
tă; 51 - Amintiri frumoase petrecute 
împreună; 100 + 1 - Vrei să fii soția 
mea?”4. 

Numele Margareta este foarte 
răspândit la poporul român, însă 
acesta nu are la bază numele de floa-
re. Margarita corespunde latines-
cului margarita – perlă (cu sensul 
secundar margaretă), împrumutat 
din greacă – margarites, cu aceleași 
sensuri.

Morfologia Margaretei sim-
bolizează soarta, forța sorții și fer-
mitatea dragostei. Dacă un bărbat 
dăruiește unei femei o floare Mar-

gareta, atunci, gestul acestuia este 
considerat că el poartă sentimente 
nobile față de ea, ba chiar și ide-
ia de a se căsători. Femeia căreia îi 
plac Margaretele este considerată 
una simplă, fragilă. Asemenea femei 
cred cu trup și suflet în dragoste și 
în puterea acesteia. Margareta mai 
semnifică, așa cum am mai consta-
ta anterior, inocență și puritate și 
pentru cel care oferă și pentru cea 
care primește, demonstrând stima, 
încrederea reciprocă, prietenia pu-
ternică. Simbolismul Margaretei nu 
este redus numai la mesajele de dra-
goste, ci reprezintă una dintre cele 
mai frumoase flori ale iubirii, anu-
me prin semnificațiile ei.

Dintotdeauna oamenii au folo-
sit Margareta ca plantă tămăduitoa-
re a unei boli de ochi. De exemplu, 
asirienii o foloseau în acest scop, dar 
credeau că un amestec de margarete 
presate cu ulei ar putea readuce cu-
loarea naturală a părului, contribu-
ind la dispariția celui cărunt. În mai 
multe culturi populare, se credea că 
dacă folosești în alimentație rădă-
cini de margaretă, copiii vor crește 
mai ușor. Se presupunea că cel care 
mănâncă trei flori de margaretă, 
după ce își scoate un dinte nu va mai 
suferi de dureri de dinți. Este consi-
derat un semn bun dacă în nopțile 
de primăvara sau vară visezi mar-
garete. Dacă le visezi la început de 
iarnă vei ave ghinion. 

Bibliografie:
1. Dicționarul Enciclopedic. Editura 

Cartier, Chișinău 2001;
2. http://www.atheneum.ca/

info-atheneum/simbolistica-
culorilor.,(contactat la 29martie,ora 
22.00);

3. Ivan Evseev. Dicționar de Simboluri 
și Arhetipuri Culturale. Editura 
„Amarcord”, Timișoara, 1994.;

4. http://www.feminis.ro/casa-si-gra-
dina/afla-ce-semnificatie-au-florile-
pe-care-le-primesti-17302; (contac-
tat la 29 martie, 2014).
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Şi tradiţiile sărbătorii Sfântul Gheorghe sunt vechi 
(precreștine). Bunăoară, prin unele fapte, Gheorghe 
urmează mitul grecesc despre viteazul tânăr și frumos 
pe nume Perseu, fiul lui Zeus. Însoţit de calul zburător 
Pegas, Perseu a salvat-o de la un groaznic monstru ma-
ritim pe Andromeda – fiica regelui Etiopiei, Cepeu, pe 
care apoi a luat-o de soţie. O asemenea ispravă – vom 
vedea – a săvârșit și Gheorghe.

Principalele tradiţii populare (care cuprind și creaţii 
folclorice verbale: legende, povestiri, cântece, descânte-
ce, formule ș. a.) ale sărbătorii Sfântului Gheorghe sunt:

— punerea verdeţii (brăzdiţe cu iarbă verde, rămu-
rele de salcie ș. a.);

— aprinderea „focului viu”;
— credinţa despre luarea manei de la vaci (inclusiv 

acţiuni magice de prevenire a acesteia);
— scoaterea (ritualică) a vitelor 

la pășune;
— tăierea primului miel;
— prezicerea timpului, roadei, 

căsătoriei tinerilor.
Tradiţiile etno-folclorice carac-

teristice pentru sărbătoarea Sfântul 
Gheorghe ţin atât de viaţa crescători-
lor de vite, cât și a agricultorilor. Ele 
există la toate popoarele balcanice, 
inclusiv românii.

Unul din cele mai specifice obi-
ceiuri pentru sărbătoarea în cauză 
este punerea în locurile importante 
din curţile ţăranilor (la ușa casei, la 
poartă, fântână ș. a.) a brăzdiţelor cu 
iarbă verde (simbolul dintotdeauna al 
primăverii). În centrul brăzdiţelor se 
înfig rămurele de salcie, măcieș ș. a. 
Se face uz de crenguţe de salcie, „ca să 
meargă gospodăria ca salcia” (repe-
de), iar de măcieș – „ca să se înghim-
pe strigoii și să fugă” . Brăzdiţele stau 
neatinse până la Ispas; atunci pămân-
tul din ele se împrăștie prin grădină, 
„ca să ajute la rodire” .

În ajunul sărbătorii Sfântul Ghe-
orghe ţăranii din unele părţi nordice 
ale Moldovei aprindeau așa-numitul 
„foc viu”. Era un obicei interesant, ce 

a existat la mai multe popoare europene și nu numai. 
Acesta avea, după cum spunea cunoscutul savant englez 
James G. Frazer, caracter primenitor ce „purifică oame-
nii, animalele și plantele, arzând și mustuind elementele 
vătămătoare <…>, care ameninţă totul ce e purtător de 
viaţă” .

„Focul viu” la Sfântul Gheorghe se deosebea de 
celelalte focuri ritualice prin tehnologia obţinerii lui. 
Acesta se căpăta prin cea mai arhaică metodă: frecarea 
unul de altul a două beţe uscate.

După credinţa populară, mana de la vaci o iau di-
ferite fiinţe ce posedă forţe rele: vrăjitoarele, strigoaicele 
ș. a. Se zice că mana poate fi luată prin atingerea vitei 
de către vrăjitoare. Este suficient ca aceasta să mulgă ori 
să sugă puţin lapte de la vacă și el va dispărea ori se va 
strica. 

SFÂNTUL GHEORGHE

nicolae băieşu,
doctor habilitat în filologie 
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Unii ţărani sunt convinși că luarea manei de la vaci 
poate fi prevenită. În scopul acesta ei apelează la o serie 
de măsuri, folosind diverse obiecte, materiale, acţiuni, 
ce ar avea deosebite însușiri, forţe magice: foc, obiecte 
de fier, zgomot, anumite plante ș. a.

 Se crede că strigoaicelor le place foarte mult să-
mânţa de mac. De aceea în seara spre Sfântul Gheorghe 
ţăranii presoară mac prin grajd, fiind siguri că dacă stri-
goaicele intră înăuntru, culeg, mai întâi, tot macul: în 
felul acesta poate să le apuce cântatul cucoșilor de ziuă și 
să fugă, să nu poată lua mana de la vaci.

La Sfântul Gheorghe se practică și astăzi scoaterea 
ritualică a vitelor la pășune. Dacă se întâmpla să fie prea 
frig, ceea ce complica acţiunea, sătenii făceau lucrul 
acesta doar formal, ca să păstreze tradiţia, și tot atunci 
aduceau vitele acasă.

Cu ocazia aceleiași sărbători este întâlnit și astăzi 
obiceiul tăierii (= jertfirii) primului miel. Unii gospodari 
pun coada mielului tăiat într-un „moșunoi de fornicari” 
(furnica – simbolul oii), rostind formula magică: „Cum 
se înmulţesc fornicarii în moșunoi, așa să se înmulţească 
oile la casă!” (Ochiul Alb – Râșcani). Tăierea ritualică a 
mielului este o tradiţie arhaică, având funcţia fermecă-
toare de a spori fecunditatea vitelor, sănătatea oameni-
lor, fertilitatea pământului.

De Sfântul Gheorghe (ca și la alte sărbători impor-
tante) bărbaţii în vârstă observă semne prezicătoare de 
roadă: „Dacă la Sfântul Gheorghe nu-i rouă, are să fie 
puţină roadă” (Parcani – Soroca); „Dacă la Sfântu Ghe-
orghe cioara nu sî vedi din grâu, a sî șii roadî bunî” (Toc-
magiu – Grigoriopol).

În dimineaţa aceleiași zile fetele ieșeau în drum, 
aruncau jos câte o cordică (bucăţică de materie) și spu-
neau: „Dacă (cutare: flăcăul iubit) va călca pe cordică, 
nu m-a lua; dacă n-a călca, m-a lua” (Căușeni).

Tradiţiile etno-folclorice despre care am vorbit până 
aici au caracter laic. În era creștinismului la sărbătoarea 
de primăvară în cauză au fost acomodate datini referi-
toare direct la Sfântul Gheorghe. Acesta este respectat și 
astăzi de către popor ca un erou deosebit, care s-a opus 
faptelor rele, a fost un luptător pentru binele oamenilor, 
al vitelor acestora.

Conform tradiţiei creștine, viitorul Mare Mucenic 
Gheorghe a trăit și a activat la sfârșitul secolului al III-
lea – începutul celui de al IV-lea. Gheorghe s-a născut 
în reg. Capadocia (pe atunci era provincie romană, azi 
pe teritoriul Turciei), într-o familie de creștini nobili. În 
tinereţe Gheorghe a fost militar, în scurt timp devenit 
general, conducător de oști și om de încredere a împăra-
tului roman. Se deosebea de alţii prin calităţi uimitoare, 
având și însușirea de a face minuni. Se spune că a înviat 

un om decedat, a vindecat boul unui ţăran sărac ș. a. 
Pentru faptele săvârșite, Gheorghe a fost declarat drept 
sfânt, ocrotitor al crescătorilor de vite și al agricultorilor.

Fiind creștin neînduplecat, ajutându-i mult pe cre-
dincioșii într-un singur Dumnezeu, din porunca lui Di-
ocleţian (284-305), care era un dușman aprig al noii re-
ligii, militarul Gheorghe a fost pus la închisoare, chinuit 
aspru: a fost aruncat într-o groapă cu var, apoi legat de 
coada unui cal și târât prin oraș (pentru a băga spaima 
în alţi creștini). A fost decapitat pe data de 23 Aprilie 
anul 303, la Roma. Trupul lui, mutilat, a fost dat într-un 
mormânt comun al sclavilor omorâţi. Însă niște creștini 
buni l-au scos de acolo și l-au înmormântat în ţinutul 
său natal. Se susţine că moaștele Sfântului Gheorghe se 
află în reg. Lidia din vestul Asiei Mici, într-o biserică zi-
dită în cinstea martirului. O parte din moaște au fost 
aduse mai târziu la Roma, păstrându-se în biserica ce-i 
poartă numele.

Despre Sfântul Gheorghe există diverse legende cu 
elemente păgâne, dar și creștine. Una din aceste creaţii 
folclorice povestește cum voinicul Gheorghe a omorât 
un balaur grozav. Se spune că pe un deal, într-o ascun-
zătoare, trăia un balaur. În fiecare an balaurul sfâșia câte 
un om (căzut la sorţi). Odată i-a căzut fiicei împăratu-
lui Constantin cel Mare să fie mâncată de balaur. Atunci 
Gheorghe a hotărât să omoare balaurul. A luat cu el apă 
înţepenitoare, s-a urcat pe cal și s-a dus la balaur. Când 
a ajuns, fata încă nu era mâncată. Gheorghe repede l-a 
stropit pe balaur cu apă înţepenitoare și l-a străpuns cu 
suliţa. L-a adus la împărat, ca să-l vadă. Acesta a dat-o pe 
fiică-sa după Gheorghe, făcându-l sfânt.

Şi astăzi unii ţărani își imaginează că Sfântul Ghe-
orghe (sărbătorit la 23 Aprilie) și Sfântul Dumitru (26 
Octombrie) sunt acei care hotărăsc și înfăptuiesc încăl-
zirea și răcirea vremii în cursul anului. Legenda spune 
că ei permanent poartă la brâu „cheile timpului”. Sfân-
tul Gheorghe dă drumul timpului cald primăvara, iar 
Sfântul Dumitru sloboade frigul toamna. Pe baza zile-
lor închinate acestor sfinţi sătenii împart anul în două 
jumătăţi egale: de la Sfântul Gheorghe până la Sfântul 
Dumitru – vremea călduroasă și de la Sfântul Dumitru 
până la Sfântul Gheorghe – cea friguroasă.

Bibliografie:
1. Maria Ciocanu, Sfântul Gheorghe// VS, 1991, 24 

Aprilie.
2. Idem.
3. James George Frazer, Creanga de aur, Bucu-

rești, Minerva, 1980, p. 55.
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Calendar Cronologic
Rubrică îngrijită de Pavel PoPa

1 APRILIE
Ziua internaţională a păsărilor.
 
Ziua umorului.
 

2 APRILIE
Ziua internaţională a cărţii pentru copii. 

4 APRILIE
1941 Grigore Grigoriu s-a născut la 

2 aprilie 1941 în or. Căuşeni, ac-
tor de teatru şi cinema. Debutează 
ca actor la Teatrul dramatic „Vasi-
le Alecsandri”(1960) din Bălţi, apoi 

lucrează la teatrul tv „Dialog” (1966-1969), Teatrul 
„Luceafărul” (1969-1976), la Studioul „Moldova 
film”(1976). Debutează în cinematografie în filmul 
„Poienele Roşii” (1966), „Gustul pâinii” ş.a., talen-
tul lui este dezvăluit plenar în filmele „Lăutarii” 
(1971), „Şatra urcă spre cer” (1975), „Ana Pavlova” 
(1983). Artist Emerit (1979).

5 APRILIE
1932 Dumitru Goia, s-a născut la 5 apri-

lie1932 în s. Sângereia Veche (or. Sân-
gerei), dirijor, muzicolog. A absolvit 
Şcoala de muzică „Şt. Neaga” (1961) 
și Conservatorul de Stat din Sanct 

Petersburg (1966). Din 1972 lucrează dirijor la 
Teatrul de Operă și Balet, concomitent – pedagog 
la Institutul de Arte „G. Musicescu” din Chişinău. 
În 1978-1979 se perfecţionează ca dirijor la Viena. 
Din 1979 – conducător artistic şi prim dirijor al or-
chestrei simfonice a Filarmonicii de Stat din Mol-
dova. Artist Emerit.

6 APRILIE
1950 Interpreta Galina Pâslaru s-a născut 

la 6 aprilie 1950 în s. Recea, Râșcani. 
A absolvit Colegiul muzical pedago-
gic or. Soroca (1970), Institutul de 
Stat al Artelor „G. Musicescu” (1976), 

a cântat în orchestrele de muzică populară „Leana” 
(1974-1978) și „Ciocârlia” (1978-1980). A obținut 
premiul I la Festivalul internațional de Folclor 
„Dunărea-75”, laureată a Festivalului internațional 

de creație populară, or. Moscova (1976), a Festiva-
lului „Cântați cu noi” (1980). Este inclusă în Cartea 
de Aur a talentelor din R. Moldova (1978), solistă 
în ansamblul „Tălăncuța” (din 1980). Eminent al 
Culturii din R. Moldova (1984), Maestru în Artă 
(1990).  

