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Chiar de la început, îţi mulţumim că te-ai abo-
nat şi ai purces la lecturizarea informaţiei aş-
ternută pe paginile revistei, îţi dorim succese 
în procesul de studiere şi valorificare a culturii 
naţionale tradiţionale dar şi contemporane. 

În speranţa că revista „Realităţi culturale” 
îţi va deveni adevărat suport în familiariza-
rea Măriei Voastre cu originalitatea, rolul şi 
funcţionalitatea obiceiurilor şi tradiţiilor, ne 
dorim mult să Vă fim alături, de fiecare dată, 
cu materiale de o înaltă ţinută profesionistă. 
Materialele-documente folclorice şi etnografice 
publicate de noi, îţi vor fi spijin demn la valori-
ficarea tezaurului spiritual al neamului româ-
nesc de pe această palmă de pămînt. 

Revista „Realităţi culturale”, unica în acest 
domeniu, are menirea să ajungă în casele tu-
turor specialiştilor din cultură, artă, etnografie, 
şcolile de muzică şi de artă, muzee şi biblio-
teci, formaţiile profesioniste şi cele de amatori 
care promovează arta tradiţională. 

Intenţionăm să organizăm pe paginile revis-
tei, întîlniri de suflet cu personalităţi: oameni 
de ştiinţă, compozitori, dramaturgi, interpreţi 
ai cîntecului folcloric şi contemporan, muzici-
eni-instrumentişti de valoare, specialişti din 
instituţiile de cultură, ziarişti, pictori, meşteri 
populari etc. Nu vor fi lipsă nici creaţiile artisti-
ce de valoare, care vor contribui la îmbogăţirea 
repertoriului Dumneavoastră. 

Răsfoind revista, veţi avea posibilitatea, 
lunar, să faceţi cunoştinţă cu agenda repu-
blicană culturală, cu noi apariţii de carte, cu 
vernisaje ale pictorilor, meşterilor populari, cu 
omagierea personalităţilor din aceste domenii.

Fiind convinşi că Dumneavoastră, sunteţi 
persoana care ţineţi mult la trecutul, prezentul 
dar şi viitorul poporului nostru, la cultura tra-
diţională care de veacuri a supravieţuit împre-

ună cu strămoşii 
noştri, cu noi, dar 
şi în dorinţa că va fi 
alături şi de gene-
raţiile viitoare, Vă 
invităm să nu fiţi 
indiferent de bogă-
ţia noastră spiritu-
ală, s-o studiaţi şi 
s-o valorificaţi atît 
în viaţa zilnică dar 
şi pe paginile revis-
tei noastre. 

În acest scop, vă 
invităm să cercetaţi vatra folclorică de la baş-
tină, să publicaţi pe paginile revistei „Realităţi 
culturale” adevărate perle folclorice, studii şi 
articole de înaltă ţinută care vor constitui car-
tea de vizită a localităţii Dumneavoastră. Vom 
fi mîndri de realizările voastre, demonstrînd 
tuturor că lada spirituală de zestre a localităţii 
de unde sunteţi este icoana pe care o valorifi-
caţi, la care vă închinaţi zilnic şi o păstraţi ca 
ochii din cap. 

Nu ştiu dacă afirmaţiile mele vau convins, 
dar sunt sigur că Dumneavoastră, dragă prie-
tene, sunteţi patriot sincer al identităţii neamu-
lui nostru, doriţi din tot sufletul să cunoaşteţi 
istoria şi viitorul ţărişoarei pre nume Republica 
Moldova. În caz contrar, ar fi mare păcat dacă 
noi, cei care avem menirea să ne ocupăm de 
soarta spirituală a băştinaşilor acestui plai mi-
oritic, vom rămîne indiferenţi şi nu vom aduna 
acel şirag de petre rare – Tezaurul spiritual al 
neamului.

Vă aşteptăm oaspeţi dragi ai revistei „Rea-
lităţi culturale”!

Cu plecăciune şi mult respect
Pavel Popa

Salut, dRagă pRietene!

Nr. 
d/o

Raionul/ 
Municipiul

Nr. 
abo-
naţi

Insti-
tuţii de 
cultură

1 Drochia 10 81
2 Făleşti 8 122
3 Soroca 7 125
4 Hînceşti 6 118
5 Dubăsari 5 34
6 Anenii Noi 5 72
7 Străşeni 5 71
8 Floreşti 5 119
9 Căuşeni 4 84
10 Rezina 4 73

11 Ocniţa 3 68
12 Ialoveni 3 61
13 Călăraşi 3 90
14 Cahul 3 103
15 Briceni 2 68
16 Criuleni 2 61
17 Nisporeni 2 68
18 Ungheni 2 126
19 Rîşcani 2 99
20 Teleneşti 2 97
21 Edineţ 1 92
22 Ştefan-Vodă 1 67
23 Chişinău 1 68

24 Leova 1 70
25 Cimişlia 1 74
26 Bălţi 1 23
27 Glodeni 1 69
28 Sîngerei 1 99
29 Basarabeasca 1 25
30 UTAG 1 81
31 Orhei 0 127
32 Donduşeni 0 48
33 Şoldăneşti 0 64
34 Taraclia 0 52
35 Cantemir 0 92
36 Alte instituţii 273

tabloul republicaN de aboNare la reviSta „realităţi culturale”, Nr. 1: 
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Niciodata ţara n‑a fost mai bo‑
gata şi mai respectata; niciodata 
faima domnului ei n‑a străbătut 
atît de departe, provocînd admi‑
raţia prietenilor şi a dusmanilor; 
niciodata nu s‑au ridicat atîtea 
lacasuri civile şi sfinte — cel mai 
frumos timp din istoria Moldo‑
vei. Evident, nu a fost numai lu‑
mina în cei patruzeci şi şapte de 
ani de domnie, fiind silit, Stefan 
a făcut şi compromisuri.

Ştefan feciorul lui Bogdan, în 
aprilie 1457 intra în Moldova, pe 
valea Siretului cu o oaste de 6000 
de oameni, daţi de Vlad Tepeş cu 
care a reusit să răzbune moartea 
părintelui său şi să‑şi ia moste‑
nirea. În lupta de la Dolhesti, pe 
Siret, armata lui Ştefan a învins 
iar Petru Aron a fost silit să ia 
În anul 1476, primăvara, sul‑
tanul a pornit din Adrianopol, 
cu 150000 de soldaţi, pentru a‑l 
învinge pe acela care sfărîmase 
oastea lui Soliman. Armata lui 
Basarab din Muntenia s‑a aliat cu 
turcii. Soarta lui Ştefan părea pe‑
cetluita. Mehmed aducea cu sine 
şi un pretendent la tronul Mol‑

dovei, un presupus 
frate de‑al lui Şte‑
fan. Lupta a avut 
loc la Razboieni. 
Sultanul impus să 
se retragă nu a re‑
uşit să cucerească 
nici una dintre ce‑
tăţile importante 

ale Moldovei. Ştefan a intrat în 
Muntenia, împreună cu armata 
ungară şi l‑a izgonit pe Basarab, 
punându‑l în locul acestuia pe 
Vlad Ţepes (1476). După nici o 
lună, Basarab s‑a întors cu ajutor 
turcesc şi l‑a omorat pe Ţepeş.

Ultimii ani de domnie au fost 
ani de pace. Cel care spunea în 
actele scrise că este din mila lui 
Dumnezeu domn al Ţării Mol‑
dovei a zidit 44 mănăstiri şi bi‑
serici, conform tradiţiei, după 
fiecare luptă câştigată o biserică. 
Bătrîn şi bolnav de gută, i s‑a am‑
putat un picior. După o domnie 
îndelungată de 47 de ani — ne‑
obişnuită pentru acele vremuri 
— marele domnitor şi‑a închis 
ochii la 2 iulie 1504.

„Iară prea Ştefan Vodă l‑au 
îngropat ţara cu multă jale şi 
plângere în mănăstire la Putna, 
care era zidită de dânsul, jale era, 
că plângea toţi ca pe un părinte 
al său…“ (Grigore Ureche)

Papa Sixtus al IV‑lea l‑a nu‑
mit „Athleta Christi“ (atletul lui 
Christos) iar poporul l‑a cîntat 
în balade.

În vremea lui Ştefan cel Mare, 
ţăranii răzeşi, proprietari de pă‑
mânt, erau chemaţi la solicitarea 
domnului la „oaste“ în schimbul 
unor privilegii. Alături de ei, un 
rol important îl jucau cetele bo‑
ierilor, care veneau cu oşteni de 
pe moşiile lor, şi cetele tîrgurilor, 
alcătuite din tîrgoveţi, care se 
puteau strînge mai repede în caz 
de nevoie. Oastea mare a lui Şte‑
fan era deci o ,,oaste de ţară“, la 
vremea aceea puţini fiind lefegii 
(mercenari sau soldneri). Ţara 
era apărată de cetăţi ca Soroca, 
Tighina şi Cetatea Albă la Nistru, 
cetatea Chilia la Dunăre, cetăţi‑
le Hotinului şi Sucevei la Nord, 
spre Carpaţi Cetatea Neamţului, 
iar pe Siret cetatea Romanului. 
Moldova era stabilă politic şi bo‑
gată. Incursiunile pretendenţilor 
la domnie erau rare, şi opoziţia 

File de istorie

deStiNe diN iStoria Neamului

Ştefan al III‑lea, supranumit Ştefan cel Mare s‑a năs‑
cut în 1433, 2 iulie în satul Borzeşti, Suceava, fiul lui 
Bogdan al II‑lea. El a fost domn al Moldovei între 
anii 1457 şi 1504.
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boierilor slabă. Buna securitate 
a drumurilor îmbia pe negustorii 
italieni, polonezi sau armeni să 
treacă prin Moldova de la Marea 
Neagră spre Liov (Lemberg) şi 
invers, aducînd din Orient mi‑
rodenii, covoare, blănuri, metale 
şi pietre preţioase iar din Apus 
postavuri şi arme. Vămile adu‑
ceau bani în vistieria domnească, 
astfel se explică mijloacele mate‑
riale care i‑au permis lui Ştefan 
să lupte şi să construiască fără în‑
cetare în lunga lui domnie. Căci 
el trebuia să se bizuie numai pe 
puterile Moldovei, pe sprijinul 
vecinilor — polonezi sau unguri 
— nu se putea bizui, căci şi unii 
şi alţii voiau să aibă Moldova 
sub suveranitatea lor. Pericolul 

mare îl reprezenta Imperiului 
Otoman, care — după cucerirea 
Constantinopolului la 1453, de 

către sultanul Mehmed al II‑lea 
Fatih — îşi continua înaintarea 
spre inima Europei.
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Naşterea Sf. Ioan Botezătorul
24 iunie / 7 iulie

SîNzieNele

Una din cele mai vechi şi mai îndrăgite sărbători 
de vară este solstiţiul, cu dată fixă de marcare (21 
iunie) — Sînzienele.

Se ştie că solstiţiul de vară este considerat momen‑
tul cînd, în cursul anului, soarele se află la cea mai 
mare înălţime deasupra ecuatorului, fapt ce determină 
cea mai lungă zi şi cea mai scurtă noapte a anului. În 
timpul acesta soarele încetează de a se urca mai sus pe 
bolta cerească, o vreme stînd pe loc. De aici vine şi cuv. 
solstiţiu — stare, aflare pe loc a soarelui.

Sărbătoarea aceasta din toiul verii era consacra‑
tă în vechime zeiţei Diana — divinitate agrară, pro‑
tectoare a lanurilor de grîu şi de orz, aflate în pîrg. 
Diana era venerată de către fete de vîrsta căsătoriei 
şi de neveste tinere cu copii (simbolul rodniciei, fe‑
cundităţii).

Diana (Sanctae Diana) a dat şi una din cele mai 
răspîndite numiri populare ale sărbătorii solstiţiului 
— Sînziene, Sîmzănii ş. a.

Sînziene sunt numite şi unele divinităţi antropo‑
morfe agrare, imaginate ca o ceată de fete ce o desfată 
pe zeiţa Diana. Se crede că sînzienele sunt zîne bune 
— fete frumoase, care au fost răpite de către zmei şi 
ţinute în palate ferecate ori ascunse prin păduri ne‑
călcate de picior omenesc. Se zice că în noaptea spre 
Sînziene fiinţele acestea umblă pe pămînt ori plutesc 
în aer, cîntînd şi dansînd, astfel dînd calităţi benefice 
holdelor şi femeilor căsătorite, animalelor şi păsări‑
lor, stropind cu miros şi leac florile, uşurînd bolile şi 
suferinţele, alungînd grindina etc.

Sînziană este numită, totodată, şi o plantă erba‑
cee de cîmp, cu frunze lungi şi înguste, cu flori, de 
obicei, galbene‑aurii, plăcut mirositoare; înfloreşte pe 
la solstiţiul de vară, cînd dau în copt lanurile de grîu. 
Sînzienele cresc prin fînăţuri şi livezi, pe marginea 
drumurilor, pe lîngă garduri.

Şi în satele româneşti de la est de Nistru, din nor‑
dul Caucazului au ajuns pînă în zilele noastre unele 
tradiţii populare legate de stratul precreştin al sărbă‑
torii Sînzienele:

— interdicţia muncii;

— tradiţii cu folosirea florilor de sînziană;
— scăldatul;
— aruncarea merelor (sînzîene) prin lanurile de 

grîu (care se coc în timpul acesta);
— datul pomenilor;
— adunarea plantelor medicinale.
Florile de sînziene sunt folosite în diferite moduri: 

le pun prin case, fac din ele coroniţe etc.
„La Ivan Cupalo* aduşe sînzăni ş’ li pune‑n casî şî 

li ţîne păn v’o trii zîli ş‑ap’ atunşi li duşe la fîntînî ş’ li 
stroche cu apî“ (AF, 1988, ms. 389, f. 104; Mecherstuc 
— Crîmsc — Crasnodar; inf. Ion P. Pascari, 78 ani; 
culeg. E. Junghietu).

„Cînd îi zîua lor, grîili cînd sî coc, <…> aduşem 
di la deal [sînziene], punem pin casî, pin păretari şî 
punem şî la icoani. Şî cînd sî mîntuie postu şeala, Sîn‑
chetru, ş‑ap’ li luam, li strînjem şî li duşem aşa, şî li 
dam aşa, undeva“ (AF, 1988, ms. 391‑a, f. 95; Moldo‑
vanscoe — Crîmsc — Crasnodar; inf. Toader V. Ghim‑
pu, 89 ani; culeg. G. Botezatu, A. Hîncu).

Variantă: AF, 1988, ms. 392, f. 183; Moldovanscoe 
— Crîmsc — Crasnodar; inf. Ştefan L. Morari, 58 ani; 
culeg. V. Cirimpei, S. Moraru.

„Di Sînziene aduşem cîti un braţ di flori şî li punem 
pi casî. Dacî a chica roua mari, ari sî şii norocoasî [fata]. 
Dacî a chica roua nicî, noroc — puţuntel“ (AF, 1988, 
ms. 391‑a, f. 232; Şabanovscoe — Seversc — Crasnodar; 
inf. Ana N. Orba, 77 ani; culeg. G. Botezatu, A. Hîncu).

„Sînzănili‑s nişti flori galbini ş’ taman amu cîn’ 
la cosît li culejeu şî făşe vinoc,** aşă ca o pălărioară 
în cap ş‑apî eli s’ duşe cu dînsa aşă‑n cap păr la iaz. 
Nu s’ duşe una, da s’ duşe v’o douî — trii. Ş‑apî’ eli s’ 
scalda ş‑ap’ zîşe cî li creşti păru şî sî li şii capu tari. 
Cu vinocu şela s’ scalda cu tătu şî li lepăda‑n iaz şî sî 
duşe acasî“ (AF, 1988, ms. 389, f. 104; Mecherstuc — 
Crîmsc — Crasnodar; inf. Ion P. Pascari, 78 ani; culeg. 
E. Junghietu).

„Făşe vinoaşi, zvîrle pi apî, sî scalda.
Culeg.: Cînd aruncau coroniţele pe apă ce spu‑

neau?
Inf.: Sceastia i zdorovia şob dal Boh nam. Şob nam 

popalsea horoşii jenih“*** (AF, 1988, ms. 391‑a, f. 

* Astfel sărbătoarea aceasta se numeşte la slavii orientali. Numele ar putea fi tradus: Ioan Scăldătorul (rus. cupati — a scălda).
** Vinoc (ucr.) — cunună, coroană.
*** Sceastia i zdorovia şob dal Boh nam. Şob nam popalsea horoşii jenih (ucr.) — Fericire şi sănătate să ne dea Dumnezeu. Să 
avem noroc de un mire bun.
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338; Moldovano‑
vca — Tuapse — 
Crasnodar; inf. 
Vera F. Cucima, 
80 ani; culeg. G. 
Botezatu, A. Hîn‑
cu).

Variantă: AF, 
1988, ms. 392, f. 
127; Moldovan‑
scoe — Crîmsc 
— Crasnodar; 
inf. Maria A. Fur‑
dui, 57 ani; culeg. 
V. Cirimpei, S. 
Moraru.

În satele româneşti din estul Nistrului, ca în Basa‑
rabia, a avut o răspîndire largă obiceiul de a arunca, 
cu scop magic, prin lanurile de grîu (care în timpul 
acesta se coc) un soi de mere văratice, numite şi ele, 
pe alocuri, sînziene.