7 APRILIE
1954  Ion Aldea Teodorovici s-a născut la 

7 aprilie 1954 în or. Leova – (d. 29 
octombrie 1992, Coşereni, Româ-
nia), compozitor şi cântăreţ din R. 
Moldova.

8 APRILIE
Ziua internaţională a romilor.

9 APRILIE
1933 Folcloristul Gheorghe Spătaru s-a născut la 9 

aprilie 1933 în s. Horbova-Herţa, reg. Cernăuţi. A 
absolvit Universitatea de Stat a Moldovei (1956-
1961); cercetător la Academia de Ştiinţe a Moldo-
vei; volume: „Drama populară, moldovenească” 
(1976); „Drama populară moldovenească” ( 1980); 
„În lumea teatrului popular” (1984).

13 APRILIE
1914 Bogdan Istru s-a născut la 13 apri-

lie1914 în s. Pistruieni-Orhei. A 
editat volumele: „Blestem” (1937); 
„Moartea vulturului” (1938); poezie: 
„Scrieri”, vol. I-II (1971) şi „Pasărea 

albastră” (1991). A studiat la Universitatea din 
Bucureşti; redactor-şef al revista „Nislru”, (1966-
1971). 

15 APRILIE
Ziua internaţională a culturii. 

18 APRILIE
1932 Spiridon Mocanu s-a născut la 18 

aprilie 1932 în or. Cahul, dansator. 
A absolvit coregrafia la Şcoala de 
muzică „Şt. Neagă”, Chișinău (1966). 
Artist în Ansamblul de dansuri po-
pulare „Joc” (din1966). S-a remarcat 
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în dansurile comice, umoristice, scenete coregra-
fice „Baba mea”, „Badea Macovei”, „Păcală”, „M-
am pornit la Chișinău”, „Chiriac”, „Logodna” ș.a. 
Laureat al festivalurilor mondiale ale tineretului 
și studenților - IV, București (1953), și VI, Mosco-
va (1957). Distincții: Premiul de Stat al Moldovei 
(1970), Artist al Poporului (1955). 

20 APRILIE
1856 Costache Parno s-a născut la 20 aprilie 1856 în or. 

Bălți, renumit lăutar. A învățat să cânte la vioară la 
lăutarul A. Lemiș. A condus orchestră de muzică 
populară din 18 muzicanți - viori, contrabas, ins-
trumente de suflat de lemn, alamă, de percuție, 
întroducând în componența ei viola și cornul. În 
repertoriul Lăutarului erau doine, jocuri. A predat 
vioara la școala de muzică din Bălți, conducând 
și fanfara școlii. Printre elevii lui Parno a fost și 
lăutarul Teodor Moraru.

1942 Mihai Gârnu s-a născut la 20 aprilie1942 în s. 
Lărguţa, Cantemir, actor de teatru. A absolvit Ins-
titutul de Stat al Artelor „G. Musicescu”, Chişinău 
(1964), a activat la teatrele „V. Alecsandri”, Bălţi și 
„M. Eminescu”, Chişinău. Artist Emerit (1981).

1948 Ion Josan s-a născut la 20 aprilie 1948 
în s. Tănătari, Căuşeni, violoncelist. A 
absolvit Institutul de Arte din Alma-
Ata (1972), aspirantura la Moscova 
(1979). A fost artist al orchestrei „Fol-
clor” (1967-1969), pedagog la Şcoala 

de muzică din Kazahstan (1969-1977), solist al 
Filarmonicii de Stat din Moldova (1977), profesor 
la Institutul de Stat al Artelor „G. Musicescu” din 
Chişinău. Artist Emerit (1983).

1950 Cântăreața Suzana Popescu s-a 
născut la 20 aprilie 1950 în s. Obi-
leni, Lăpușna. Absolvește Colegiul 
de Muzică „Ştefan Neaga” (1972-
1978).1969-1970 și1978-1983 – 
cântăreață în Capela corală „Doina”; 

1978-1979 – metodistă la Secția cultură Cimișlia; 
1983-1984 – cântăreață în Ansamblul „Adjia-
ra”, Georgia, artistă la Teatrul de Operă și Balet 
din Chișinău (1983), concomitent în ansamblul 
„Tălăncuța”; laureată: Festivalului internațional de 
folclor (1988) Moscova; Festivalului concurs „Ta-
mara Ciobanu” (1989), Concursului radiotelevizat 
„Cântați cu noi” (1990); Maestru în Artă (2010).

22 APRILIE
1937 Dumitru Cara-Ciobanu s-a născut 

la 22 aprilie 1937 în s. Novosiolovs-
coe, Reni, actor. A absolvit Şcoala 
teatrală „B. V. Şciukin” din Moscova 
(1960). Din 1960 a jucat la Teatrul 
„Luceafărul”. Artist Emerit (1967).

23 APRILIE
Ziua bibliotecarului

Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor.

1905 Şico Aranov s-a născut la 23 aprilie 
1905 în or. Tatarbunar, compozi-
tor, dirijor de orchestră. Artist al 
Poporului, conducător artistic al 
Orchestrei de estradă din Moldo-
va (1940-1945), al Orchestrei de jaz 

„Bucuria”(1956-1963) şi al Orchestrei de estradă a 
radiodifuziunii moldoveneşti (1964-1966). A com-
pus peste 200 de cântece şi melodii, 12 fantezii, 8 
suite pentru orchestră, a prelucrat melodii folclori-
ce. Decorat cu ordinal „Insigna de Onoare”. 

1927 Cântăreţul Gheorghe Eşanu s-a 
născut la 23 aprilie 1927 în mun. 
Bălţi, Artist al Poporului (1966), so-
list al Capelei corale „Doina” (1952) 
şi al Orchestrei de muzică populară 
„Fluieraş” (1953-1979). Laureat al ce-

lui de-al IV- lea Festival mondial al tineretului şi 
studenţilor de la Moscova (1957), decorat cu Ordi-
nul „Drapelul Roşu de Muncă.

24 APRILIE
1808  Constantin Negruzzi s-a născut la 24 

aprilie 1808 în Trifeştii Vechi (astăzi 
Hermeziu), din apropierea Prutului, 
lângă Iaşi, și-a început învăţătura în 
greacă. Izbucnind revoluţia din 1821, 
a fugit în Basarabia cu tatăl său. Pri-

mele sale încercări literare: „Zăbavele mele din 
Basarabia în anii 1821, 1822”. Publică traduceri 
de poezii şi nuvele. Ales, în 1837, deputat de Iaşi, 
apoi director al teatrului. În 1840 - primar al or. 
Iaşi. Debutează cu traducerea poeziei „Şalul ne-
gru” după A. Puşkin, apoi ale lui Antioh Cante-
mir, din ruseşte. A scris şi poezii originale, cea mai 
însemnată - Aprodul Purice. A tradus din franceză 
şi a scris lucrări originale: „Cârlanii” (1857) şi 
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„Muza de la Burdujeni” (1850). Se stinge din viaţă 
la 24 august 1868, este înmormântat în cimitirul 
din Trifeştii Vechi.

1956 S-a născut dna Eugenia Baroncea, 
șeful Secției de cultură a raionului 
Ungheni

1963 Tudor Ungureanu s-a născut la 24 
aprilie 1963 în s. Căpriana, Strășeni. 
A absolvit școala din sat (1970-1980), 
Institutul de Stat al Artelor „G. Mu-
sicescu” (1980-1984), concomitent 
membru al ansamblului „Tălăncuța”, 

din 1985 până în prezent staroste și cobzar al 
grupului etnofolcloric „Ştefan Vodă”. În 1992 
înființează Fundația Culturală „Căpriana”. A pus 
începutul a 4 festivaluri: Festivalul obiceiurilor de 
iarnă „Ziua Sfântului Vasile”; Ion Vatamanu, „Să 
mă chemați să vă cânt”; Festivalul poeziei și cânte-
cului patriotic „La poartă la Ştefan Vodă”, Festivalul 
folcloric „Căpriana”. A lansat antologia „La poartă 
la Ştefan Vodă” (2004), posterul „Grigore Vieru – 
la mănăstirea Căpriana”(2009). Este colaborator la 
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală 
(din 2006). Artist al Poporului (2010).

26 APRILIE
Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale

27 APRILIE
Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova 

29 APRILIE
Ziua Internaţională a Dansului

1934 Serghei Lunchevici s-a născut la 29 
aprilie 1934 în or. Chişinău. A fost 
unul din cei mai importanţi violonişti 
şi dirijori din a 2-a jumătate a secolul 
XX din R. Moldova. După ce a absol-
vit studiile la Academia de Muzică „G. 

Musicescu” din Chişinău (1952-1957) a activat ca 
violonist în orchestra simfonică a Filarmonicii din 
Chişinău. Din 1958 devine prim violonist şi dirijor 
al orchestrei de muzică populară „Fluieraş”. A fost 
protagonist în rolul principal al lui Toma Alistar 
din filmul „Lăutarii”. Laureat al Premiul de Stat al 
RSSM (1967), Artist al Poporului din RSSM (1966), 
Artist al Poporului din URSS (1976), „Ordinul Re-
publicii” (1993).

1948 Eugen Sandu s-a născut la 29 aprilie 
1948 în or. Chișinău, dansator. A ab-
solvit Şcoala coregrafică din or. Mos-
cova (1966). Din 1966 este interpret 
în Ansamblul de dansuri populare 
„Joc”. Pedagog repetitor la ansamblul 

„Joc”. Artist Emerit (1972).

În fiecare început de primăvară 
în casa mare a Neamului întră sfioa-
se ținindu-se de mâna doua sărbă-
tori luminoase - datina străveche a 
Marțișorului și Ziua internațională 
a Femeiei - 8 Martie.

În fiecare început de primăva-
ră în Căminul cultural, Valea Ru-
sului, Fălesti se organizează diferite 
acțiuni culturale dedicate acestor 
sarbători gemene.

Ziua de 8 Martie este pentru 
noi o adevărată festivitate a florilor, 
să nu uităm deci că a sărbatori feme-

iele înseamnă, înainte de toate, a le 
dărui stima, respectul și demnitatea 
pe care le merită, pentru a putea fi 
ele însele - cele mai frumoase flori 
din buchetul vieții ...

Femeie - cu chipul tău răsare 
soarele, acesta a fost genericul săr-
bătorii ce a încălzit sufletele tuturor 
femeilor prezente la această activita-
te. Cu dispoziție de sărbătoare, ochii 
blânzi din sală urmăreau cu interes 
ce se va mai petrece în fața lor, căci 
de data asta tinerii din sat împreună 
cu lucrătorii de cultură au pregă-

tit concursul distractiv TVC, între 
echipa flacăilor,,Haiducii” și cea a 
domnișoarelor ,,Enigma”, această 
competiție dulce, captivantă, la care 
au participat tinerii noștri curajoși 
și descurcăreți a avut ca scop - oma-
gierea femeiei, ca în această zi fru-
moasă de 8 Martie, Femeiea să surâ-
dă, fiindcă Ea reprezintă zâmbetul, 
finețea și dragostea lumească, să-și 
îndulcescă sufletul cu vorbe hazlii 
și să zâmbească cu poftă, căci în ve-
selie îți strălucesc toate însușirile ca 
frumusețile naturii la soare.

Femeie - cu chipul tău răsare soarele…
 eugenia cazacu, 

șef. Cămin cultural, Valea Rusului, Fălești
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Cu aceste cuvinte a fost deschis concursul raional al 
declamatorilor cu genericul „Să-mi cânți, frumoasă pri-
măvară. Omagiu lui Dumitru Matcovschi”, organizat de 
către Secția raională cultură cu prilejul Zilei Mondiale 
a Poeziei, având în calitate de participanți beneficiari ai 
bibliotecilor publice din raionul nostru. Activitatea face 
parte din planul de acțiuni al Secției cultură, consacrate 
Anului „Dumitru Matcovschi”. 

Dumitru Matcovschi – poetul, prozatorul, publicis-
tul și dramaturgul neamului, a fost un adevărat făuritor 
de frumos. Cei 40 de participanți în concurs, copii și 
maturi au declamat cu multă inspirație din inegalabilele 
creații ale poetului. 

Prima care a onorat numele și creația poetului cu 
deosebite cuvinte, după care a și declamat din creația lui, 
a fost dna Ludmila Iftodi din satul Lalova. Declamato-
rii au recitat pe fondalul melodiilor scrise pe versurile 
poetului. Cu strigăt din suflet, cu lacrimi în ochi a fost 
recitată și ascultată poezia „Îngerii roșii”, plină de dure-
re, necaz și speranță la Domnul a buneilor și părinților 
noștri. Poezia a fost declamată de către Daniela Şolcan, 
elevă în clasa a VIII-a de la gimnaziul Pereni. Juriul a 
apreciat prestația fetei, oferindu-i Premiul mare, diplo-
mă și premiul special. 

La fel apreciat de către juriu și spectatori a fost 
și Radu Bulican, elevul clasei a VIII-a din Slobozia-
Horodiște, pentru declamarea poeziei „Acum”, dar și 
creației proprii „Iubitule poet”. 

Irina Lisnic, eleva clasei a VI-ea a liceului teoretic 
„Alexandru cel Bun” din Rezina, a recitat bine poezia 
„Baladă cu Fimca lăutarul”. Acestor doi participanți le-a 
fost oferit locul I, diplomă și premiu. 

La fel, cu diplome și premii pentru prestație deose-
bită în cadrul Concursului „Să-mi cânți, frumoasă pri-
măvară. Omagiu lui Dumitru Matcovschi” au mai fost 
menționați: Petru Donți (clasa a VII-ea, satul Lalova), 
pentru poezia „Cuvântul”; Irina Odobescu (clasa a X-ea, 
satul Cuizăuca), pentru declamarea poeziei „Părinții”; 
Valeria Şoimu (clasa a X-ea, s. Țahnăuți), poezia „Inimă 
de mamă”; Maria Negru (clasa a V-ea, s. Ignăței), pen-

Să - m i  câ n ț i ,  f r u m oa s ă  p r i m ă va ră .
Omagiu lui Dumitru Matcovschi

„Eu am cântat, eu cânt și-o să mai cânt,

La margine de lume și de țară,

Încet-încet, cu limpede cuvânt,

Străbun pământ în nouă primăvară...”
tru poezia „Moștenire”. Au depus mult suflet 
în ceea ce au declamat și Victoria Bejan (clasa 
a VI-ea, satul Gordinești); Daniela Burjacov-
schi (clasa a VII-ea, orașul Rezina); Aurelia 
Rusu (clasa a IX-a, satul Meșeni), dar și cea 
mai tânără participantă Vlada David din satul 
Solonceni, elevă în clasa I-îi.