„Tata ni lua în căruţî, lua meri divreni — sînzieni 
— şî ni duşem la deal sî videm grîu di‑i copt. Tata 
arunca meri pin grîu şî zîşe, dacî era pînea frumoasî:

— Şî la anu sî rodeascî pînea ca şî amu!
Cînd cosaşî găsău meri pin grîu, li mîncau“ (AF, 

1987, ms. 383, f. 74; Butor — Grigoriopol; inf. Solomo‑
nia I. Spiridon, 73 ani; culeg. N. Băieşu).

„Di Sînzănii s’ coc sînzînelili — nişti merî mărun‑
ţăli, mălăieţî. Atunşi s’ coc şî oamini zvîrl sînzîneli 
pin grîu — s’ coacî grîu. Cîn’ s’ cosăşti, găsăsc merî 
şî li mînîncî“ (AF, 1987, ms. 376, f. 272; Delacău — 
Grigoriopol; inf. Liuba A. Tabunşcic, 57 ani; culeg. E. 
Junghietu).

Variante: AF, 1987, ms. 377, f. 19; Delacău — Gri‑
goriopol; inf. A. Gaţcan, 50 ani; culeg. E. Junghietu. 
AF, 1987, ms. 377, f. 167; Butor — Grigoriopol; inf. 
Grigore G. Ababii, 79 ani; culeg. E. Junghietu. AF, 
1987, ms. 377, f. 213; Tîrnauca — Slobozia; inf. Ana‑
stasia I. Golubev, 60 ani; culeg. E. Junghietu. AF, 1987, 
ms. 383, f. 71; Butor — Grigoriopol; inf. Nina I. Aba‑
bii, 46 ani; culeg. N. Băieşu. AF, 1987, ms. 383, f. 218; 
Tîrnauca — Slobozia;inf.Vera G. Cărămănuţă, 53 ani; 
culeg. N. Băieşu. AF, 1987, ms. 383, f. 260; Caragaş 
— Slobozia; inf. Marina V. Morfoi, 69 ani; culeg. N. 
Băieşu. AF, 1988, ms. 395, f. 48; Mălăieşti — Grigori‑
opol; inf. Maria M. Grigoriev, 59 ani; culeg.. N. Băie‑
şu. AF, 1988, ms. 395, f. 99; Tocmagiu — Grigoriopol; 
inf. Teodora G. Chiriacov, 69 ani; culeg. N. Băieşu. 
AF, 1988, ms. 395, f. 375; Mălăieşti — Grigoriopol; 
inf. Pavel I. Şerbanescu, 60 ani; culeg. N. Băieşu.

Pe la Sînziene cucul încetează să mai cînte, pleacă 
spre sud: „Cucu zîşi:

Eu sunt pasîri di cuc,
Vara vin, vara mă duc“.

AF, 1987, ms. 383, f. 260; Caragaş — Slobozia; inf. 
Marina V. Morfoi, 69 ani; culeg. N. Băieşu.

În zîua de Sînziene se dă relativ mult de pomană, 
mai ales, vişini coapte, ceapă, castraveţi verzi.

„Sî dău şî jişîni di pomanî, chiar copaşi întreji. 
Îl chemi pi‑un om, cari n‑ari jişîni, leji copacu cu o 
mîniştergurî şî îl dai. Zîşi:

— Cît a trăi copacu, sî‑l strînji tu!
Îi mai zîşi, cînd îl dărui:
— Pi lumea asta — ţîi, da pi lumea şeilaltî — nouî 

sî ni şii fructi! <…> Îl dai di pomanî. Copacu‑i pi locu 
tău, da‑n fiicari an vini omu şela şî strînji roada“ (AF, 
1987, ms. 383, f. 170; Speia — Grigoriopol; inf. Ştefan 
M. Eftodiev, 65 ani; culeg. N. Băieşu).

„La Sînzăni sî da [de pomană] pepini verdi şî cu 
jişîni“ (AF, 1988, ms. 390, f. 264; Corotna — Slobozia; 
inf. Maria M. Belocur, 66 ani; culeg. E. Junghietu).

Variantă: AF, 1987, ms. 387‑a, f. 127; Cioburciu 
— Slobozia; inf. Ana A. Fedotov, 60 ani; culeg. E. Jun‑
ghietu.

În ziua de Sînziene femeile adună plante medici‑
nale. „Aduc flori, buruieni di leac. Apî’ babili discîntî 
cu dînsîli“ (AF, 1988, ms. 388, f. 157; Moldovanscoe — 
Crîmsc — Crasnodar; inf. Toader G. Midonii, 76 ani; 

culeg. E. Junghietu).
În era creştinismului la sărbătoarea arhaică a sol‑

stiţiului de vară a fost acomodată ziua naşterii Sf. 
Ioan Botezătorul. De aici ar veni şi o nouă etimologie 
a sărbătorii despre care vorbim: Sînziene din Sanctus 
dies Iohanis (ziua Sfîntului Ioan). Sărbătoarea nouă 
a fost fixată la trei zile după solstiţiul de vară, adică la 24 
iunie. S‑a procedat aşa pentru ca ziua Naşterii Sf. Ioan 
Botezătorul să fie simetrică cu cea a Naşterii lui Iisus  
(25 decembrie); intervalul între ele este de şase luni, 
jumătate de an.

Bibliografia
— S. Fl. Marian, Sărbătorile la români, vol II, Buc., 

1994
— Cât îi Maramuresul…, Chişinău, 1993.
— Folclor de la est de Nistru, de Bug, din nordul 

Caucazului, Chişinău, 2008.
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Simbolistica folclorică româneas‑
că s‑a constituit în bază valorificării 
constituentelor celor patru stihii ale 
naturii: focul, apa, aerul şi pământul. 
În calitate de elemente esenţiale, au 
contribuit la crearea universului în 
miturile cosmogonice ale lumii. Apa 
ca simbol al materiei prime, al stihi‑
ei regenerării şi al izvorului vieţii… 
[pulsează o conotaţe ambivalentă]: 
„substanţa primordială din care iau 
naştere toate formele şi în care revin 
prin regresiune“[1, p. 16], reprezintă 
stihia pură, dar şi purificatoare. Se 
identifică prin principiul feminin, 
matern şi lunar, inconştient, angoa‑
sele psihismului feminin, profunzi‑
mea psihismului uman. Apa e veriga 
tuturor legăturilor; e liantul univer‑
sal, dar şi un element care separă şi 
dizolvă. Ca simbol al inconsecvenţei, 
dispariţiei formelor şi al scurgerii ne‑
încetate a timpului se opune focului 
masculin şi lumii minerale („Apa 
când se umflă şi pe munţi îi cufun‑
dă“, „Apa, cât de tulbure, tot stinge 
focul“, „Apa trece, pietrele rămân“ [2, 
p. 20‑22]).

Filosoful Gaston Bachelard în lu‑
crarea sa Apa şi visele, analizează ar‑
hetipul apei în concordanţă cu visul 
şi logica umană, tipologic împărţin‑
du‑le în:

— ape limpezi, ape primăvăra‑
tice şi ape curgătoare, ape în‑
drăgostite;

— ape adânci, ape stătătoare, ape 
moarte;

— ape compuse;
— apa maternă şi apa feminină;
— apa pură şi purificatoare;
— ape dulci;
— ape violente etc.[3]
Apa este înfăţişată atât în folclor 

cât şi în literatura scrisă printr‑o 
gamă largă de constituente: izvoare, 
râuri, fântâni, bălţi, mlaştini, mări, 

oceane, ploaie, rouă etc.
În lirica folclorică de dragoste se 

observă o profundă corelaţie a incipi‑
entului sentimentului erotic cu toate 
stihiile naturii. În studiul de faţă însă 
se iniţiază dezvoltarea simbolistică a 
elementului vital primordial apa.

Considerată în mitologie şi sim‑
bolistică drept materie primă şi sursă 
a renaşterii, apa va deveni în cultura 
universală un prototip al femininului 
şi opusă elementului naturii — focul. 
Sub formă de precipitaţii apa distru‑
ge ardoarea focului şi regenerează 
materia. În multe religii aceste două 
polarităţi sunt reprezentate prin zei 
de sex opus. Focul, ca principiu mas‑
culin — de zeu şi apa, ca element fe‑
minin, de zeiţă.

În mitologia vedică apele cosmi‑
ce sunt înfăţişate de zeiţele Apis, zeiţe 
tinere, foarte frumoase, conduse de 
zeul soarelui Savitar.

Ca simbol al originii vieţii, apa 
joacă un rol central şi în mitologia 
greacă: în Teogonia lui Hesiod, ea se 
naşte din pământ, care „concepu şi 
stearpa Mare… dar plăcerea iubirii 
n‑o simţi“, iar mai apoi, unindu‑se 
cu propriul fiu Uranos, născu pe 
Oceanul cu prăpăstii nemăsurate. La 
rândul său, apa mării o generează pe 
Afrodita, zeiţa iubirii şi a frumuseţii. 
Oceanos, zeu acvatic prin excelenţă, 
este numit în Illada „obârşie a zeilor“ 
şi „obârşie a toate“, fiind tatăl tuturor 
zeilor fluviali şi al tuturor nimfelor 
apelor.