Cunoscuta poetă rezineană Luminița 
Melnic, autoare a două plachete de versuri, 
a scris special pentru concurs poezia „Să-mi 
cânți, frumoasă primăvară”, poezie declama-
tă de pe scenă de către nepoțelul autoarei, 
Mihăiță. 

Pe finalul concursului, toți participanții 
au fost menționați cu premii din partea Secției 
cultură, angajații căreia le-au dorit tuturor 
inspirație și participare în cât mai multe con-
cursuri. 

Din numele organizatorilor, mulțumim 
mult participanților, șefilor de biblioteci, pro-
fesorilor, care s-au străduit pentru reușita con-
cursului. 

vaRvaRa RuSu, Secția cultură Rezina
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Dragă redacție a revistei Realități Culturale, 
biblioteca sătească Visoca din raionul Soroca este deja, de 2 ani abonată la ,,Realități Culturale” și vreau 

să vă spun că ne este de folos, anume pentru lucrătorii din domeniul culturii. Aș dori să publicați informația 
despre activitatea noastră culturală. 

La Casa de cultură din satul nostru sunt mar-
cate toate sărbătorile naționale și nu numai.

,,Dragobetele” simbolizează sărbătoarea dragostei 
în tradiția românească și a fost sărbătorită din plin pe 24 
februarie cu cei mai ingenioși cititori ai bibliotecii și cei 
mai activi artiști amatori ai satului. Directoarea Casei de 
cultura Silvia Donos și  bibliotecara Emilia Trofăilă au 
creat toate condițiile pentru ca cei prezenți la sărbătoare 
să beneficieze de o satisfacție la maximum - informații, 
cântece, dansuri, concursuri, voie bună... De asemenea 
pe 2 martie a fost dat startul decadei mărțișorului, fiind 
organizată serata literar-muzicală „Martie, bine-ai venit, 
mărțișorule”. La serată au fost prezenți în jur de 125 per-
soane. 

Noi, lucrătorii din domeniul culturii ne vom strădui 
să readucem voia bună în Casa de cultura din localitatea 
noastră, care arată ca o mireasa dupa reparaţia capitală. 

„Tradițiile din străbuni 
păstrate și transmise generațiilor în creștere”

emilia TRofăilă, bibliotecară, s. Visoca, Soroca

 Ca și pretutindeni în localitățile republicii, la 1 
martie, la Cahul s-a dat start tradiţionalului Festival 
internaţional de muzică „Mărţișor” care pe par-
cursul a 9 zile a încântat locuitorii și oaspeţii 
orașului cu un șir de spectacole artistice de 
calitate.

 Şeful Secţiei cultură a Consiliului 
raional Cahul, dl Petru Botezatu a de-
clarat că festivitatea de inaugurare a 
prestigiosului Festival ajuns la a 48-a 
ediţie, s-a desfășurat, ca de obicei, în 
incinta Palatului de cultură din oraș. 
În cadrul evenimentului respectiv, în 
faţa publicului spectator au evoluat 
bine cunoscutele ansambluri „Izvora-
șul” și „Nufărul”, premiante a mai multor 
concursuri și festivaluri raionale, naţionale 
și internaţionale, care au promovat veritabile 
perle muzicale și coregrafice. Pe 5 martie, cu un 

program artistic a venit în faţa melomanilor și acelor îm-
pătimiţi de frumos ansamblul de dans popular și sportiv 

„Bobocelul”, iar la 7 martie, au dansat cu foc și 
din suflet îndrăgiții dansatori ai ansamblului 

„Iuventa” – multipli laureați a mai multor 
evenimente artistice prestigioase din ţară 

și de peste hotare. 
 Pe parcursul celor 9 zile ale Fes-

tivalului, din scena orașului Cahul au 
emoționat plăcut publicul actorii Tea-
trului Republican Muzical dramatic 
„B. P. Hașdeu” din localitate, Şcoala de 
arte „M. Cibotari”, Centrul de creaţie 

a copiilor „Universul”, interpretul cahu-
lean Radu Buza, acompaniat de forma-

ţia „Goodween Band” ș.m.a. 
 La închiderea Festivalului „Mărţișor”, 

la Cahul a evoluat ansamblul de cântece și 
dansuri populare „Fluieraș”, din or. Chișinău.

Concerte de zile mari pentru cahuleni
 ion DoRu, or. Cahul
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După cum enunţasem în numă-
rul anterior al revistei marele Meniuc 
a fost o figură extrem de complexă și 
excepţională. Dominat permanent de 
năzuinţa de a descoperi cheia adevă-
ratei arte, mereu în căutarea sublimu-
lui s-a impus în literatură prin felul 
său individual de a vedea lucrurile, 
a le sintetiza și a le racorda la o altă 
dimensiune, neașteptată pentru con-
templatorul operei sale. E adevărat 
că multe din cele aspirate nu au fost 
duse până la capăt, dovadă ne servesc 
mărturiile din epistolele marelui ma-
estru adresate oamenilor de cultură, 
buni prieteni și colegi de condei.

În ceea ce ne interesează nu pu-
tem trece cu vederea predilecţia scrii-
torului faţă de genul epistolar, pentru 
care acesta reprezenta în fond „o con-
vorbire, un schimb de păreri, even-
tual cu finalitate spirituală” [1, p. 5]. 
Adept al reflexivităţii filosofice, dar și 
al analizei psihologice, G. Meniuc ur-
mărea în epistolele sale eliberarea de 
toate gândurile și obsesiile „virulente” 
pentru a atinge starea cathartică. 

Corespondenţa meniuciană ne 
dezvăluie trei mari obsesii, evidenţia-
te și de exegeta E. Ţau: „Obsesia iubi-
rii pierdute”; „Obsesia folclorului” și 
„Obsesia Cărţii mari”. Pe lângă tra-
tările filozofice ale unor probleme ale 
artisticului, ale celor lirico-afective, 
întreprindea adevărate investigaţii ce 
ţineau de creaţie, destin literar, timp 
insolit etc. Printre acestea, ca subiec-
te de documentare și contemplare, își 
găseau loc și elementele moștenirii 
spirituale ale poporului: motive, sim-
boluri, imagini etc. Evident, vom sub-
linia că anume genul epistolar valo-
rificat cu atâta vehemenţă de scriitor 
ne-a ajutat la rezolvarea specificului 
de transfigurare a folclorului în opera 
sa artistică, mai ales în proză.

**

După evocarea celor mai rele-
vante momente pe care urma să le 
transsubstanţieze Meniuc în „ma-
rea Carte” vom depista într-una 
din epistole intenţia scriitorului de 
a valorifica motivele raza, lacrima, 
roua, floarea, cristalul, steaua, ca 
pe elemente ale categoriei estetice 
ce nuanţează frumosul și „pe care 
avem datoria să-l descoperim lu-
mii” [1, p. 154], intenţie bazată pe 
marea dragoste faţă de acest popor 
și faţă de simbolurile care îl carac-
terizează.

Aspiraţia faţă de păstori, înde-
osebi în truda ei de a aduna cât mai 
multe Mioriţe, o determină pe fol-
clorista Tatiana Gălușcă să-i suge-
reze o idee asupra unei noi lucrări, 
piesă sau nuvelă pe care să o întitu-
leze Păstorii și asemeni eseului Mi-
oriţa să dezvăluie tainele interioare 
ale acestor oameni: „găsesc în tine o 
mare afinitate sufletească cu ei” [1, 
p. 185].

Motivat de aceste poveţe pla-
uzibile, scriitorul Meniuc descrie 
în eseul Mioriţa un element inedit 
(afirmaţie susţinută și de Ovidiu 
Bârlea) [1, p. 442] demn de a fi inclus 
în tratatele despre această mare ca-
podoperă a spiritualităţii românești. 
Din relatările bătrânului mocan 
Ichim, aflăm că la moartea ciobanu-
lui fluierul de fag era îngropat la ca-
pul defunctului. Şi acesta „prindea 
viaţă, creștea ca prin minune”. Apoi, 
în momentul lor de transhumanţă, 
când coborau ciobanii cu turmele 
în al doilea an spre șesul Dunării, în 
locul fluierașului de fag se ridica „un 
copac mare, atât de mare, ca la poa-
lele lui s-ar fi putut hodini o ţară de 
oameni...: – No, frate Ioane măi, ai 
văzut, fluierul ciobanului a înverzit 
și pe rămurele cântă păsări...” (Mio-
riţa) [2, p. 275].

Pentru Ovidiu Bârlea enunţarea 
acestui moment are o importanţă 
majoră cu atât mai mult că exegetul 
baladei populare românești, Adrian 
Fochi, în monografia sa Mioriţa nu 
dă astfel de informaţii. Or, evocarea 
osmozei umanului cu vegetalul ar 
sublinia continuitatea vieţii moca-
nului sub o altă formă, una celestă: 
„transformarea esenţei energetice, 
păstrătoare a vitalului, indiferent 
de manifestarea concretă, aduce de 
fapt o echilibrare în registrul cos-
mic” [3, p. 104]. Mircea Eliade vede 
în om o proiecţie „figurantă a unei 
noi modalităţi vegetale”. Prin moar-
te „abandonând condiţia umană, se 
reîntoarce – sub formă de «seminţe» 
sau «spirite» – în pomi”. Se realizea-
ză o trecere de nivel: „Oamenii se 
reintegrează în matricea universală, 
redobândesc starea de seminţe, re-
devin germinali” [4, p. 177].

În cele din urmă prin povesti-
rea Caloianul se accentuează mo-
mentul evocator de apel conștient al 
scriitorului la sursa folclorică și de-
tașarea de sensurile primare, transfi-
gurarea prin filiera geniului creator 
și obţinerea unui produs estetic. Au-
torul naraţiunii își începe opera cu 
expunerea unui vechi obicei agrar 
de invocare a ploii. Pentru o mai 
mare veridicitate este plasat și tex-
tul literar al bocetului interpretat de 
copii: „Caloene, Ene! Caloene, Ene!/ 
<...> Du-te-n cer și cere/ Să deschi-
dă porţile,/ Să sloboadă ploile,/ Să 
curgă ca gârlele/ Zilele și nopţile,/ 
Ca să crească grânele!” (Caloianul) 
[2, p. 44-45]. Obiceiul popular cu 
profund caracter ritualic de jertfire 
a păpușii-simbol în numele regene-
rării naturii și prin îndurarea celui 
Atotputernic cu ploi dătătoare de 
viaţă, nuanţează încă o dată mitul 
creaţiei prin jertfire. Mircea Eliade 

ELEMENTE FOLCLORICE ÎN VIZIUNEA
 ŞI OPERA SCRIITORULUI GEORGE MENIUC 

(continuare)

MARIAnA CoCIERu, aşm

Repere epistolare
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subliniază că „sacrificiul regenerării 
este o «repetiţie» rituală a Creaţi-
ei”, „ritul reface Creaţia” [5, p. 157]. 
Așadar episodul cu jertfirea Caloia-
nului, în numele regenerării naturii-
creaţie a lui Dumnezeu, precedă sau 
sugerează dezvoltarea de mai depar-
te a naraţiunii.

Personajul principal Lion, pro-
totipul creatorului neînţeles e o 
prestanţă a imaginii miticului Meș-
terul Manole. Dezvoltând subiectul 
prozei G. Meniuc reușește să transfi-
gureze în Lion meșterul căruia, pen-
tru a i se însufleţi opera și a atinge 
apogeul creaţiei, nu-i ajungea vraja 
știmei codrului, a naiadei, a nălu-
cii. Fermecat, în cele din urmă, de 
această imagine îi înveșnicește chi-
pul, altfel spus îi zidește umbra, și 
cioplitura prinde viaţă. Iar scriitorul 
prin căutările personajului său se 
autodefinește ca geniu creator. Por-
nind de la mitul fundamental al cre-
aţiei, reușita se află și sub impulsul 
iubirii: „După concepţia poetului 
popular, creaţia mare nu poate să se 
nască decât din tot ce este mai pro-
fund, mai nobil, mai generos în fi-
inţa umană, iar aceasta este iubirea. 
Ea animă și sisţine marea creaţie” [6, 
p. 303]. Cu referire la tendinţele de 
viziune ale liricii noastre contem-
porane, exegeta Tatiana Butnaru va 
defini iubirea ca imbold al creaţiei 
drept „raza unei stele îngemănate 
pentru totdeauna cu veșnicia”, care 
„consfinţește sensurile existenţiale, 
le dispersează spre culmile trans-
cendenţei cosmice”. Conflictul lăun-
tric al geniului creator se proiectează 
„atât din dorul de a zămisli frumo-
sul, cât și din sacrificiul iubirii” [7, 
p. 142]. Or, frumosul „e necesar cât 
împlinește funcţia unei valori spiri-
tuale” [2, p. 290]. Mitul care a fost la 
început util, devine frumos, adică se 
identifică cu metafora poetică, care 
nu este niciodată urâtă. Iar Meniuc 
o descoperă în folclor: „Zăcăminte 
metaforice zac îmbelșugate în po-
por. Poetul coboară în mijlocul nea-

mului și dezgroapă mitul naţional, 
structura internă, fenomenul tipic, 
singurul mobil ce intervine de fieca-
re dată la creaţiile spirituale. O cre-
aţie, de orice natură ar fi, dacă nu-și 
trage rădăcinile din mitul unui po-
por, unui continent, unei epoci, cum 
să reziste?” [8, p. 244]

Poemul epistolar al celor doi 
prieteni ne dezvăluie și detalii bio-
grafice incluse în ţesătura nuvelei: 
„Trebuie să-ţi spun că în Caloian 
mai este o fărâmă din tine. Odată 
plecam, pe înserate. Tu m-ai condus 
până la gară. După ce ne-am despăr-
ţit, ai plecat. Dar apoi am primit de 
la tine o scrisoare, în care spuneai că 
te-ai întors și m-ai căutat prin va-
goane, că te-ai dus singură pe dru-
mul acela de ţară, și sufla un vânt 
rece și turbat, și te-au acostat niște 
derbedei. Tu ai spus că scoţi fluierul 
și chemi poliţia. Episodul l-am pus 
(prefăcut) la sfârșit în povestirea Ca-
loian, în scrisoarea Ilincuţei” [1, p. 
107]. Așadar împletind elementele 
folclorice, alegorice și cele biografi-
ce, prozatorul reușește să obţină o 
proză mito-folclorică de efervescen-
ţă lirică cu caracter ritualic.

George Meniuc a fost un mare 
maestru al cuvântului. Operele cu 
profund substrat folcloric au de-
terminat-o pe Tatiana Gălușcă să 
afirme: „Prieten al frumosului, al 
profunzimilor limbii și vieţii ce dai 
cuvintelor ca un meșter faur, cât te 
admir! Citesc și recitesc și mă minu-
nez de ce poate elabora sufletul tău 
mare. Te voi studia din p.v. (punct 
de vedere – n.n.) folcloric. După 
zbucium mult, ai intrat în faza lumi-
noasă a creaţiei” [2, p. 187].

Complexul de credinţe tradi-
ţionale românești include teme și 
motive care respiră dintr-o tradiţie 
universală. Astfel, motivul șarpelui 
ca o întruchipare a „binelui și răului 
universal” nu l-a lăsat indiferent nici 
pe G. Meniuc: „Despre șarpele de la 
stână n-a scris nimeni. Este intere-
santă credinţa – dacă pleacă șarpele 

sau e omorât, moare turma” [1, p. 
189]. În poezia Balada șarpelui de 
casă, creatorul transsubstanţiază es-
tetic motivul dezvăluind natura mi-
raculoasă a acestuia, cu proprietăţi 
benefice pentru om: „Nu uitaţi șar-
pele de sub talpa stânii/ El veghează 
asupra turmii, din luncă./ Şi cârligul 
întors, bâta cioplită frumos/ Cu cap 
de balaur, la capăt întors” [9, p. 162]. 
Cu aceleași proprietăţi miraculoase 
e înzestrată și bâta ciobanului pe 
care este încrustat un cap de balaur.

În cultura tradiţională româ-
nească, ipostaza benefică a șarpe-
lui este întruchipată de cel de casă, 
care, aflat sub talpa locuinţei omu-
lui, se definește drept un „animal 
preponderent teluric, înrudit cu în-
tunericul adâncurilor pământului”, 
„se asociază cu lumea de dincolo, cu 
moartea și învierea, fiind conside-
rat o încarnare a sufletelor morţilor, 
epifanie a strămoșilor mitici” [10, 
p. 180], spirit tutelar al casei [11, p. 
534]. Analizând șarpele ca simbol 
folcloric și arhetip cultural de explo-
zie benefică, exegetul Ivan Evseev 
observă că „acest mitologem aproa-
pe universal îl regăsim în credinţele 
daco-românilor despre șarpele casei, 
având atributele unui lar domesticus 
[îngerul păzitor sau genius-ul în cre-
dinţa romană era reprezentat prin 
șarpe – n.n.]. Şarpele poate fi socotit 
un arhetip al ambivalenţei specifice 
tuturor simbolurilor fundamen-
tale și o ilustrare vie a anulării sau 
contopirii contrariilor în gândirea 
arhaică [10, p. 180]. Studiind sem-
nificaţia profund universalizată a 
șarpelui, G. Meniuc îl va transfigura 
în continuare dezvăluindu-i și func-
ţia de mesager al morţii, și ipostaza 
permanenţei sufletului uman: „Şi 
dacă șarpele meu va pieri, o rază/ Se 
va prelinge din ochii lui înţelepţi./ 
Raza lui va ajunge la vatra mea dra-
gă/ Cum trece băltăreţul prin râpi și 
prăpăstii,/ Să vă aducă numele meu 
de mocan, pe care/ Soarele l-a scris, 
ploile l-au plâns” [9, p. 163].
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După lectura volumului Fol-
clor din Dobrogea, G. Meniuc avea 
să-i mărturisească Tatianei Gălușcă 
că a rămas profund impresionat de 
materialul folcloric inclus în aceas-
tă lucrare, și mai cu seamă de figura 
lui Moș Crăciun, reprezentat cu o 
haină pe care erau zugrăviţi: soarele 
pe piept, luna în spate, iar pe umeri 
doi luceferi. Evident că a început 
să-l frământe simbolica veșmântu-
lui cu aștri, cu atât mai mult că o 
astfel de reprezentare românii au în 
balada Dobrișan (Teodorescu). În-
tr-una din epistole aflăm răspunsul 
în privinţa hainei rituale cu soare 
în piept, luna în spate, stele și luce-
feri pe umeri: „Ea aparţinea celor 
aleși prin vitejie sau puritate, ca la 
păstori adevăraţi sau la oameni cu 
forţă morală (Moș Crăciun). Şi fe-
tele viteze purtau asemenea haine. 
Simbolurile erau imprimate și pe 
corp. Măreţia cosmosului și cu cea 
spirituală dau puterea supranatura-
lă mitică, pe care o aveau asemenea 
păstori, clarvăzători senini, puter-
nici. Contopirea cu natura în via-
ţă și după moarte îţi dă o teorie de 
nemurire, natura nu primește decât 
oameni tari, puri. Cămăși ţesute de 
7 femei într-o noapte cu deschide-
re către soare, lună. În tăcere se dă 
la investirea păstorului, viteazului. 
Fiecare simbol e explicat printr-o 
legendă” [1, p. 193]. Astfel istoria 
omenirii demonstrează că „funcţia 
protectoare a veșmintelor” e la fel de 
importantă precum e și „funcţia lor 
simbolică” [10, p. 80]. Îmbrăcămin-
tea reprezintă un fel de „sinecdocă” 
a persoanei, de aceea, orice practică 
executată asupra hainei era înţelea-
să ca un act asupra purtătorului, de 
altfel cunoaștem prezenţa hainei in-
time (cămășii) în activităţi magice: 
vrăji, descântece; în ritualuri de sa-
crificare; în ceremonialuri populare.

Totodată urmărim în simbo-
lica și iconografia crestină prezen-
ţa luceferilor pe umerii și fruntea 
Sfintei Născătoare de Dumnezeu ca 

imagine a fecioriei de până și după 
nașterea Soarelui Dreptăţii – Iisus 
Hristos. Luceafărul de dimineaţă e 
o ipostază a Fecioarei Maria sau a 
Sfântului Ioan Botezătorul, în timp 
ce Luceafărul de seară e înfăţișat bi-
valent: ca întruchipare a diavolului 
(Lucifer), mesager al întunericului, 
dar și ca stea a magilor, care le-a ară-
tat drumul celor trei crai de la răsă-
rit spre locul nașterii Mântuitorului.

Să ne oprim și asupra motivu-
lui arborelui, care ipostaziat prin 
imaginea prăsadului are conotaţii 
simbolice pentru Anton (Disc), tre-
zindu-i amintiri de copilărie, pă-
rinţi, bunică, casă părintească [2, p. 
199], iar pomii în floare întregesc 
imaginea naturii care reînvie în fi-
ecare primăvară [2, p. 196], fructul 
acestora devine prietenul de con-
fesie a cugetărilor protagonistului 
asupra adevărului vieţii. Compa-
rarea lui Anton Horodincă (Anton 
Horodincă) ca un stejar reflectă me-
tafora omului „ce nu se lasă doborât 
de soartă, o alegorie a verticalităţii 
sale morale. Contemplarea unui 
asemenea arbore devine o lecţie 
și un model al comportamentului 
uman” [10, p. 175]. Într-o altă po-
vestire (Ultimul vagon) salcâmii „cu 
lemnul său dur ce aproape nu pu-
trezește și cu florile albe (galbene 
sau roz) cu gust de lapte dulce, e un 
străvechi simbol al imortalităţii și al 
esenţei spirituale nepieritoare” [10, 
p. 161]. Pornind de la această sem-
nificaţie prozatorul G. Meniuc in-
vocă motivul arborilor în descrierea 
peisagistică asemuindu-i cu „niște 
nuntași pe cai neastâmpăraţi” [2, 
p. 32], iar fiind „îmbrăcaţi în straie 
albe se înșiruie de-a lungul drumu-
lui ca la moartea ciobanului” [2, p. 
35], evident cu aspiraţii la motivul 
moarte-nuntă din cunoscuta baladă 
populară.

Discul ca imagine a cercului, ro-
ţii, inelului „are o simbolică astrală: 
se asociază cu Soarele sau cu Luna 
(plină). Ca simbol uranian poate să 

semnifice și cerul sau divinitatea” [10, 
p. 53]. Viziunea discului solar (Disc) 
în urma exploziei îi dă posibilitate 
lui Adrian să mediteze asupra condi-
ţiei omului pe pământ, asupra celor 
trecătoare, iar zguduirea produsă în 
urma declanșării bombei marchează 
ruperea firului din ceasornicul său 
(simbol al existenţei umane) [2, p. 
185]. Cu referire la titlul romanului 
său (Disc) George Meniuc mărturi-
sea că o datorează unei simple amin-
tiri în care poetul Geo Dumitrescu îl 
sfătuie pe Constatntin Tonegaru să-
și intituleze proza, căreia nu-i găsea 
nicidecum un titlu, anume Disc [12, 
p. 22; 13, p. 11]. Încercăm a crede 
că e o confesie arbitrară, Soarele ca 
simbol arhetipal, personaj principal 
în miturile solare alături de Lună 
este considerat izvor al vieţii, dar și al 
morţii. Or, romanul Disc fiind o pro-
ză în care sunt evocate urgiile celui 
de-al Doilea Război Mondial, eluci-
dează simbolica astrală: soarele „este 
sursă și, concomitent, întruchipare 
a luminii diurne, cu toate valenţele 
ei spirituale și psihologice. El este și 
focul uranian, dătător de viaţă, puri-
ficator, dar și ucigător prin arșiţa și 
seceta pe care le provoacă. Soarele e 
nemuritor, dar el învie în fiecare di-
mineaţă și moare la asfinţit, de aceea, 
este simbolul resurecţiei, al veșnicei 
întoarceri a vieţii trecând prin moar-
te temporară” [10, p. 171].

Romanul-elegie abundă în re-
flecţii asupra motivului morţii ca 
ipostază a urgiilor războiului (ca-
pitolul Întoarce-te, corabie...) [2, p. 
141-145], ca un refugiu într-o lume 
a iluziilor pierdute (capitolul Vini-
cer) [2, p. 156] și reprezintă în fond 
o proză simbolico-lirică, eseistică 
în care un moșneag „înflorit” înși-
ră „nostalgic povestea celor care au 
murit și l-au lăsat” [14, p. 251].

Eseul Florile dalbe dezvăluie 
niște reflecţii impresionante asupra 
creaţiilor folclorice din ciclul sărbă-
torilor de iarnă: Plugușor, colinde cu 
flori de măr. 
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Eseul Merindele scoate în vileag 
făptura înaltă și voinică a informa-
torului Sarabaș asemeni unui Făt-
Frumos din basmele românești. De 
la el scriitorul G. Meniuc culege ba-
lade cu Toma Alimoș, Donciu, Viţă 
Cătănuţă. Este înserată întâmplarea 
cu tatăl lui Sarabaș, caruia un balaur 
îi fura merindele. În urma luptei cu 
acest balaur, asemeni eroilor mitici 
și fantastici, și învingerii acestuia, 
tatăl lui Sarabaș moare peste 40 de 
zile, otrăvit fiind de suflarea veni-
noasă a dușmanului său. 

Dincolo de toate transfigurările 
estetice ale unor simboluri și moti-
ve folclorice, George Meniuc explo-
rează creaţia populară și în scopul 
bine definit de a reda atmosfera și 
cadrul natural. Astfel, expresiile pa-
remiologice: „bătrâneţele păzite de 
cei tineri, nu-s așa de grele” [2, p. 
29], „paza bună trece primejdia rea” 
[2, p. 162], „viţelul cuminte suge la 
două vaci” [2, p. 162], „mâine-poi-
mâine i-a cânta cucul” [2, p. 261]; 
„zgârcit dintre aceea care ţin brân-
za în șip, da înting măliga peste șip” 
[2, p. 260], „sculatul de dimineaţă și 
măritatul devreme nu strică” [2, p. 
261] etc.; toponimele rustice: Valea 
Ursului [2, p. 262], Valea Rece [2, 
p. 27], Valea Bourașului [2, p. 151] 
etc.; crâmpeiele de cântece folclorice: 
„... Când am pus picioru-n scară,/ 
Puica mea era să moară.../ Când am 
zis la revedere,/ Puica mea murea 
de jele.../ – Măi, băiete, băieţele,/ 
N-ai văzut mândruţa mea?/ – Am 
văzut-o la cișmea,/ Lua apă și plân-
gea...” [2, p. 66], „Mămă, când ai 
fost cu mine grea,/ De ce nu m-ai 
perdut undeva/ Să nu mai cânţi 
de jalea mea” [2, p. 194]; ghicitori-
le: „Michiduţă-mititel, se ia lumea 
după el” [2, p. 119]; descrierile unor 
vise [2, p. 207; p. 244]; descântecele: 
„Beșică albă, beșică neagră, beși-
că stacojie, beșică stânjenie, beșică 
de nouăzeci și nouă feluri, stai, nu 
te înfla, nu te învenina, nu te muta, 
că merg trei fete călare cu hârleţe în 

spinare... cu hârleţele te-or săpa, cu 
greblele te-or grebla, cu măturile te-
or mătura, peste Marea Neagră te-
or arunca, să rămâie beșica de leac, 
cât un fir de mac, în patru despicat, 
de mine suflat, peste Marea Neagră 
aruncat” [2, p. 260] etc.; denumirile 
populare ale lunilor anului: Cireșar 
[2, p. 19], Cuptor [2, p. 37; p. 141], 
Brumărel [2, p. 322]; ale sărbători-
lor tradiţionale calendaristice: Ru-
salii [2, p. 165]; formulele iniţiale de 
introducere a textului: „vorba ceea” 
[2, p. 34]; blestemele: „bată-te mânia 
lui Dumnezeu, să te bata”[2, p. 41], 
„bat-o pustia s-o bată” [2, p. 138]; 
personajele folclorice și mitice: Mi-
hu-Copilul [2, p. 139], Sarsailă [2, 
p. 179], Păsări-Lăţi-Lungilă [2, p. 
103], Harap-Alb, Împăratul Roșu 
[2, p. 189], Gruia lui Novac [2, p. 
192], Hanea-Manea, Toma Alimoș 
[2, p. 191], Danaidele [2, p. 181]; re-
flecţiile în cheie filozofică a motivelor 
biblice: alungarea lui Adam și a Eva 
din rai [2, p. 163] etc. sunt înţesa-
te reușit în structura naraţiunilor 
care evoca viaţa rurală, accentuiază 
aspectul pitoresc și etnografic al lu-
crărilor.