Ancestralul simbolism al ele‑
mentelor antipodice foc‑apă / mas‑
culin‑feminin este preluat şi de creş‑
tinism. Una din pildele lui Solomon 
din Vechiul Testament cu referire la 
fidelitatea bărbatului mărturiseşte: 
„Bea apă din fântâna ta şi din izvoa‑
rele puţului tău“.

Raportat la Vechiul Testament şi 

la episoadele din viaţa lui Isus, prin 
analogii şi juxtapuneri s‑a ajuns la 
crearea unor sensuri multiple, a unei 
veritabile suite simbolice proprii li‑
turghiei creştine „oricine va bea din 
apa pe care i‑o voi da Eu, în veac nu 
va înseta, căci apa pe care i‑o voi da 
Eu se va face în el izvor de apă curgă‑
toare spre viaţă veşnică“.

Astfel, roua, ploaia, izvorul, ape‑
le curgătoare, mările, oceanele au 
fost glorificate dintotdeauna pentru 
darurile lor, dar au şi înspăimântat, 
furia apelor, ca şi cea a focului, fiind 
un element de pedeapsă divină prin 
care Dumnezeu purifică pământul. 
Amintirea potopului este vie, iar în 
conştiinţa milioanelor de credincioşi 
s‑a înfiripat aşteptarea semnalului 
Trâmbiţei adevărului, când se va de‑
clanşa o nouă purificare.

Simbolul apei apare foarte des în 
lirica populară ca alinator al dorului. 
În opoziţie cu focul, apa vine ca re‑
mediu împotriva dragostei arzătoa‑
re:

„Nu ştiu luna pe şer merge
Ori puica la apă treşe,
Să‑mi aducă apă reşe,
Apă reşe‑n străchinioară
Şi năsip în batistioară,
Să mi‑l pui la inimioară,
Să‑mi treacă de foc de asară“.

AF, 1947, ms. 7, f. 148; Doroţcaia 
— Dubăsari;

ApA — simbol 
şi transsubstanţiere estetică

diN tezaurul Spiritual NaţioNal

Mariana Cocieru, 
Institutul de Filologie
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inf. Gheorghe V. Ciobanu, 48 ani; 
culeg. M. Ipati [4, p. 101].

„Frundzîşoară de‑un tirău,
Drumul şel de ni‑al mărg eu
Nu‑i fântână, nişi pârău,
Să‑ni potoale focul neu“.
AF, 1947, ms. 23, f. 7; Cocieri — 

Dubăsari;
inf. Ion N. Verlan, 72ani; culeg. P. 

Criviţchi [4, p. 111].
În exemplele de faţă apa nu e 

pur şi simplu elementul stingător, ci 
de împlinire a dragostei. Apa prin 
sursele sale germinative, cum ar fi 
izvoarele, fântânile, pâraiele, râurile 
etc. dezvăluie conotaţia femininului, 
fiind deseori asociată cu iubita:

„Focul de la ininioară
Nu‑ni potoală nişi o ţară,
Numai puica îndesară,
Numai puica cu vederea
Îni stinge focul şi durerea“.
AF, 1947, ms. 23, f. 7; Cocieri — 

Dubăsari;
inf. Ion N. Verlan, 72ani; culeg. P. 

Criviţchi [4, p. 111].
Pentru marele filozof creştin 

Lactanţiu, din sec. III‑IV e.n., focul 
şi apa sunt două elemente create de 
Dumnezeu pentru menţinerea şi 
continuarea vieţii pe pământ, focul, 
ca element activ şi apa, ca element 
pasiv. „Anticii foloseau simbolurule 
focului şi apei la ceremonia căsăto‑
riei, deoarece considerau că numai 
căldura unui sex şi umiditatea celui‑
lalt servesc la formarea şi înmulţirea 
fiinţelor vii. În acest caz, umiditatea 
constituie începutul trupului, iar căl‑
dura — a sufletului“ [5, p. 54].

Perceperea că orice asociere de 
elemente imateriale reprezintă, pen‑
tru inconştient, o nuntă, dezvăluie 
caracterul feminin, dar şi matern, 
atribuit apei de imaginaţia popula‑
ră şi de imaginaţia poetică [3]. Apa 
urzeşte seminţele şi dă naştere iz‑
voarelor. Apa este o materie care se 
întâlneşte pretutindeni, generează şi 
regenerează. Ca element constitutiv 
acvatic, izvorul simbolizează o naş‑
tere irezistibilă, continuă. În Povestea 
cu cocoşul roşu, prin vocea bătrânei 
Ileana Râpoaica, oarbă la bătrîneţe, 
scriitorul Vasile Vasilache anunţă un 
adevăr, care ar putea fi numit univer‑
sal: „Un izvor, o pădure şi duhul lor 
îţi mai întoarce ca amintire pe limbă 

gustul verdelui şi a sângelui“ [6, p. 
191] (verdele simbolizând perenita‑
tea, iar sângele — viaţa).

În tradiţia românească femininul 
apei este reprezentat şi de credinţa în 
existenţa diferitor spirite acvatice de 
gen feminin: ştime, iele, nedei, rusal‑
ce etc.

Prozatorul basarabean V. Ioviţă, 
fiind atras de fantasticul şi misticul 
creaţiilor folclorice, transsubstanţia‑
ză în ţesătura nuvelelor sale motivul 
sirenei in tandem cu visele profetice. 
Personajul Chiril Mifodievici din 
nuvela Sirena, visează o sirenă. Iniţial 
nu poate înţelege care este semnifica‑
ţia acesteia şi purcede la tălmăcirea 
visului, parcurgîndu‑i toate detali‑
ile. Abia în final descoperă că visul 
i‑a prezis moartea fiicei, pe care nici 
n‑a cunoscut‑o, iar sirena era chiar 
fiică‑sa, care a murit înecată. Există 
o credinţă în cultura populară ro‑
mânească că sufletele celor care mor 
năpraznic — înecaţi, înăduşiţi, elec‑
trocutaţi, arşi — se transformă în 
strigoi, vîrcolaci, sirene etc., adică în 
duhuri ale tărâmului de dincolo şi nu 
se liniştesc până când trupul lor nu 
este predat pământului cu toate rân‑
duielele ce se cuvin celor decedaţi.

Colinda românească, de aseme‑
nea, ne dezvăluie apartenenţa eroinei 
principale stihiei acvatice:

„Marea de mare margini n‑are,
Marea de mare că a venit,
Dar în val ce mi‑şi aduce?
Înoată‑şi, înoată un bour negru,
Dar în coarne ce mi‑şi are?
Leagăn verde de mătase.
Dar în leagăn cine şade?
Iar (Ilinca) cea frumoasă,
Ea îmi coase‑nchindoseşte,
Guleraş verde‑mpleteşte“.
AF, 1968, ms. 179, f. 36; Li‑

manscoe‑Reni‑Odesa;
inf. Gh. Mocanu, 51 ani; culeg. A. 

Hâncu, N. Băieşu [7, p. 85].
În ceremonialul nupţial prezenţa 

apei neîncepute se asociază junei mi‑
rese. La aducerea bradului de nuntă, 
se săvârşeşte un act ritualic unde mi‑
reasa, luând apă în gură de trei ori, 
stropeşte bradul de nuntă. Un alt mo‑
ment, cel al belşugului îl desprindem 
din următorul obicei: „Întorcându‑se 
mirii de la cununie, se varsă înaintea 
lor cofe pline cu apă, ca prin toată 

viaţa lor să le meargă din plin“ [8, p. 
11].

Şi în obiceiurile calendaristice în‑
tâlnim aceeaşi juxtapunere a elemen‑
tului acvatic cu femininul. De ziua 
Sf. Ioan Botezătorul (Iordan, Bobo‑
tează), o sărbătoare cu un pronunţat 
substrat păgân legat de cultul apelor, 
oamenii se udă cu apă unul pe altul: 
„îl serbează mai mult femeile; se adu‑
nă seara în cete, fac chefuri şi jocuri 
fără bărbaţi“[9, p. 147].