Observăm că atât poezia de 
debut, cât și cea din perioada de 
„reîntoarcere la izvoare”, și proza 
scurtă (Adevărul anilor, Povestea 
vorbei, Caloian, Umbre etc.), și ese-
urile (Cheile artei, Linguri de lemn, 
Merinde, Mioriţa etc.), dar și cores-
pondenţa lui G. Meniuc destăinuie 
interesul deosebit faţă de moșteni-
rea noastră tradiţională. Realizările 
literare ne demonstrează că autorul 
acestora a depășit condiţia unui 
simplu culegător de perle folclo-
rice, ci având la dispoziţie mostre 
din creaţia poporului român, le-a 
transsubstanţiat estetic, dezvoltân-
du-le orizontul conotativ cu reflecţii 
filozofice proprii. Lăsând posterită-
ţii un testament deosebit de o reală 
valoare artistică, a realizat dialogul 
dintre rădăcinile care zac în pământ 
și generaţiile următoare.
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Odată cu renașterea primilor 
ghiocei care simbolizează sosirea 
primăverii, în activitatea Bibliotecii 
Publice orășenești Şoldănești a de-
venit o tradiție frumoasă de a oferi 
un mărțișor cultural tuturor femei-
lor din localitate. In acest sens, la 9 
martie 2014, instituția respectivă a 
desfășurat o serată literar-muzicală 
întitulată „Sărut Femeie, mâna ta...”. 

O atmosferă caldă, emoțională, 
ghiocei, viorele, mărțișoare, zâmbe-
te, cântece, versuri și voie bună... 

Femeia, fiind considerată stă-
pâna lumii și a păcii, sufletul ei a 
fost mângâiat cu vorbe duioase și 
alese asemenea versurilor: „Mai 
regină decât floarea, / Doar femeia 
poate fi...”, vorba poetului. Anume 
această motivație a contribuit la 
conștientul bărbaților din ansam-
blul vocal „Lozioara” să cânte atât 
de frumos și plăcut asemenea săru-
tului mamei. S-au perindat toate pe 

rând – voia bună, zâmbete, lacrimi 
de fericire și nostalgie îmbobocite 
pe fețele și în sufletele doamnelor 
și domnișoarelor care au sorbit cu 
mult nesaț din înțelepciunea piese-
lor muzicale interpretate de chitaris-
tele Iana Ceburciu, Elisabeta Zănoa-
gă și Cristina Rusu de la Şcoala de 
muzică din Şoldănești.

Versurile minunate ale poeților 
în care este cântată femeia - mamă, 
zeiță, soră, bunică, au fost condi-
mentate cu amintiri și urări ale 
celor prezenți în sală. Doamnele 
Ana Ştirbu și Angela Boleacu, cu 
vocile lor încântătoare, au mângâ-
iat sufletele scumpelor noastre, iar 
intervenția moderatoarei activității 
- Mihaela Melnic a fost de o valoare 
uimitoare. Cu un mesaj de felicitare 
a venit în fața femeilor și dl Leonid 
Paerele, viceprimar de Şoldănești.

Ca de obicei, culuoarele Biblio-
tecii Publice Orășenești Şoldănești, 

au oferit spre a fi vizionate expoziții 
de carte, de articole și vederi, de lu-
crări confecționate din aluat sărat, 
de mărţișoare și obiecte artizanale. 

A bucurat ochii oaspeților și 
expoziția de desene a copiilor de la 
Şcoala de arte plastice din localitate.

Respectând cu sfințenie tradiția 
— mostră seculară, mamelor și iu-
bitelor li s-au oferit cu dragoste și 
apreciere mărțișoare, simbolul pri-
măverii și dragostei confecționate 
iscusit de către bibliotecarele noas-
tre, iar buchețelele de flori primite 
în dar le-a transformat în Zânele 
frumuseții a acestui plai lăsat nouă 
de Bunul de Sus drept baștină și 
mângâiere sufletească. 

Sărbătoarea respectivă este 
componenta unui șir de activități, 
menite să contribuie la promovarea 
patrimoniului cultural, tradițiilor 
naționale și a oamenilor de cultură 
de la noi. 

Flori de primăvară și mărțișoare 
în dar cititoarelor 

RiTa melnic, bibliotecar, BPO Şoldănești

La 2 martie 2014, în incinta 
Bibliotecii Publice Raionale Leova 
a avut loc lansarea cărții lui Mihai 
Poiată „Rokul, Noroc” - ul & Noi” 
(1966-1970) însoțită de CD, dedi-
cată soției sale Ala Poiată, jurnalistă 
La acestă activitate – prima lansare 
a cărții, au fost invitați autorul cărții 

împreună cu soția sa și devotați 
prieteni ai bibliotecii noastre. Au-
torul, pas cu pas, descrie perioada 
de glorie și momentul dezmembră-
rii ansamblului „Noroc”. Partea cea 
mai vibrantă a cărții o constituie 
amintirile artiștilor Mihai Dolgan, 
Lidia Botezatu, Alexandru Cazacu, 
Ştefan Petrache, Ion Suruceanu, Va-
lentin Goga ș.a.- nucleul formației. 
Un compartiment semnificativ este 
„Destine imposibile, dar… inevita-
bile” dedicat dlui V. Legaci – primul 
solist al „Noroc”-ului, dumnealui 
locuiește și activează în or. Leova.

Clipe de neuitat ne-a dăruit so-
listul ansamblului Alexandru Caza-

cu, care a cântat cu vocea și la chitară 
majoritatea repertoriului formației.

Prezenți la acest eveniment 
important pentru noi au fost vice 
președintele raionului Leova dl Ion 
Borza, primarul de Leova dl Eugen 
Buraga, care au cuvântat la această 
temă.

Dl Mihai Poiată a oferit bibli-
otecii o donație de carte: M. Poiată 
„Voiaj de nuntă”, Iași 2013; M. Poiată 
„Beretă albă din autobusul Expres”, 
Iași 2013, care ne completează fon-
dul de carte al bibliotecii – gest bi-
nevenit și salutat. Cărțile, sperăm să 
fie lecturate de toți leovenii.

Mihai Ștefan Poiată, „Rokul, Noroc”-ul & Noi”
Lansare de carte valenTina naşco, director BPR Leova 
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Elemente esenţiale din Mioriţa își vor găsi expresie 
și în unele cântece lirico- narative, unde este vizată cear-
ta dintre „două surăţele”, două rivale, una bogată, dar 
urâtă, iar alta săracă și frumoasă: Colo-n vale la fântână,/
Două fete spală lânî./Una slutî și bogatî [30, p.347].Alta 
mândrî și săracî.

Rivalitatea dintre fata „săracî” și cea „bogatî” ţine 
de complexul erotic și se manifestă printr-un dialog di-
namic: Cei bogatî așa spunea:/ Pe mini Ghiţa ma lua,/
Că-mi dă tata patru boi/Ş-o turmî mari di oi./La rândul 
ei,/Cei săracî așa spunea:/- Pi mini badea ma lua/Că-mi 
dă tata ochii mei/Şi ţi-or întrece boii tăi,/Şi-mi dă tata și 
guriţa/Şi ţi-a întrece turmuliţa [30, p.347-348].

Duetul verbal este întrerupt de apariţia flăcăului, 
care face alegerea în favoarea celei frumoase. Fiind con-
vinsă, „Nu dă badea guriţa mea,/Pe cei mari turma ta”, 
[31, p.150] culminaţia erotică a fetei îndrăgostite este 
redată prin intermediul paralelismului metaforic: La fe-
reastră, la bădiţa/Bate vântu cânepa/Şi ni-o bati ochi-n 
floari,/După mini badea moari. [31, p.150].

Există versiuni unde flăcăul respinge fata săracă, 
acordând prioritate unei zestre mai mari din partea celei 
bogate, ceea ce-l determină pe cântăreţul popular să facă 
o concluzie moralizatoare: Vai saraci slutili,/Cum mărit-o 
slutili,/Vai săraci miile,/Cum mărită urgiile. [32, p.33-34]

G.Vrabie presupune că versiunea respectivă își are 
originea în Ardeal sau Muntenia, unde în ipostaza de ri-
vale este o „armeancă” și o „mocancă”. Atunci când fata 
săracă „mocanca”, este respinsă de flăcău, cuprinsă de 
deznădejde, ea se îneacă într-un râu, iar din mormântul 
acesteia va crește o salcie, care în timp de ploaie sau vânt 
adună oile ca să-și plângă stăpâna într-o manieră mio-
ritică. Textul înregistrat și comentat de G.Vrabie: Vântul 
când sufla/ Salcia plângea,/Oile venia,/Stăpâna-și plân-
gea!/Plâng ciobanii plâng,/Mâinile-și frâng,/ Oile jelesc/
Panase prăpădesc. [28, p.291] se suprapune într-un fel 
oarecare resorturilor interioare din străvechea odisee 
păstorească, iar asemănarea lor este evidentă. Pentru 
comparare pot servi versurile: Şi oile s-or strânge,/ Pe 
mine m-or plânge/Cu lacrimi de sânge [33, p.92].

Modificările care au survenit drept urmare a conta-
minării imaginilor de viaţă păstorească cu diverse mo-
tive din poetica populară demonstrează „o altă latură a 
epopeii păstorești – cea erotică” [28, p.291]

De subliniat, în arealul basarabean, cât și în unele 
localităţi din Transnistria, conflictul pare să fie mai mult 
de natură socială, deși uneori autorul popular îi impri-
mă și o semnificaţie etică. Intenţia de căsătorie cu o fată 

săracă este redată printr-o persiflare ironică, așa cum 
ne sugerează cântecul baladizat Fată de birău. Metafo-
ra ironică se bazează pe o amplă cumulare de imagini 
din mediul păstoresc, a căror semnificaţie contrazice o 
afirmaţie făcută anterior: Nu mai plânge, fa,/Că eu te-oi 
lua,/De soţie a mea,/Cînd se va vedea/Ursul cu cercei,/
Îmblând după mei,/Lupul cu cimpoi,/Vulpea cu mărge-
le,/Culegând surcele/Şi-un iepure șchiop/ Într-un vârf de 
plop. [34, p.37]

Materialul de investigaţie folclorică capătă o evidentă 
substanţă dramatică, se manifestă prin legătura cu aspec-
tele sociale ale crimei păstorești, atunci când „ciobanii lă-
comoși, oameni răi și fioroși” urzesc complotul împotriva 
aproapelui pentru a-i lua turma, iar apoi: De la avere s-au 
bătut/ Până au murit,/C-așa-i pe pământ lăsat,/Din ave-
rea cu păcat,/Să n-ai parte nici odat [35, p.161].

În felul acesta, putem demonstra tranziţia la niște 
forme mai noi ale creativităţii folclorice, fenomenul se 
manifestă, în special, prin fragmentarea și istoricizarea 
textelor, prin desacralizarea treptată a resorturilor gândi-
rii arhaice. De astă dată, viziunea de interpretare devine 
mai realistă, fiind pătrunsă în același timp, de durere și 
revoltă pentru încălcarea normelor morale. În centrul 
atenţiei, se află coliziile, raporturile sociale determinate 
de setea perversă pentru avere, de unde izvorăște „marea 
poezie a durerii” [1, p.151] verificată de o tradiţie istorică 
milenară. Itinerarul spiritual pe care-l parcurge „comple-
xul” imaginilor păstorești demonstrează viabilitatea unui 
amplu univers poetic, generator de idei și reflecţii lirice, 
este o modalitate de a aprecia valorile general – umane, 
dragostea, munca, creaţia, omenia, indică o șansă pentru 
dăinuirea de mai departe a spiritualităţii populare.
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cop, 64 ani, culeg. V.Cirimpei;

16.  A A Ş M, 1963, ms. 147, f. 166. Cazangic – Leova, 
inf. Zavastea Matieciuc, 38 ani, culeg. N.Băieşu, 
A.Hropotinschii, N.Pâslaru;

17. A.Fochi. Mioriţa. Tipologie, circulaţie, geneză, texte. 
Bucureşti, Editura Academiei, 1975;

18. O.Papadima. O viziune românească a lumii. 
Bucureşti, Editura Saeculum. 1941;

19. A A Ş M, 1971, ms. 226, f. 90, Holercani – Călăraşi, 
inf. Eugenia Chiriac, culeg. E.Junghietu;

20. A A Ş M, 1960, ms. 128, f. 3, Trebujeni – Orhei, inf. 
S.Popuşoi, 71 ani, culeg. Gr. Botezatu;

21. G.Vrabie. Structura poetică a basmului. Bucureşti, 

Editura Academiei, 1975; 
22. R.Vulcănescu. Mitologia românească. Bucureşti, 

Editura Academiei, 1985;
23. M.Coman. Izvoare mitice. Bucureşti, Editura 

Cartea Românească, 1980;
24. Noul Testament şi psalmii, Societatea Biblică Mol-

dova, 2005;
25. Apud: E.Munteanu. Motive mitice în dramaturgia 

românească. Bucureşti, Editura Minerva, 1982;
26. A A Ş M, 1963, ms. 147, f. 185-186, Fundul Gal-

ben – Hânceşti, inf. Ştefan Perciun, 80 ani, culeg. 
N.Băieşu, A.Hropotinschii, N.Pâslaru;

27. A A Ş M, 1963, ms. 35, f. 149, Colibaşi – Vulcăneşti, 
inf. Ana Iaconea, 30 ani, culeg. A.Hâncu, 
V.Ţurcanu, E.Tarlapan;

28. G.Vrabie. Balada populară românească. Bucureşti, 
Editura Academiei, 1963;

29. O.Buhociu. Folclorul de iarnă, zorile” în poezia 
păstorească. Bucureşti, Editura Minerva, 1979;

30. A A Ş M, 1967, ms. 170, f. 347-348, Morozeni – 
Orhei, inf. Antonina Laşcu, 34 ani, culeg. Gr. 
Botezatu, I.D.Ciobanu, M.Hanganu,

31. A A Ş M, 1951 ms. 37, f. 150, Bieşti – Chiperceni, 
inf. P.Anghel, 20 ani, culeg. M.Savin;

32. A A Ş M, 1950, ms. 36, f. 33-34, Chilia – Izmail, inf. 
Iulia Pârvan, culeg. I.Potângă,

33.  A A Ş M, 1974, ms. 268, f. 92-95, Leova – Tomai, 
inf. Emilian Gonţa, 64 ani, culeg. S.Moraru;

34.  A A Ş M, 1951, ms. 37, f.34, Hâjdieni – Glodeni, 
inf. neidentificat, culeg. B.Movilă;

35.  A A Ş M, 1972, ms. 38, f. 161, Hulboaca – Străşeni, 
inf. Ion Gurdiş, 21 ani, culeg. N.Băieşu.

Duminica, 23 februarie 2014 
în localul Casei de cultură s. Oxen-
tea r. Dubăsari a avut loc concur-
sul literar artistic de Dragobete cu 
genericul „În numele dragostei tră-

im”, organizatori 
Elena Bejenari, 
șefa Bibliotecii 
Publice, în cola-
borare cu Casa 
de cultură. La 
concurs au parti-
cipat doua echipe 
— „Îndrăgostiții” 
și „Porumbe-
ii” la probele: 
declarație de dra-
goste, scenetă, 
cântec, poezie. 