Acelaşi ritual al stropirii are loc 
şi la o dată tradiţională fixă: marţi 
în a treia săptămână post‑pascală, 
dar şi de câte ori e secetă prelungi‑
tă, în iunie şi iulie. Un grup din fete 
tinere execută Jocul Paparudelor, ca 
personaje ale unui dans rudimentar, 
îmbrăcate în fuste simbolice con‑
fecţionate din frunze; concomitent, 
femeile din sat le stropesc cu găleţi 
de apă. Uneori în ritual, ca personaj 
principal, purtând simbolul castităţii, 
este prezentă o singură Paparudă:: 
„În vremea verii, când semănăturile 
sunt primejduite de secetă, oamenii 
de la ţară îmbracă o copilă mai mică 
de 10 ani cu o camaşă făcută din 
frunze de copaci şi buruieni. Toate 
celelalte copile o urmează şi se duc 
jucând şi cântând prin împrejurimi; 
iar oriunde sosesc, babele au obiceiul 
de le toarnă apa rece în cap. Cântecul 
pe care‑l cântă este alcătuit cam aşa: 
„Paparudo! sui‑te la cer, deschide‑i 
porţile, trimite de acolo ploaia aici, ca 
să crească bine secara, grâul, meiul şi 
altele!„“[10, p. 200]. Potrivit credinţei 
populare Paparuda (Păpăluga) este o 
veche divinitate locală din mitologia 
românească a ploii fertilizante, invo‑
cată de grupuri de copile, femei pe 
timp de secetă.

Scufundarea în apă a întregu‑
lui corp sau spălarea unor părţi ale 
acestuia semnifică pentru majorita‑
tea popoarelor ritualul purificării. 
Scăldătoarea ritualică desemneaza 
trecerea exestenţială a omului prin 
toate etapele vieţii: naşterea / botezul, 
nunta, înmormântarea. „Imersiunea 
are semnificaţia unei regresiuni ute‑
rine şi a revenirii la starea primordi‑
ală“ [1, p. 19]. În asociaţie cu stihia 
focului, apa este şi elementul rege‑
nerator. În tradiţia creştină scălda‑
tul în ape calde semnifica prestanţa 
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senzualităţii şi a desfrâului. Obiceiul 
de a te spăla cu „apă neîncepută“ la 
anumite sărbători: Paşti, Sângiorz, 
Sânziene etc., udatul ritualic prezent 
în obiceiurile calendaristice de vară: 
Caloianul, Paparuda, poartă credinţa 
nu doar de purificare şi de preîntâm‑
pinare a unor boli, dar are şi funcţie 
germinativă.

Imaginea feminină a apei era vie 
în conştiinţa populară şi la sfârşitul 
secolului al XIX‑lea. 
În chestionarele et‑
nologice ale folclo‑
ristei Elena Niculi‑
ţă‑Voronca depistăm 
urătoarea interpre‑
tare a semnificaţiei 
acvaticului: „Apa e 
femeie, că la fântână 
mergem cu cofa şi cu 
doniţa la vacă, să ne 
dea lapte; şi fântâna 
are izvor, vine de apă, 
cum are şi vaca vine 
de lapte“ [11, p. 253]; 
„Odată s‑a întâlnit 
apa cu focul. Apa e 
femeie şi focul băr‑
bat voinic cu cruce, cel întăi pe lume“ 
[11, p. 248].

O altă ipostază a apei este apa vie 
şi apa moartă (tare, întrupătoare) pe 
care eroii basmelor o beau pentru 
a‑şi recăpăta energia sau atunci când 
sunt ucişi de balaur, pentru a învia 
(Făt‑Frumos şi Ileana Cosânzeana 
[12], Pipăruş‑Petru şi Florea‑Înflorit, 
Crâncu, vânătorul Codrului [13]). 
Fântâna tinereţii sau apa sâmbetei 
conferă tinereţe veşnică celui care o 
bea (basmul Apa tinereţelor) [14].

Apa vie, care străbate rădăcinile 
pomului vieţii din grădina Eden, este 
materializată prin imaginea fântânii, 
izvorului. În toate basmele lumii se 
vorbeşte despre o fântână miraculoa‑
să, vindecătoare, întremătoare a tru‑
pului şi întăritoare a spiritului. Din‑
tr‑o asemenea fântână poate curge 
lapte, miere, vin etc. Fântânele erau 
nelipsite de pe lângă temple şi din alte 
locuri sacre. Ea uneşte lumea terestră 
cu cea subterană şi, totodată, poate fi 
un „ochi“ deschis spre cer. În mul‑
te basme româneşti, dar nu numai, 
întâlnim episodul coborârii într‑o 
fântână a voinicului, urcat într‑un 

hârzob, pentru a ajunge pe tărâmul 
celălalt. Fântâna săpată în pământ se 
asociază principiului feminin; bas‑
mele şi legendele multor popoare ne 
povestesc despre transformarea fetei 
omorâte sau persecutate într‑o fântâ‑
nă: „O fântână lină / Cu apă puţină, 
/ Apă limpejoară / Ca o lăcrimioară“ 
[15, p. 472]. Întâlnirea de lângă fân‑
tână e un topos mitologic şi folcloric. 
Iacob o întâlneşte pe Rachela lângă o 

fântână din Mesopotamia, ea revine 
şi în căsătoria lui Isaac cu Rebeca; 
tot lângă fântână Isus o va întâlni pe 
Samariteanca, dezvăluindu‑i acesteia 
natura sa divină. La români, săparea 
unei fântâni este un rit de expiere a 
păcatelor şi una dintre cele mai im‑
portante binefaceri: „Dacă faci o fân‑
tână, atunci până la al noulea neam ai 
pomană; or dacă la altă fântână faci 
reparaţie, o curăţi, ca să poată bea 
oamenii dintr‑însa ai încă parte din 
izvorul acela pe ceea lume“ [11, p. 
263]. Numeroase practici premarita‑
le, maritale, ceremonii de fecundita‑
te, dar şi obiceiurile legate de săparea 
unei fântâni sau de întreţinerea ei 
atestă sacralitatea fântânii în cultura 
tradiţională românească. Spre a fi fe‑
rite de duhurile rele, ele sunt străjuite 
de câte o cruce sau o troiţă.

În una din variantele baladei 
Toma Alimoş, dorinţa personajului 
de a‑şi găsi liniştea lângă „gropana“ 
(fântână rudimentară, o groapă cu 
apă) cu cinci ulmi, elucudează un 
sentiment de concordanţă cu strămo‑
şii. Între fântâna construită şi memo‑
ria celor duşi în lumea celor drepţi se 

resimte o legătură foarte puternică. 
Odată ridicată fântâna necesită în‑
grijire din partea oamenilor, iar da‑
toria de a o menţine în bună stare se 
transmite din generaţie în generaţie. 
În cultura românească profanarea iz‑
voarelor se consideră un mare păcat, 
care atrage asupra sa mânia cerurilor. 
Săparea şi îngrijirea fântânilor are 
drept scop primordial potolirea ce‑
lor însetaţi în numele strămoşilor, de 

aceea apa consumată 
mai este numită şi 
apă de pomană. În 
riturile funerare se 
mai păstrează şi as‑
tăzi obiceiul de a da 
de pomană vase cu 
apă, pentru ca pe lu‑
mea cealaltă deceda‑
tul, în numele căruia 
se face această jertfă, 
să nu ducă lipsă de 
licoarea vitală. Con‑
struirea fântânilor 
se face adeseori în 
memoria celor răpo‑
saţi, din care motiv 
întâlnim fântâni am‑

plasate lângă cimitire sau chiar morţi 
îngropaţi în preajma acestora, pentru 
că fântânile au menirea de a trezi în 
mintea trecătorilor memoria celor 
decedaţi.

Un exemplu elocvent de trans‑
substanţiere a acestui motiv, al fân‑
tânii, dar şi a nuanţelor simbolistice 
germinative le găsim elucidate în 
romanul Zodia cancerului de mare‑
le scriitor român Mihail Sadoveanu. 
Observăm dezvăluirea semnificaţiei 
acestei imagini în următorul frag‑
ment: „Trecând iarăşi în locuri singu‑
ratice cu tovarăşii săi“, abatele „văzu 
o fântână cu cumpănă. Lângă ea se 
înălţa un frumos măr rotat, care mai 
păstra încă pe smicelele vârfului câ‑
teva poame roşii ca sângele. Fântâna 
era veche după cât arătau ghizdelele 
şi furca de stejar; avea însă cumpănă 
nouă şi ciutură de curând pusă. Mai 
la vale de măr şi de fântână, câteva 
movili proaspete de ţărână şi câteva 
cruci albe de lemn abia cioplite“. La 
nedumerirea abatelui cu referire la 
cele văzute şi la rostul ridicării unei 
fântâni în aceste locuri singuratice, 
boierul însoţitor îi argumentează: 
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„Odată am avut şi eu această mirare, 
domnule abate, […] şi mi‑am pus 
aceeaşi întrebare. Şi am aflat răspun‑
sul de la slujitorul acela al meu […]. 
E fântână pentru călători străini, 
întru amintirea morţilor. Bând cei 
vii, îşi potolesc şi cei morţi setea, pe 
cealaltă lume. O superstiţie ca multe 
altele“ [16, p. 31‑32].