Ei au demonstrat 
cât de frumoasă este dragostea, au 
răspuns la întrebări de dragoste cu 
scop educative, tact și politețe, de 

relaxare.
Juriul - Elena Buzilă și Ana Be-

jenari, educatoare la grădiniţa, „Iz-
voraș”, Mihai Andrieș, directorul 
Casei de cultură au apreciat pe locul 
I echipa, „Îndrăgostiţii” constituită 
din Ilie Savin, Augustina Leca, Ion 
Ciorba, Daniela Petras, Nicolina 
Savin, care au demonstrat, că iubi-
rea este sentimentul ce marchează 
cel mai puternic existența noastră. 
Tot ce-au realizat bun societăţile 
omenești s-a bazat pe iubire și dra-
goste. 

Sărbătoarea de Dragobete la 
Oxentea a fost una de suflet, cu mul-
te emoții pozitive în reflectarea fru-
mosului!

În numele dragostei trăim...
elena bejenaRi, s. Oxentea r. Dubăsari
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Lucrul asupra aparatului vocal în 
cor trebuie să fie sistematic și perma-
nent. Calificarea dirijorului, auzul său 
muzical și măiestria pedagogică sunt 
condiţii indispensabile pentru corec-
titudinea lucrului cu aparatul vocal al 
fiecărui participant în cor. În procesul 
de lucru cu un colectiv coral, exerci-
ţiile vocal-corale au un rol esențial, 
întrucât lucrul cu competențele voca-
le ale coriștilor este o condiţie absolut 
necesară în activitatea sa. Atingerea 
unor abilități corale ce țin de ansam-
blu, acordaj, dinamică, dicţie sau 
timbruri vocale se bazează în cea mai 
mare parte pe exersare. De asemenea, 
prin exerciţiile vocal-corale este indi-
cat a se lucra asupra îndepărtării de-
fectelor vocale ale coriștilor și însușirii 
de către aceștia a unor deprinderi de 
cântare corectă. Se știe că este destul 
de dificil să se lucreze asupra vocii 
individuale în cadrul unui colectiv 
coral, iar neajunsurile vocale sunt 
greu de depistat în timpul cântării în 
colectiv. În acest context este foarte 
utilă practicarea cântării individuale 
sau în grupuri mici, verificarea parti-
ţiilor. Exercițiile de încălzire a apara-
tului vocal se pregătesc în dependență 
de sarcina lucrului preconizat pentru 
repetiția respectivă. Dacă este nece-
sar de învățat o creație cu mult text 
și dificilă, se va lucra prin exerciții 
suplimentare, care ajută la înlătura-
rea problemei. Dacă creația pregătită 
pentru lucrul planificat cere o am-
plitudine mai desfășurată, o dinami-
că mai pronunțată atunci în timpul 
exercițiilor pregătitoare, se vor utiliza 
diverse canoane, game care vor acorda 
coriștii în cheia specifică lecției date.

De obicei, exerciţiile vocal-corale 
sunt numite „încălzire a vocii” și pro-
puse corului în scopul de a pregăti vo-
cile pentru lucru la repetiţie sau îna-

inte de a evolua în concert. Ele ajută 
foarte mult la activitatea diafragmei, 
cântarea pe respirație, la conducerea 
sunetului, cantilenei, pregătirea coru-
lui pentru interpretarea repertoriului. 

Este interesant că nu toți dirijo-
rii recomandă utilizarea exerciţiilor 
vocal-corale, având păreri, deseori, 
opuse asupra acestui subiect. Astfel, 
dirijorul Gh. Kosinski care a pre-
dat la Conservatorul din Chișinău, 
acorda exercițiilor un rol foarte im-
portant, dedicându-le până la 30-40 
de minute din repetiţie, pe când co-
legul său E. Bogdanovski, specialist 
cu renume în domeniu, nu folosea 
exerciţii vocal-corale și nici nu în-
călzea vocile colectivului său coral. 
Totuși, colectivele corale pe care le-a 
condus au dat dovadă de o înaltă 
cultură vocal-corală. Pe de altă par-
te, spre exemplu cunoscutul compo-
zitor și dirijor rus, A. Arhangelski, 
nu folosea exerciţii vocal-corale și 
nici nu încălzea vocile înainte de in-
terpretare, însă corul său, de fiecare 
dată, evolua cu mare succes. Unul 
din „secretele” renumitului dirijor 
consta în faptul că el cerea de la co-
riști o manieră de interpretare omo-
genă, ce făcea excepție de pregătirea 
vocală a fiecărui corist în parte. 

Totuși, majoritatea specialiștilor 
din domeniul artei corale și a dirijo-
rilor reputați din Moldova preferă să 
utilizeze exercițiile vocal-corale în 
lucrul cu colectivele corale, urmând 
recomandările unor mari maeștri în 
domeniu, printre care se află și C. Pi-
grov, care era convins, că exerciţiile 
vocal-corale efectuate corect și siste-
matic, reprezintă o adevărată școală 
vocală pentru coriști, contribuind 
și la formarea unui bun ansamblu, 
completând cunoștințele ce țin de 
teoria muzicii, armonie, avansează 

auzul lăuntric, contribuind și asupra 
învăţării unor locuri mai complicate 
din repertoriul interpretat. 

După părerea noastră, exercițiile 
sporesc respiraţia, diapazonul, omo-
genizează sunetul, pregătesc aparatul 
vocal pentru o intonaţie și respiraţie 
corectă, dicţie perfectă. De aseme-
nea, ele contribuie la dezvoltarea 
auzului melodic și armonic. Este im-
portant ca exercițiile vocal-corale să 
fie practicate cu regularitate deoarece 
ele dezvoltă nu doar tehnica, ci și cul-
tura vocal muzicală în general. 

Printre beneficiile interpretării 
exercițiilor în cauză mai menționăm: 
acordarea intonaţională (exerciţii ce 
conţin tetracorduri majore, minore, 
mixolidice, cu gura închisă sau pe 
diverse silabe); evoluarea auzului ar-
monic prin succesiunea acordurilor 
(intonarea acordurilor T-S-D-T sau 
T-S-К6/4-D-T); dezvoltarea apara-
tului vocal, lărgirea diapazonului 
(exerciţii pe semitonuri cu silaba 
mi, în nuanţe dinamice începând de 
la pp în crescendo până la f și dimi-
nuendo înapoi la pp); succesiunea 
gamei majore ascendent și descen-
dent - pentru diapazon vocalizarea 
și omogenizarea sonoră (exerciţii în 
tempouri lente și rapide pe o silabă).

Bibliografie:
1. Bogdanovschi E., Popescu I. Îndru-

mări practice pentru dirijorul de 
cor. - Chișinău: E.S.M., 1957.

2.  Dercaci T. Dirijorul de cor. – Chiși-
nău: Editura Lumina, 1988. 

3.  Gîscă N. Arta dirijorală. Tehnica 
dirijorală. - București: Editura Di-
dactică și Pedagogică, 1982. 

4.  Пигров К. Руководство хором. – 
М.: Музыка, 1964. 

5.  Осеннева М.С. – Самарин В.А. 
Хоровой класс и практическая 
работа с хором. – М.: Академа, 
2003.

beneficiile și scopurile utilizării 
exercițiilor vocal-corale în lucrul cu colectivele corale 

valeRia Diaconu, șef catedră, Colegiul de muzică „Şt. Neaga”
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„ ...iscusită bijuterie, fulg de iubire și de gând cu-
rat... două fire de mătase, două gânduri, două îndem-
nuri... două stele rostogolite în palmă”, - scrie Vitalie 
Tulnic despre mărţișor în eseul său cu aceeași denumire.

Mărţișorul - simbolul renașterii naturii și a tuturor 
speranţelor - este unul din cele mai frumoase obiceiuri 
de primăvară.

Cu câtă nerăbdare așteptăm să ne dăruiască cineva 
la 1 martie un mărţișor, să-l purtăm toată luna la piept și 
apoi să-l legăm de creanga unui copac ca acela să ne dee 
o roadă bogată.

Acest obicei frumos trebuie păstrat peste timp. Bi-
bliotecarii sunt unii dintre acei care pot să contribuie la 

faptul acesta fiind promotorii valorilor culturale și spi-
rituale.

La 28 februarie filiala №3 al Bibliotecii municipale 
„E. Coșeriu” din Bălţi împreună cu elevii claei a II „A” 
al L „ A. I. Cuza” au petrecut sărbătoarea „Vine, vine 
Mărţișor – bucuria tuturor”.  Activitatea a avut loc în in-
cinta liceului, moderatori – Natalia Iachim, bibliotecara 
filialei nr. 3 și dna Vera Ciuhrii,  profesoară la  clasele 
primare.

Copiii au cântat, au dansat, au recitat poezii, au fă-
cut scenete iar la victorina „Ghicitorile primăverii” au 
participat toţi oaspeţii prezenţi. Profesorul de muzică 
Igor Boico, care a acompaniat la clape, a făcut ca copiii 
să se simtă adevărate vedete.

Evident, că au fost pregătite  și o expoziţie de măr-
ţișoare confecţionate de copii și alta de cărţi și reviste. 
Copiii și părinţii lor, bibliotecarii filialei nr. 3, profesorii 
Vera Ciuhrii și Igor Boico și-au dăruit câte o bucăţică de 
suflet la pregătirea acestei activităţi care va rămâne un 
timp o amintire frumoasă îm inimile tuturor. La fine toţi 
au primit în dar simbolul primăverii - Mărţișorul.

TaTiana Romaniuc, șef-filială nr. 3, BMB „E.Coșeriu”, Bălţi

Un mărţişor la piept şi o primăvară superbă !

În după-amiaza zilei de 24 fe-
bruarie la Muzeului de Istorie și Et-
nografie din or. Leova s-a desfășurat 
șezătoarea „Dragobete - Zeul Iubi-
rii”. Activitatea a fost organizată în 
colaborare cu formația folclorică 
„Opincuţa”, condusă de Nelea Cioroi 
și Svetlana Marcu-Ciobanu, dirigin-
ta cl. a XII–a, L.T. „C. Spătaru” din 
localitate. 

În cadrul șezătorii s-a povestit 
despre tradiţiile și obiceiurile lega-
te de această sărbătoare. Flăcăii în 
cete au venit la lelea Florica – gazda 
șezătorii, la casa cu flori și busuioc 
pentru fete. S-a pomenit și despre 
unele superstiţii, ce ţin de acest obi-
cei. Fetele au făcut vrăji și descânte-
ce, auzite și-nvăţate de la mama ma-

mei, vechi, ca ziua și noaptea”.
A fost vernisată expoziţia cu 

genericul „Dragobetele sărută fe-
tele” care a promovat obiecte et-
nografice: băsmăluţe brodate cu 
numele iubiţilor, canafuri împletite 
din fire de lână pentru a fi dăruite 
celor dragi.

Deasemenea, a avut loc prezen-
tarea și vizionarea expoziţiei meș-
teriţei populare Svetlana Pușnei cu 
obiecte confecţionate în biser dedi-
cate în special lui Dragobete. 

Așa cum nici o sărbătoare nu 
trece, la moldoveni, fără muzică și 
voie bună, tinerii au încins hore, 
dansând iubitele, au intonat cântece 
culese din partea locului. Acest eve-
niment a avut scopul de a-i îndemna 

pe cei din jur să sărbătorească dra-
gostea, să contribuie la renașterea 
sărbătorii. 

Dragobetele 
la Muzeul de Istorie și Etnografie Leova

valenTina fioDoRova, 
director, Muzeul de Istorie și Etnografie, Leova
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Creativitatea poporului nostru reprezintă procesul 
mental și social bazat pe unele idei sau concepte ale înţe-
lepciunii creative sau în baza unelor concepte existente 
deja în viaţa oamenilor fiind necesare în scopul orga-
nizării efective a muncii, desfășurării unor obiceiuri și 
tradiţii populare existente sau a celor uitate și a unor 
momente distractive, de odihnă, etc. Acest multidimen-
sional concept este manifestat pe larg în tradiţia popu-
lară naţională. În procesul de studiere pe teren a tradi-
ţiei coregrafice sunt întâlnite mai multe jocuri folclorice 
care reprezintă artistic procesul muncii, dar practicate și 
în scopuri profane, printre ele: Ciurul sau Sâta, Sfredelu-
șul, Sâsâiacul, Iţele ș. a. De la originea sa, dansul folcloric 
- expresie a manifestării artistice a comunității creat în 
temeiul tradiției, nu și-a contenit evoluția niciodată, ci 
s-a imbogățit prin obolul celor mai hărăziți dănțuitori 
implementând în vocabularul lui coregrafic distinse 
simțiri și pasiuni ale semenilor noștri. 

Unul dintre nenumăratele jocuri folclorice care re-
prezintă în mod artistic expresiv ceremoniile legate de 
munca agricolă și mai exact: secerișul cerealelor, proce-
sul artistic de desfășurae a cositului legat de muncă și 
fertilitatea pământului este și dansul Coasa – joc inter-
pretat cu diverse ocazii sărbătorești în majoritatea loca-
lităţilor din Basarabia, promovat de către toate categori-
ile de vârstă.

Rădăcinele numelui Coasa le descoperim în slavo-
nescul Kosa. Coasa reprezintă o „unealtă agricolă care 
servește la cosit, compusă dintr-o lamă de oțel fixată pe 
o coadă lungă”1. [p. 182]. 

Dicţionar Explicativ al Limbii Române,( ediţia a II-
a, Univers Enciclopedic, București, 1996) caracterizează 
acest cuvânt (nume în cazul dansului respectiv) în felul 
următor: „Coasa. 1. Unealtă agricolă compusă dintr-o 
lamă metalică cu vârful curbat fixată pe o coadă lungă, 
folosită la cosit. 2. Acţiunea de a cosi; timpul când se 
cosește. Recolta de plante erbacee cosite”2. [p. 190.] 

Conform aprecierilor lui Ivan Evsev: „coasa a pre-
luat mai vechiul simbolism al secerei”, descoperim că 
funcțiile secerei, au stat la baza folosirii coasei pentrucă 
inițial secera ca și coasa mai apoi avea aceeași menire: „ 
Unealtă agricolă manuală folosită la recoltarea cereale-
lor prin tăierea tulpinelor acestora, formată dintr-o lamă 
îngustă și curbată de oţel, cu tăiușul în interior (prevăzut 
cu dinţi), fixată într-un mâner de lemn”2. [p. 968.] 