Motivul fântânii a fost transsub‑
stanţiat estetic de numeroşi scriitori 
basarabeni. Obser‑
văm dezvoltarea sim‑
bolică a motivului în 
următoarele exem‑
ple: fântâna‑element 
al vetrei — Gheorghe 
Ciocoi, Fântânile la 
Ocniţa, Anatol Co‑
dru, Cântec în drum 
spre casa părinţilor; 
fântâna‑străjer — Iu‑
lian Flip, Temelia ca‑
sei; fântâna‑mamă — 
Anatol Codru, Prolog 
la marele‑nceput, 
Maica de plai, Gri‑
gore Vieru, Izvoare, 
Liviu Damian, Apă cristalină; fântâ‑
na–permanenţă, continuitate, creaţie 
— Vlad Ioviţă, nuvela Fîntînarul, Ia‑
cob Burghiu, nuvela Fântâna adună 
apă, Anatol Codru, Strop, Gheorghe 
Ciocoi, Ca să nu se surpe fântânile, 
Aurel Ciocanu, Căutătorii de izvoa‑
re, Anatol Ciocanu, Izvoare de câmp; 
fântâna şi fântânarul‑creatorul — 
Vlad Ioviţă, nuvela Fântânarul, Iacob 
Burghiu, nuvela Fântâna adună apă, 
Andrei Lupan, Fântâna lui Pahoma, 
Victor Teleucă, Fântânarii secolu‑
lui XX, Grigore Vieru, Fântânarul, 
Arhip Cibotaru, Fântâni noi, Ana‑
tol Codru, Fântânarul; fântâna‑apă 
neîncepută — Nicolae Dabija, Apă 
neîncepută; apă vie, Arhip Cibotaru, 
Motiv de basm, Grigore Vieru, Izvoa‑
re, Gheorghe Vodă, La trei fântâni; 
fântâna‑suferinţă — Anatol Ciocanu, 
Sfârşit, Ion Vieru, Ciutură etc. [17, p. 
110‑120].

În proza folclorică fântânile re‑
prezintă, de asemenea, şi locurile 
unde se adună ielele şi se scaldă, unde 
se ascund spiritele rele. În cazul aces‑
ta fântânile sunt blestemate şi trebuie 
sfinţite. Iar daca se întâmplă să aduci 
apă seara de la fântână, intrând în 

casă trebuie să spui „Binecuvântaţi 
apa“, iar cei din casă să răspundă 
„Dumnezeu să o binecuvânteze“ şi 
abia atunci ea devine curată.

În tradiţia românească fluviul 
este cel care desparte administrativ 
un popor, dar şi este hotarul dintre 
două lumi paralele.

„Apele curgătoare, mai ales ma‑
rile râuri, s‑au bucurat de o veneraţie 
deosebită, fiind investite cu atribu‑

tele sacralităţii. Bătrânul Istru sau 
Donoris, cum îi spuneau tracogeţii, 
era înconjurat de o asemenea aure‑
olă sacrală. După unele mărturii ale 
timpului, dacii obişnuiau să depună 
jurământ, bând apă din Dunăre. Deşi 
apa e o stihie feminină, marile flu‑
vii se asociau principiului masculin, 
deoarece, în antichitate, li se sacrifi‑
ca câte o fecioară (e cazul Nilului la 
egipteni). Râul simbolizează scurge‑
rea timpului şi devenirea formelor. E 
un simbol al vieţii şi al morţii, al le‑
găturii dintre lumea de aici şi lumea 
de dincolo“ [1, p.63]. Marele filosof 
Gaston Bachelard, urmărind desti‑
nul apei în poetica lui Edgar Allan 
Poe depistează aceeaşi legătură cu 
lumea de dincolo: „Apa este astfel o 
invitaţie la moarte, la o moarte spe‑
cială, care ne permite să ajungem la 
unul din refugiile materiale elemen‑
tare“ [3, p. 65]. Curgerea unui râu 
spre ocean e simbolul întoarcerii spre 
esenţă, geneză, accesul spre Nirvana. 
Deplasarea în munte simbolizează o 
întoarcere la sursa divină, la un prin‑
cipiu. Traversarea râului — trecerea 
de la o stare la alta; este prezentă în 
riturile de iniţiere şi de trecere (nuntă 

(se pun bani), înmormântare). Mari‑
le fluvii sunt simboluri ale apelor su‑
perioare, cereşti şi li se atribuie func‑
ţia de a face legătura dintre trei nivele 
cosmice: cer (aer), pământ, subte‑
ranele pământului. Apele unui râu 
favorizează viaţa, fertilitatea solului, 
dar produc şi inundaţii dezastruoase, 
iar torentele şi vâltorile apelor înghit 
multe vieţi omeneşti. Spre exemplu, 
personajele din nuvela Un hectar de 

umbră pentru Sahara 
de Vlad Ioviţă luptă 
cu revărsările Nistru‑
lui. O credinţă veche 
românească spune: 
„Apa mare, când 
vine salbatecă din ca‑
uza ploilor ori topirii 
zăpezilor, e stăpînită 
de duhuri rele…“ [8, 
p. 8].

Râul inspiră res‑
pect şi teamă; fante‑
zia populară le face 
lăcaşe ale balaurilor, 
monştrilor şi spirite‑
lor acvatice pericu‑

loase. Aspectul nocturn şi sinistru 
al apelor şi‑a găsit întruchiparea în 
râurile Infernului: Acheron — apa 
durerii‑şi‑a jalei, Phegeton — râul de 
foc, Cocyte — al plângerii, Styx — al 
erorii şi Lethe — al uitării. De multe 
râuri se leagă ideea persistenţei unui 
neam în istorie, cum e cazul Oltului 
în proza lui Geo Bogza (Cartea Oltu‑
lui), a Nistrului în cea a lui Vladimir 
Beşleagă (Zbor frânt) şi Dumitru 
Matcovschi (Toamna porumbeilor 
albi). În poezia populară româneas‑
că e pregnant exprimată asocierea 
râului cu trecerea formelor: ,,C‑aşa‑i 
lumea, trecătoare, / De voinici amă‑
gitoare, / Ca o apă curgătoare: / Unul 
naşte ş‑altul moare“ [15, p.335].

Încărcată de semnificaţii simboli‑
ce e apa aflată în legătură cu lumea de 
dincolo. Acolo, râul Lethe marchează 
hotarul dintre lumea celor vii şi lu‑
mea morţilor: este râul uitării, din 
care beau sufletele defuncţilor, uitând 
în acest chip viaţa pământească.

Apa este utilizată ca element 
transcendental de Mircea Eliade în 
lucrarea La ţigănci. Având în centru 
numeroase personaje fabuloase, de 
exemplu, luntraşul Charon, inspirat 
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din mitologia greacă, care traversea‑
ză râul Styx pentru a duce sufletele 
morţilor (celor doi îndragostiţi în ca‑
drul operei) în lumea cealaltă, lucra‑
rea ne dezvăluie simbolistica trecerii 
dintr‑o ipostază în alta, metamorfoza 
mediului acvatic.

Apele din baltă, mlaştină, prelu‑
ând semnificaţia apelor‑stătătoare, 
dar şi a mâlului ca materie informă; 
marchează starea nesigură, imper‑
ceptibilă, de unde poate răsări germe‑
nele vieţii (lotusul ieşind la suprafaţa 
apei stagnante), dar de unde începe şi 
dezintegrarea, moartea. În folclorul 
românesc, balta e un spaţiu necosmi‑
cizat, sediul duhurilor rele, căci unul 
din eufemismele dracului este 
cel din baltă, ăl din baltă sau ăl 
din tău. Se crede că acesta se 
află acolo de pe vremea când 
Dumnezeu a aruncat din cer 
pe toţi răsculaţii. Fiinţele aces‑
tea care locuiesc în ape sunt 
scoase de catre femeile‑vrăji‑
toare de acolo pentru a îneca 
oameni. De asemenea, se cre‑
de ca sunt şi fântâni necurate, 
de aceea nu se permite de a 
merge noptea la fântână ca cel 
din ape să nu‑l tragă după sine 
şi să‑l omoare.

Apa care coboară pe pă‑
mânt din cer sub formă de 
precipitaţii simbolizează fer‑
tilitatea minţii, lumina, in‑
fluienţele spirituale. Ploaia 
cerească este echivalentul cos‑
mologic al seminţiei. Prin fie‑
care strop Dumnezeu trimite 
îngerii pe pământ. Căzând din 
cer, ea semnifică şi mana cerească, 
darul zeilor, cu sens dublu material şi 
imaterial. Simbol revitalizator, de pu‑
rificare periodică, ploaia este conce‑
pută ca un semn divin la majoritatea 
popoarelor arhaice.

Chiar la începutul romanului 
Clopotniţa de I. Druţă personajul 
Horia va invoca ploaia de deunăzi ca 
pe o amintire, o metaforă a emoţiilor 
trăite. Materializarea repetată a mo‑
tivului dezvăluie stările lăuntrice ale 
personajului principal.

În romanul Bătuta de D. Matcov‑
schi personajul Pavel Iaconi se roagă 
să plouă, „să plouă ca la Duda, ca la 
Moldova“, „să plouă cu dor de casă“ 

[18, p. 287]. Dorul de vatra părin‑
tească e pentru Pavel o durere enor‑
mă care se cere alinată de stropii de 
ploaie divină.

În nuvela Dincolo de ploaie de Vl. 
Ioviţă căderea precipitaţiilor favori‑
zează derularea pozitivă a relaţiilor 
amoroase dintre personajele prin‑
cipale. Astfel adevăratul subiect al 
naraţiunii poate fi descoperit dincolo 
de prestanţa materială a ploii.

Un adevăr general‑uman privind 
natura sacră a acvaticului dezvălu‑
ie personajul Mihai Gruia în drama 
Frumos şi sfânt (I. Druţă): „Apele nu 
pot să dispară. Apele ba se revarsă, ba 
îşi schimbă albia, ba cobor în adân‑

curi, dar să dispară cu totul nu pot, 
pentru că apa şi aerul, şi cerul e tot 
ce‑avem mai frumos, tot ce avem mai 
sfânt…“ [19, p. 309]. Aceeaşi înţelep‑
ciune seculară este dezvăluită şi de 
numeroase expresii paremiologice: 
„În apa lină te îneci uşor“ sau „Apa, 
cât de tulbure, tot stinge focul“, „Apa 
cât de mare vine, piatra tot în vad 
ramâne“, „Apa când se umflă şi pe 
munţi îi cufundă“, „Dacă nu ştii ce‑i 
apa, nu te sui în luntre“, „Cât de mică 
picătura şi tot găureşte piatra“ etc. [2, 
p. 20‑22].

În urma cercetărilor observăm 
o gamă largă de semnificaţii pe care 
le denotă elementele stihiei acvatice. 

Am urmărit dezvăluirea femininului 
şi a maternităţii apei, a elementelor ei 
consitutive, precum şi manifestarea 
conotativă a acestora atât în interio‑
rul tradiţiei folclorice, cât şi în lite‑
ratura scrisă. Indiferent de forma pe 
care o ia acvaticul într‑o operă lite‑
rară, ea nu rămâne o simplă imagine 
artistică, ci în tandem cu intenţia de 
transsubstanţiere estetică a autorului 
obţine accepţii noi, dezvoltându‑şi 
astfel matricea simbolică.
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Printre direcţiile dezvoltării 
învăţămîntului propuse de Legea 
RM este problema dezvoltării mul‑
tilaterale şi la momentul oportun a 
copiilor şi tineretului, capacităţilor 
sale creative, formarea deprinderi‑
lor de auto instruire, auto realizare 
a personalităţii. Un rol important i 
se acordă diverselor tipuri şi genuri 
a instituţiilor de învăţământ şi vari‑
etăţilor programelor de învăţămînt, 
ce asigură individualizarea învăţă‑
mântului, dezvoltării umanitare, 
ecologice, orientării estetice în în‑
văţămîntul general, însemnătatea 
lui practică.

Parvine înnoirea scopurilor în‑
văţămîntului. Prioritatea trece de 
la volumul cunoştinţelor şi price‑
perilor însuşite — la dezvoltarea 
multilaterală a personalităţii, ce 
oferă realizarea unicelor posibilităţi 
ale omului. Scopul fundamental al 
învăţămîntului devine pregătirea 
către greutăţile vieţii, adaptarea psi‑
hologică şi sociologică.

În afara dezvoltării intelectului, 
scopurile contemporane a studierii 
cuprinde dezvoltarea emoţiilor, nă‑
zuinţei, formarea necesităţilor, in‑
tereselor, fixarea idealurilor, trăsă‑
turilor de caracter. Toată studierea 
trebuie orientată spre dezvoltarea 
armonioasă a personalităţii şi indi‑
vidualităţii omului în creştere, spre 
realizarea posibilităţilor înfundate 
în el.

În actele normative se schimbă 
metoda selectării şi notării conţinu‑
tului din punctul de vedere a poten‑

ţialului lui instructiv şi dezvoltător. 
Accentul de bază este fixat pe for‑
marea la elevi a aspectului ştiinţific 
integru al lumii, integrării persona‑
lităţii în sistemul culturii naţionale 
şi mondiale, contribuţiei în ajutorul 
reciproc şi colaborare între oameni. 
S–a pus problema creării condiţii‑
lor pentru dezvoltarea aptitudinilor 
creative a elevilor.

Numai dezvoltarea intelectuală 
a copiilor, îmbogăţirea lor intelec‑
tuală, nu asigură dezvoltarea mul‑
tilaterală a personalităţii. Pentru 
obţinerea armoniei în dezvoltarea 
copilului este necesară acordarea 
atenţiei desăvârşirii lui morale şi fi‑
zice, nu se ignorează şi dezvoltarea 
sferei emoţionale a personalităţii.

O particularitate caracteristică a 
cunoaşterii ştiinţifice este aceea, că 
ştiinţele matematicii, a naturii, teh‑
nice sociale, cunoscînd lumea — o 
descompun. Sinteza cunoaşterii în 
fiecare din ştiinţele reale se limitea‑
ză la obiectul său, şi de aceea nu se 
înţelege integritatea reflectării lu‑
mii. O astfel de reflectare o formea‑
ză ştiinţele filozofice. Dar, însuşirea 
filozofiei cu adevărat, este accesibilă 
oamenilor care cercetează profund 
ştiinţele reale şi dispun de o gîndi‑
re abstractă dezvoltată. La vîrsta de 
copilărie, adolescenţă — este ireali‑
zabil.

Însă există un gen al activităţii 
umane, care oferă imaginaţia in‑
tegră a lumii în unitatea raţiunii şi 
sentimentelor, în sistemul chipuri‑
lor emoţionale şi nu a legilor logice 

— aceasta este arta. Şi calea aceasta 
de cunoaştere integră a vieţii este 
accesibil chiar şi pentru copil. Arta 
— un mijloc de păstrare şi transmi‑
tere a experienţei raţionale şi emo‑
ţionale a omenirii.

Apărută în adînca antichitate, 
aproape în acelaşi timp cu apariţia 
omului cu raţiune, arta dansului a 
parcurs calea de la mişcările pri‑
mitive după un anumit ritm pînă 
la simfonismul practic al baletului 
contemporan.

Muzica ritmică multor oameni 
le provoacă dorinţa de a se mişca. 
Copilul mic, fără frica de a părea 
hazliu, dansează cu pasiune după 
orice muzică. Cu cît mai în vîrstă 
devine omul, cu atît mai stînjenite 
devin mişcările lui, cu atît mai rar 
el apare în cercurile de dans, dacă 
nu posedă plasticitatea de la natură, 
sau în copilărie, adolescenţă nu a 
avut norocul să obţină măcar cîteva 
ore de dans.

În multe şcoli contemporane, 
la un nivel bun, iar în unele — la 
un nivel înalt, este predată muzica 
şi arta plastică, pe cînd cu dansul 
se ocupă, în cel mai bun caz un 
grup mic de copii. Copilul, la ore‑
le acestor obiecte tradiţionale din 
domeniul instructiv al „Artei“, se 
pomeneşte în aceeaşi bancă ca şi la 
celelalte lecţii. Coregrafia, punîn‑
duşi aceleaşi scopuri ca şi muzica, 
are o influenţă enormă în dezvol‑
tarea fizică a copilului, destituie 
încordarea psihologică, antrenează 
sistemul respirator, dezvoltă coor‑

Arta coregrafică — 
modalitate de dezvoltare  
armonioasă a individualităţii

iNStruire

Ion Bencheci, 
Universitatea Pedagogică  
de Stat „Ion Creangă“

În condiţiile social–economice noi, învăţământul din Republica Moldova, ne 
cătînd la influenţa multor factori negativi, are o perspectivă largă de dezvoltare.



| 12 | Realităţi Culturale | Nr. 1

donarea mişcărilor, ajută la învingerea hipodinamiei, 
deschide noi posibilităţi de cunoaştere.

Arta dansului este bogată şi variată. Fiecare gen al 
artei coregrafice prezintă posibilităţile sale de cunoaş‑
tere a lumii înconjurătoare, a omului şi relaţiilor inter 
umane.

La baza însuşirii artei coregrafice se află dansul cla‑
sic cu metodica sa de pregătire a dansatorului, verifica‑
tă dea lungul veacurilor. Dansul clasic insuflă deprin‑
derea ţinutei corecte, dezvoltînd armonios tot corpul, 
emancipând mişcarea lui. Includerea drenajului clasic 
în ora de dans, contribuie la bunăstarea aparatului lo‑
comotor, echilibrînd dezvoltarea mişcării membrelor 
din dreapta şi stînga corpului, dezvoltarea coordonării 
mişcărilor complicate, lărgirea diapazonului motric, 
antrenarea aparatelor respirator şi cardio–vascular, 
mărind activitatea vitală a organismului copilului.