Secera și coasa au fost prezente și în manifestările 
zeului grec al timpului, Saturn, ca semn al puterii divi-
ne care, oricand, poate risipi iluziile muritorilor. Unica 

semnificație pozitiva a coasei a fost înregistrată în ima-
ginile din jocul de tarot, în legatura cu numarul 13 aso-
ciat cu imaginea coasei/secerei, oferind posibilitatea de 
a înțelege sensul fundamental al vieții, după „taiere„ ci-
clul care exista este întrerupt, în așa mod se oferă posibi-
litatea de a se naște un alt ciclu nou. În realitate secera și 
coasa, cu care seceră grâul, unele plante sunt „simboluri 
ale morții vegetale”, iar cu timpul au devenit simboluri 
ale morții omului. 

Ion Ghinoiu, folclorist, motivează această păre-
re printr-o asemănare a culturii grâului cu ciclul vieții 
omului: nașterea, căsătoria și moartea „ciclul vegetal al 
grâului care se deschide cu sămânța semănată (rit de în-
humare), se continuă cu încolțitul (nașterea) și cu înspi-
catul (nunta vegetală) și se încheie cu seceratul (moartea 
plantei)”3. [p. p. 92,93]. 

Asemenea coasei, secera a servit ca instrument 
agricol în scopul realizării acțiunii de a secera, recolta, 
demonstrând totodată și perioada de timp când aceasta 
avea loc. Secera reprezintă o „Unealtă agricolă manua-
lă folosită la recoltarea cerealelor prin tăierea tulpinelor 
acestora, formată dintr-o lamă îngustă și curbată de oţel, 
cu tăiușul în interior (prevăzut cu dinţi), fixată într-un 
mâner de lemn”2.[p. 968.].

Mai mulți cercetători au constatat că coasa este 
unealta strâns legată de preocuparile agricole, astfel, 
considerăm apariția dar și necesitate coasei drept o 
invenție a societății medievale în rezolvarea mai mul-
tor munci agricole, recoltarea fiind cea mai importantă 
și care semnifică și astăzi sfârșitul vieții plantei cultiva-
te, moartea ei. Acest ciclu vital al plantei care a început 
o dată cu încolțirea seminței și finisează cu recoltarea 
plantei semnifică sfârșitul unei etape și începutul altei 
etape, prin moarte are loc sfârșitul și începutul unei vieți 
noi, etc.

Cercetătorii vechilor civilizatii agrare, au constat 
că secera a semnificat și simbolul „Pamântul-Mamă”, 
hrănitor și ocrotitor al civilizației. Forma secerei dintot-
deauna a fost asemuită cu forma Lunei noua. Se zice că 
celții, foloseau ritualic secera de aur la recoltarea vas-
cului - simbol al veșniciei și al spiritului divin. Meșterii 
olari – reprezentanții civilizației dacice, pentru a decora 
vasele din lut au suprapus forma secerii și coada coco-
sului, descoperind simbolurile lunar și solar, în așa mod 
au demonstrat impresiile lor despre lume, relațiile dintre 
lumină și întuneric, feminin și masculin.

În folclorul nostru, coasa are funcții apotropaice, 
adică referitor la superstiția apărării împotriva duhuri-

Coasa — jocul sacru al secerișului
Pavel PoPa, Institutul de Filologie al AŞM



R
ea

li
tă

ţi
 C

ul
tu

ra
le

  •
  N

r. 
4 

/ 
20

14

20 

lor rele: „ea se pune sub fața de masă la sărbătorile Cră-
ciunului, se folosește la vindecarea junghiurilor (mai 
ales la femei), este prezentă în alaiul Drăgaicelor (O. 
Bîrlea, Fol. rom., I,407)”4. [p. p. 42,43]. 

Drăgaica este un ritual care a semnificat bogate 
conținuturi agrare și a marcat perioada împârguirii, a 
coacerii spicelor, a reprezentat sfârșitul ciclului biologic 
al celor mai importante plante alimentare cultivate de 
om. Este un rit practicat pe 24 iunie, atunci cand grâ-
ul „băga bob”, se desfășura, pe aceleași coordonate ale 
invocării fertilității ogoarelor, dansul ritual al Dragaice-
lor. Respectivul obicei semnifică un transfer simbolic al 
fertilității în dublu sens: uman și vegetal. Alaiul dansa 
pe ogoare luptându-se, în mod simbolic cu secere sau 
coase. Ele duelau cu coasele mai ales atunci când se în-
tâlneau două cete – semnificaţie importantă în descifra-
rea funcţiei rito-magice a dansului, în scenariul ritual 
care însoţea cultivarea grâului, incepând cu aratul și se-
mănatul și terminând cu recoltatul și pregătirea pâinii. 
Jocul drăgaicelor semnifică maturizarea recoltei, coace-
rea grâului, iar ziua în care se ţinea obiceiul – începutul 
secerișului.

Cea de-a doua ipostază a semnificației coasei (se-
cerei) în obiceiul Drăgaica și nu numai este că aceste in-
strumente agricole mai reprezentau și tăiere (omorârea) 
plantelor care și-au împlinit menirea. Moartea prin tăie-
rea plantelor întruchipează alegoric cunoscutul ritual al 
morții „Moartea cu coasa”, noi o mai numim „Doamna 
cu coasa”. Moartea cu coasa este simbolul întroducerii 
omului în marele ritm al naturii: omul fiind o sămânță 
care germineaza, crește, se înmulțește și moare. 

Despre simbolul morții atribuit coasei constatează 
și folcloristul romăn Ivan Evseev în Dicționar de Sim-
boluri și Arhetipuri Culturale: „Coasa este un atribut 
simbolic al morții, <...>. În calitatea sa de instrument al 
egalizării inexorabile, coasa a preluat mai vechiul sim-
bolism al secerei”4. [p. p. 42-43]. 

Mitologiile multor popoare au specificat secera și 
coasa (ordinea indicând evoluția uneltelor agricole) și 
ca unelte ale morții deoarece ambele „reteaza” tot ce este 
viu, semnificate prin „femeea cu coasa pe umăr sau cu 
secera în mână”.

Despre coasa – simbol al morții, se mai menţionea-
ză că: „este un atribut simbolic al morții, deși imaginea 
scheletului cu coasa în mână apare în Europa abia în se-
colul al XV-lea”.4.[ p. p. 42,43]. 

Acest moment, blestem, sperietoare etc., este pre-
zent și în zilele noastre, datorită faptului că omul nu 
cunoaște ce se va întâmpla cu dânsul după moartea sa. 
Moartea fiind întâlnită încă în timpurile medievale, coa-
sa, cu timpul a devenită arma traditională cu care retea-

za vieţile. În unele opere de arta medievală observăm 
cum moartea „trage cu coasa” prin mulțimea de oameni, 
retezând firul existenţei lor, recoltându-și „cota” de vieți.

 Asemenea reprezentări sunt întâlnite și în arta co-
regrafică numite „Dansuri ale morții” – obicei medieval 
care are menirea de a pregăti psihologic omul pentru 
moarte, ca să conștientizeze acest eveniment inevitabil 
și să nu se teamă, să-și construiască un echilibru sufle-
tesc sănătos. 

De ezemplu, la indo-europeni, imaginea morții 
este întruchipată prin chipul unei: „babe hâde și urâte, 
numai ciolane deșirate, cu ochi duși în fundul capului, 
având în mână o coasă cu care seceră viețile”3 [p.83]. 

Cea de-a treia semnificație a coasei (secerei) a fost 
cea de luptă, folosite în evul mediu, ca urmașe ale celor 
denumite în antichitate falx, întâlnite și la daci. Țăranii 
chemați la oaste ieșeau la luptă înarmați cu unelte din 
gospodărie, printre care un loc semnificativ îl aveau se-
cera și coasa, devenind în asemenea momente unealtă-
armă. Ei „schimbau poziția lamei secerei sau a coasei 
care forma un unghi de 180 de grade, cu o forță de lovire 
nu prea mare în raport cu cea a falxului, dar fiind foarte 
ascuțite, produceau grave răni care scotea definitiv ad-
versarul din luptă. 

Conform altor izvoare se presupune că în Antichi-
tate secera folosită a fost asociată cu cornul lunii, care 
reprezenta un astru (fenomen) ceresc puternic legat 
de dimensiunile morţii, mai era asociată cu timpul, cu 
schimbarea și renașterea, atribut al Morţii. Moartea 
produsă plantelor prin tăiere le atribuie acestor unel-
te agricole dar și arme de luptă statut aparte în cadrul 
instrumentarului sacrificial, transformându-și rolul 
lor în cadrul ofrandelor sângeroase, devenind arme 
sacre oferind plantelor sau omului sacrificate/omorâte 
posibilități de a renaște, întocmai ca în cazul holdei se-
cerate care face loc viitoarei însămânţări. De exemplu, 
fiul regelui frigian Midas, Lityerses, priceput secerător, a 
decapitat cu o seceră oponenţii învinși la întrecerile de 
secerat. Aceasta demonstrează că, tracii frigieni cu oca-
zia recoltelor, practicau și ei o formă de sacrificiu uman.

În urma unor cercetări arheologice în mai multe 
localităţ din judeţul Gorj, România au fost descoperite 
seceri, coase și alte unelte de pe vremea dacilor din sec.I. 
d.Hr., care pot fi vizionate în expoziţiile permanente ale 
Muzeului Judeţean Gorj. Iată cum realizează pașapor-
tizarea coasei dacice dr. Gheorghe Calotoiu în articolul 
„Unelte agricole dacice descoperite în judeţul Gorj”: 
„Coasele au curbura lamei mai puţin accentuată prezen-
tând o buclă înaintea tubului de înmânușare, care are o 
formă conică și este prevăzut cu un orificiu pentru cui. 
Realizarea coaselor a fost făcută prin martelare. Lungi-
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mea totală a coaselor este cuprinsă între 102-122cm.”5. 
Aprecierile și constatările de mai sus încă o dată de-

monstrează că uneltele agricole secera și coasa, la fel și 
dansul Coasa au apărut cu semnificaţie sacră. 

Recunoscutul folclorist Ovidiu Bârlea la acest com-
partiment este de părerea că cu toate că la indienii Ta-
rahumara din Mexic nu s-au găsit dansuri profane tre-
buie considerată ca o excepție care nu poate constitui 
un indiciu sigur că, la începuturi, dansul a fost numai 
sacru, cu intenții cultice exclusive. <...>, se poate afir-
ma că amândouă funcțiile, sacră și profană, și-au sub-
sumat de la început dansul, chiar dacă cel dintâi a avut 
mai mare vază, fiind atestat mai viguros de documen-
te. Dealtfel, e atât de greu de delimitat în practică unde 
sfârșește intenția cultică și unde începe plăcerea produsă 
de mișcarea ritmică”6. [p. 11]. 

Străvechiul dans sacru Coasa este și astăzi îndrăgit 
de toate generaţiile prin expresia artistică, care promo-
vează ocupaţia de bază a românului - agricolă - seceri-
șul, metamorfozat în zăliște de suflu a petrecerii festive 
la încheierea strădanei îndelungate și mult așteptate de 
ţăranul agricultor. Coasa, este un joc care se interpreta 
la serbările, mesele tradiţionale consacrate finalităţii se-
cerișului, strânsului pâinii și depozitarea ei. În răstimp, 
acest dans și-a simplificat funcţionalitatea legată de se-
ceriș plasându-se și în repertoriul Horei satului, dar și 
a diverselor sărbători ţărănești păstrând și în continu-
are morfologia coregrafică intactă, specificul relaţiilor 
dintre simbolul jocului și interpreţii lui, dezvoltându-l 
și în continuare. Jocul Coasa și în actualitate ilustrea-
ză imaginea existenţei umane împletită viguros cu tra-
diţia secerișului dar și cu specuificul dansului respectiv 
păstrându-i rădăcinile milenare izvorâte artistic din 
procesul secerării și a gândirii măiestrite a agricultoru-
lui redate prin cele mai reprezentative forme și metode 
de realizare a procesului cositului și de încheiere a ci-
clului biologic al plantelor cereale, demonstrând prac-
tic aceasta prin: bărbatul – cosașul iar femeea – coasa. 
Acest procedeu redat coregrafic, artistic vine în con-
temporanietate încă de la traco-geto-daci păstrând și 
dezvoltând caracterul tradiţional al său valabil și astăzi. 
Aspectul artistic al jocului reprezintă specificul colectiv 
de creaţie conservând elementul improvizatoriu intact. 
Dansul Coasa confirmă manifestarea artistică colecti-
vă și exprimă direct idealurile poporului în contextul 
semnificaţiei pâinii – product important în alimentarea 
omului cu simbol semnificativ în ritualurile și tradiţiile 
noastre. Ritmul temperamental al interpetării dansului 
demonstrează coregrafic și artistic vitalitatea jocului în 
viaţa ţăranului prin unitatea dintre morfologia dansu-
lui și ritmul imanent dizolvat într-o identitate perfectă 

a limbajului jocului cu funcţionalitatea lui. Aceasta este 
constatată și justificată în trăirea și satisfacţia interpre-
ţilor prin cele două mișcări constituite din elementele 
de bază ale horei noastre străbune și valorificate artistic 
în stilul specific dansului respectiv prin vigoare, veselie, 
temperamen și energie interpretativă.

Construcţia dansului Coasa este atrăgătoare și 
simplă, ușor de învăţat, stil de horă, dar și de sârbă, are 
formă «de doi», tempoul în creștere, ritmică accentua-
tă prin tropăit de picioare sau ușurinţă săltătoare (când 
dansul este interpretat în stil de sârbă) de interpretare. 
Simplitatea lui promovează o profunzime de concepţie 
și o expresivitate directă de mare valoare artistică cu un 
evident caracter social legat de muncile agricole, mai 
concret, de seceriș, reflectând paralel și influienţa atmo-
sferei și a peisajului în mijlocul cărora s-a născut dansul 
respectiv și stilul lui de execuţie. Acest dans dintotdea-
una pretutindeni și-a păstrat denumirea în tot arealul 
românesc. 

Aspectul cinetic al dasului Coasa este strâns legat 
de mișcarea constituită din pași simpli și complecţi. a 
braţelor, corpului și picioarelor în diverse situaţii. Prin 
mișcarea braţelor este reprezentată forma și măiestria 
de a mânui coasa. Corpul demonstrează poziţia prin-
cipală în posibilitatea de a depune efort fizic la realiza-
rea mânuirii coasei, iar picioarele mișcându-se pe sol 
reprezintă pilonii de bază care contribuie nemijlocit la 
realizarea întregului proces practic, artistic și coregrafic. 
La realizarea coregrafică a dansului Coasa picioarele se 
deplasează în diferite poziţii pe toată talpa cu genunchii 
îndoiţi și dezdoiţi mișcându-se în faţă și în spate, late-
ral și într-un punct cu vârfurile paralele (poziţia a II-a 
a picioarelor), redând totodată și caracterul de interpre-
tare al jocului. Mișcarea genunchiurilor (semiîndoite) 
relatează trăsătura fundamentală în redarea perfectă a 
stilului de interpretare a mișcărilor dansului executate 
în diferite poziţii. Mișcarea de bază a dansului respec-
tiv o constituie pașii simpli alăturaţi nedepășiţi și bătăile 
pline pe sol care redau ritmicitatea lui

Mișcarea braţelor în jocul Coasa însoţește perfect 
mișcările picioarelor prin coordonarea lor specifică. Bra-
ţele sunt prinse în felul următor: palma mănii dreaptă a 
a bărbatului este situată pe spatele femeiei, puţin mai jos 
de omoplaţi; palma mânii stângă a femeiei este plasată 
pe umărul drept al bărbatului; mâna stângă a bărbatu-
lui îndoită în cot ţine cu palma de palma mânii drepte 
îndoită în cot a femeiei; deplasarea femeiei este realizată 
cu ajutorul mânii stângă a bârbatului arătând direcţia de 
mișcare a lor. Această ţinută a braţelor în jocurile de doi 
se mai numește ţinută de polcă.

Ţinuta corpului în dansul Coasa este dreaptă, 
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mândră, liniștită, uneori puţin aplecată.
Capul se ţine ântotdeauna drept, demn, doar pu-

ţin întorcându-se spre direcţia deplasării dansului, iar 
cănd pașii sunt executaţi pe loc poziţia capului este faţă 
în faţă.

Umerii sunt totdeauna caracterizaţi printr-o ţinută 
dreaptă, liberă, cu mișcări în coordonare cu deplasarea 
picioarele și a mânile interpretului, ridicându-se și co-
borându-se ritmic și funcţional.

În cazul când separăm forma completă a dansului 
în frazele sale mici constituite dar și reprezentate din 
pași simpli depistăm elementul coregrafic al jocului, 
care formează prin îmbinare mișcări coregrafice legate 
specific stilului de interpretare între ele. Repetarea de 
nenumărate ori a mișcărilor dansului formează succesi-
unea de mișcări a jocului respectiv.

Motivul coregrafic al dansului respectiv reprezintă 
entitatea jocului, care manifestă imaginea artistică (core-
grafică). Motivul respectiv este constituit din două mișcări 
perfect corelate între ele care demonstrează două accente 
principale. 

Funcţia motivului coregrafic este de a reda prin pro-
cedeul cositului entitatea artistică a dansului. 

Din punct de vedere al exprimării artistice în dansul 
Coasa, figura coregrafică constituie importanţa entită-
ţii. Figura coregrafică necesită a fi percepută ca o entita-
te superioară ce promovează ideea secerișului printr-un 
conţinut artistic cu sarcini perfecte. În acest dans cele 
două figuri sunt repetate de multiple ori în concordanţă 
absolută cu muzica.

Bibliografie:
1. Dicționar Enciclopedic. Cartier, 2001, Chișinău;
2. Academia Română, Institutul de lingvistică „Iorgu 

Iordan”. Dicţionar Explicativ a Limbii Române, Ediţia a II-a, 
Univers Enciclopedic, București, 1996;

3. Ion Ghinoiu. Comoara satelor. Calendar popular. 
Editura Academiei Române, București,2005;

4. Ivan Evseev. Dicționar de Simboluri și Arhetipuri 
Culturale. Editura „AMARCORD”, Timișoara, 1994;

5. Gheorghe Calotoiu. Unelte agricole dacice descoperi-
te în judeţul Gorj, http://www.verticalonline.ro/unelte-agrico-
le-dacice-descoperite-in-judetul-gorj;

6. Ovidiu Bârlea. Eseu despre dansul popular românesc. 
Cartea Românească, 1982.

Inaugurarea actualei ediţii a 
„Mărţişorului 2014” la Cantemir, a 
fost una pe potriva aşteptărilor. La 
1 martie în holul Casei raionale de 
cultură a fost vernisată o expoziţie 
cu semnificativul titlu „Din lada 
cu comori a bunicuţei”, în vestibu-
lul clădirii Consiliului raional - o 
expoziţie a mărţişoarelor, iar în după-
amiaza zilei de 2 martie cantemirenii 
şi oaspeţi lor au avut parte de un con-

cert de zile mari, cu participarea or-
chestrei de muzică populară „Doina 
Prutului” (dirijor - Veaceslav Bârcă), 
cu interpreţii Gheorghe Nichiforeac, 
Irina Bârcă, Valentina Balan, Galina 
Botezatu şi Ion Diaconu, care asistaţi 
de dansatorii de la „Mocăncuţa” din 
Cociulia (coregraf - Filimon Dim-
cea) au prezentat piese folclorice 
inedite fiind îndelung aplaudați de 
spectatori. 

Programul Festivalului din 
a. c. a cuprins şi alte evoluări ale 
formaţiilor artistice din teritoriu: 
„Busuioc”, „La izvor” etc., precum 
şi un concert cu participarea inter-
pretului şi compozitorului Ian Rai-
burg şi a mai tânărului Ionel Istrati, 
care au adunat multă lume în in-
cinta căminului cultural din centrul 
raional la 6 martie.

Mărțișorul ne adună la cântec și voie bună
Text și imagini: ion Domenco
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Catinca: Stai, oprește-te, oprește-te omule! Opreș-
te! Ce nu vezi că lumea așteaptă în arșiţă și zapușeală? 
(Autobusul pînă la urmă se oprește). Hai cumetrelor re-
pejor, cât încă tovarășul șofer nu s-a răzgândit. (femeile 
se reped cu coșuri și sape la ușa autobusului, care este în-
cuiată).

Şoferul: Куда?
Ileana: Arionești!
Şoferul: Zece capici până la Arionești.
Chilina: Cât măi?
Şoferul: Zece capici, lele. Ce, ești surdă?
Chilina: Cu un așa preţ nu numai că o să surzește, 

ci și o să muţești, măi omule! (Mai vine un băboi, care 
din cauza vârstei încă nu ajunse la autobus)

Frăsâna: Da ce zice el, fa? De ce nu deschide?
Fevronea: Ia auzi mata! Arionești-s aici după deal, 

da el cere câte zece capici de basma!
Frăsâna: Cum câte zece capici? El ce, a mâncat mă-

sălari? D-apoi cu zece capici eu îmi cumpăr zece tocuri 
de chibrituri și oi avea în casă pe un an întreg!

Agripina: Așa gândim și noi, mătușă Frăsână, da el 
o ţine una și bună. Zece capici, zece capici!

Anica: Parcă l-o născut mamă-sa răcnind: „Zece 
capici, zece capici!”

Şoferul: Femei hăi! N-o atinge pe mama, n-o atinge 
pe mama, că, zău, te calc cu autobusul!

Anica: Calcă-mă măi, calcă-mă! Poate măcar atunci 
vei deschide ușa, ghiftuitule ce ești!

Şoferul: Măi femeie, nu mă scoate din sărite, nu mă 
scoate din sărite, că totuna nu deschid până când nu plă-
tiţi câte zece capici.

Frăsâna: Ia auzi, el iar cu banii o începe. D-apoi, 

 dramatizare de LEonId CEbotARI

PRĂŞITOARELE
după nuvela „ARIONEŞTI” de Ion Druţă

Pe marginea unui drum șede risipit un buchet de fuste și basmale. Stau colbăite și 
ostenite, cu sape și coșuri, așteptând mașina colhozului să le ducă acasă. De după deal 
apare autobusul de rută, care trece pe lângă ele fără să oprească. O femeiușcă uscăţivă, 
văzând că  autobuzul nu se oprește aleargă din urma lui strigând:

dacă vrei să știi, după lege tu nici n-ai dreptul să ceri de 
la noi bani cât suntem în mijlocul drumului.

Dochiţa: Așa că deschide frumușel să prindem și 
noi oleacă de umbră, iar acolo în mașină om sta și om 
mai vorbi.

Şoferul: Bine, intraţi. (Deschide ușa)
Fevronea: Suratelor, ocupaţi scaunele cât tovarășu-

lui șofer i-au zburat gândurile rele din cap. (Toate femeile 
dau năvală în autobus).

Ioana: Ileană, mai încet cu sapa ta, c-ai să-mi scoţi 
ochii!

Ileana: Dacă nu-ţi place ceva, Ioană, n-ai decât să 
aștepţi taxiul.

Ioana: Apu așa-i fa. Pentru că sapa ta e cu coada 
strâmbă, eu trebuie să aștept taxiul.

Catinca: Chilina, ţine-ţi sacul acasă, c-ai să-mi dis-
baţi toate măsălile cu dânsul.

Chilina: Liniștește-te Catincă. Sacul meu nu-și 
pune mintea cu măsălile tale.

Catinca: Iesă fa, că sacul tău e mai breaz decît mă-
selele mele. Da!?

Chilina: Ca-n așa iesă, Catincă!
Toate: Ha-ha-ha!
Frăsâna: Gata, ogoiţi-vă, muierilor! Așezaţi-vă că 

plecăm. Hai tovarâș șeferi. Dă în cai. Pornește.
Şoferul: Câte zece capici!
Frăsâna: Ia te uită cum ne mai strânge el cu dosul la 

gard de parcă ne-am fi suit în mașina bunicii sale.
Anica: O să-ţi plătim măi. Las, nu-ţi strica inima 

pentru o nimica toată.
Agripina: Scoate frâna și lasă mașina să meargă 

încetișor la vale, că bucata asta de loc, cât ea merge sin-
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gură, noi, dacă vrei să știi, nici nu suntem datoare să-ţi 
plătim.

Şoferul: Bine, dar numai cât mașina va merge fără 
motor. (Şi pornește autobusul. Una din femei începe a fre-
dona cântecul „Căsuţa noastră”. Celelalte îi ţin hangul. 
După o vreme, mașina se oprește)

Şoferul: Gata, până aici. Mai departe, fără motor 
autobusul nu mai merge, așa că poftim, luaţi bilete.

Frăsâna: Cum adică bilete?
Şoferul: Foarte simplu. Pentru că vă răsfăţaţi șezu-

tul pe scaune moi, câte zece capici de basma.
Fevronea: Scaune moi? D-apoi aiestea măi, scaune 

moi se cheamă la tine? Şi rabla asta se cheamă autobuză? 
Sfinte Dumnezeule, numai colb, numai putoare!...

Dochiţa: Da pe scaunele iestea nu că să-ţi mângâi 
șezutul, aici poţi rămâne și fără fustă, și fără buci...

Toate: Ha-ha-ha!
Şoferul: Atunci, cine dracu v-o pus să urcaţi? De ce 

nu v-aţi dus pe jos?
Ileana: Pentru că ni-i dragă de tine, măi.
Toate: Ha-ha-ha!
Şoferul: Așa, voi încă și vă bateţi joc de mine? (Des-

chide ușa autobusului)Ia hai repejor, să nu văd nici pe 
una aici!

Frăsâna: Cum să nu!Ne-am și repezit cu toate la 
ușă! 

Şoferul: Auzi mătușă! 
Frăsâna: Aud măi, că nu sunt surdă!
Şoferul: Dacă nu ești surdă, bagă-ţi în cap! Mașina e a 

statului și eu în fiecare zi trebuie să vărs bani la bancă pen-
tru biletele vândute. Așa că, ori zece capici de băsma, ori...

Frăsâna: Ori ce, măi? Ori ce?!
Şoferul: Ori vă arunc cu tot cu sape și coșuri din 

mașina statului!
Ioana: Da tu încearcă măi, irodule, încearcă, și 

atunci vom vedea noi care pe care!
Şoferul: Şi am să încerc! Ce crezi, dacă ești femeie 

mii rușine? (Apucând-o, încearcă să o scoată din auto-
bus) Hai, afară, afară din autobus! Afară!...

Ioana: Nu pune mâna pe organismul meu, că te ia 
dracul!

Frăsâna: Ce faci măi păgânule? Ridici mâna la niște 

prășitoare sărmane?...
Catinca: Cine ţi-o dat ţie dreptul să ne îmbrâncești?
Anica: Cine ţi-o dat dreptul să pui mâna pe noi?
Toate: Cine măi, cine?!
Şoferul: Cine? Statul!, fiindcă mașina e a statului!
Ileana: Statul? Dar știi tu măi, cine-i statul? Noi 

suntem statul! Noi, măi, cele care ducem pe umerii noș-
tri ţara asta cu șoferuţi de alde tine, grași și ghiftuiţi care 
șed la volan și care așteaptă când norodul s-a repezi cu 
banii peste dânșii!

Fevronea: Şi dacă suntem noi statul, vorba Ilenei, 
ce rost are să aduni bani de la noi, că ei iar au să se în-
toarcă la stat, adică iară or veni la noi! Așa că, hai mai 
bine dăi drumul, până cînd n-am chemat un miliţian. Să 
vedem cine are și cine nu are dreptate!

Şoferul: Măi femeie, măi nu mă speria cu miliţia, 
nu mă speria cu miliţia! Că după lege, eu ar trebui să 
chem miliţia să se „răzbirească” cu voi!

Frăsâna: Şi cheam-o măi, cheam-o! Ce aștepţi? 
Cheam-o, că de nu, o chemăm noi! Ioană, ia coboară și 
strigă miliţianul care trecuse adineauri pe aici! (Ioana, 
coborînd, începe a striga)

Ioana: Tovarăș miliţian, tovarăș miliţian! 
Toate: Tovarăș miliţian...

Şoferul: Staţi bre, ogoiţi-vă! Ce, aţi căpiat? 
Dochiţa: La noi în Arionești căpiază numai oile, iar 

noi nu suntem oi! 
Şoferul: Fenomenal! Până la urmă iese că eu încă și 

v-am ofensat.
Chilina: Da, ne-ai ofensat, și ca să nu ajungem pînă 

la procuratură, hai pornește încetișor înainte și cum s-a 
arăta satul, om pune și noi mînă de la mînă și ţi-om plăti 
cât a da Dumnezeu.

Şoferul: Bine, numai fără șeretlicuri.
Frăsâna: Fără măi, fără, numai pornește odată .
Şoferul: Băi, artiști mai sunteţi ăștea din Arionești!
Ioana: Dapoi cum măi! Dacă satul e plin de cercuri 

artistice amatoricești. Frăsână, foc!

(Şi începe a fredona cântecul „Căsuţa noastră”, cele-
lalte prășitoare una câte una, încep și ele a cânta)





















CORTINA
„Nu se poate teatru fără şcoală.“ M. Eminescu  