Efectul profilactic şi medicinal al dansului popular 
este bazat pe unitatea spaţial–teritorială şi legalităţile 
temporal–muzicale. Caracteristica desenului, mişcări‑
lor dansului, sunt influenţate de caracteristica ţinutului 
unde locuieşte poporul. Astfel, locuitorii din regiunile 
cîmpiilor au pasul larg, încrezut, de pe călcîi pe vîrf, 
urmările purtării opincilor împletite co talpa dreaptă, 
tare, iar mai tîrziu — cizme aspre. În munţi paşii sunt 
mai scurţi, păşirea mai atentă, omul păşeşte de parcă 
ar verifica tăria şi soliditatea solului. Desenele dansu‑
lui, de regulă, la locuitorii din regiunile cîmpiilor, sunt 
mai masive, mai largi, deoarece teritoriul pentru ser‑
bări permite de a cuprinde o capacitate mare de dansa‑
tori ( jocurile naţionale, „horovodul“ rusesc pe poiană 
, cercurile masive a iakuţilor „osuhaev“ ). Dansurile 
muntenilor nu dispun de astfel de imensitate teritoria‑
lă, femeile şi bărbaţii dansează des pe rînd, uneori ( de 
exemplu dansul gruzin „perhuli“ ) se formează un cerc 
din două şi trei nivele — bărbaţii se urcă unul altuia 
pe umeri.

Puterea influenţării legalităţilor temporal–muzicale 
a dansului popular se reflectă în ritmul naţional, care la 
rîndul său este reglatorul ritmului mişcărilor din viaţa 
socială, devenite baza temelor tradiţionale principale 
al dansului popular.

Analizînd caracterul mişcărilor, compunerea spaţi‑

ală a dansului, compoziţia lui ritmică, copiii 
pot primi informaţii despre geografie, isto‑
rie, cultura muzicală şi etnografia poporu‑
lui.

Cunoscutul critic de balet ai anilor 20–
50, sec. XX, V. P. Eving, considera, că prin 
dansurile şi cîntecele lui, poporul îşi pictează 
idealul său despre om, îşi exprimă imaginaţia 
sa despre chipul tipic al acestui om. Caracte‑
rul chipului determină caracterul limbajului 
dansat. Atracţia către frumosul fizic şi moral 
sunt întipărite pronunţat în dansul folcloric 
moldovenesc. Spre exemplu, trăsăturile ge‑
nerale a dansului bărbătesc bătuta sunt: vi‑
tejia, iscusinţa, puterea, iuţeala, frumuseţea, 

mîndria personală. În jocul popular iscusinţa, frumu‑
seţea, înţelepciunea, graţia le sunt caracteristice femei‑
lor, precum şi mîndria personală, care n–au fost strivi‑
te de asupririle seculare. Arta populară reflectă chipul 
ideal al omului, şi ar fi o nechibzuinţă de neiertat de a 
ignora acest ideal stabilit istoric, neîntrebuinţarea lui în 
procesul educaţiei copiilor şi adolescenţilor.

Arta populară nu este un catehism al moralei ipo‑
crite şi nu este o colecţie de porunci ( poveşti, învăţături 
) moralizatoare. Importanţa educativă a artei populare 
este extrem de clară: poporul prin chipurile vii ne arată 
cum ar vrea el să–l vadă pe om, pe care trăsături el le 
consideră mai demne de imitat ( 57, 50 — 52 ).

De–a lungul veacurilor, posibilităţile dezvoltă‑
toare şi educaţionale a dansului popular erau folosite 
nu numai de poporul simplu, dar şi de aristocraţie. 
Exemplele creaţiei dansului popular, ajunse în castele 
şi palate, se egalau cu cerinţele estetice a societăţii de 
elită, schimbând maniera interpretării, simplificând 
sau complicând mişcările dansului de salon. În fiecare 
montare concretă, dansul conţine un anumit caracter, 
chip, spirit al epocii. Nemijlocit interpretarea dansului, 
ajută copilul să cunoască caracterul dansului la diferite 
nivele ( emoţional, intelectual, pur muscular ), să per‑
ceapă prin caracterul muzicii structura polifonică în 
muzică şi în mişcare în conformitate cu ritmul operei 
interpretate. Caracteristica naţională a dansului inter‑
pretat reflectă imaginaţia despre caracterul şi tradiţiile 
poporului, lărgind cunoştinţele copiilor în domeniul 
istoriei, etnografiei, geografiei.

Orele de coregrafie oferă cea mai largă posibilitate 
pentru cunoaşterea culturii diferitor popoare, orienta‑
rea lor estetică şi morală în procesul dezvoltării isto‑
rice.

Fiecare epocă istorică îşi are dansurile sale sociale. 
Stilul coregrafiei sociale se explică mult prin condiţiile 
istorice a vieţii oamenilor. Dansul oferă posibilitatea de 
a cunoaşte “ a trece prin sine“, cultura interrelaţiilor, 
regulile de comportare, normele de conduită a diferitor 
pături sociale al epocii studiate.

Adesea în istoria dezvoltării dansului social, îşi gă‑
sesc reflectarea cele mai mari evenimente istorice şi 
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politice, întîmplate în ţară. Aşa, spre exemplu, pînă la 
revoluţia Franceză din an. 1790 dansurile, interpretate 
de aristocraţie, aveau aliniere liniară: locul în dans era 
reglementat strict. În frunte se afla regele, după el se 
aranjau perechile în dependenţă de statutul lor la curte, 
nobleţe şi bogăţie. Cercul democratic, popular în dan‑
surile populare, era inadmisibil la balurile acelui timp. 
Şi numai după revoluţie multe dansuri de gală, inclusiv 
şi menuetul, au început să fie interpretate pe cerc. Sau, 
de exemplu, mazurca, polca, cracoviacul, avînd rădă‑
cini slavone, au apărut la balurile nobilimii ruseşti ca 
protest faţă de tot franţuzescul după năvălirea lui Na‑
poleon în Rusia în an. 1812.

Utilizarea posibilităţilor dansului de cunoaştere în 
domeniul istoriei, literaturii, muzicii, geografiei şi fol‑
clorului este destul de înţeles şi logic. Dar ce–i poate da 
elevului abilităţile obţinute la orele de dans în dome‑
niul fizicii sau geometriei ?

Desenul spaţial a oricărei compoziţii de dans in‑
clude aşa noţiuni ca: cerc, linie, diagonală, unghiul ro‑
taţiei. Alinierea în dans poate fi unghiulară, rombică, 
pătrată, diagonală ş.a. În coregrafia de gală există o aşa 
noţiune ca „geometria paşilor“. Numai ştiind noţiuni 
geometrice concrete şi dezvoltînd permanent imagina‑
ţia sa spaţială, elevul v–a reuşi în desenele dansurilor 
cît la cele în grup, atît şi la duete, trio ş.a.( dansuri cu 
solişti ).

Cu mult pînă la studierea fizicii, copilul la orele de 
coregrafie ia cunoştinţă în practică cu aşa noţiuni ca 
„centrul greutăţii“, „axa rotaţiei“, „puterea greutăţii“, 
„pulsul mişcării“, „acţiunea şi interacţiunea“ ş.a.m.d.

Un ajutor specific, coregrafia poate oferi şi în stu‑
dierea limbii străine. Toate mişcările dansului clasic au 
denumirile în limba franceză. Unirea formei mişcării 
cu sensul denumirii ei, ajută la o mai bună memorare a 
cuvintelor străine: tombe ( tomber — a cădea) — miş‑
care căzătoare; frappe — lovitură, mişcare cu lovitu‑
ra piciorului lucrător de glezna piciorului de sprijin; 

developpe (developptment — dezvoltare) — mişcare, 
prin care piciorul, îndoindu–se de la genunchi, se ridi‑
că pînă la genunchiul piciorului de sprijin şi îndreptîn‑
dul , se deschide în direcţia dată, dezvoltînd mişcarea 
pînă la cel mai înalt punct.

Şi sunt de ne înlocuit orele de coregrafie în studie‑
rea posibilităţilor corpului. Anatomia ne oferă cunoş‑
tinţe teoretice despre construcţia corpului şi funcţia 
diferitor organe. Regulile de interpretare, chiar şi a ce‑
lor mai simple mişcări de dans, necesită o coordonare 
conştientă a lucrului diferitor grupuri de muşchi, aju‑
tînd să se cunoască anatomia corpului său în practică. 
Prima oră de coregrafie noi de obicei o începem de la 
aceea, că le aducem la cunoştinţa copiilor denumirile 
diferitor părţi ale corpului. Nu numai elevul din clasa 
I, dar şi nu oricare elev din clasa V ştie unde–i fixa‑
tă (situată) diafragma, care v–a trebui să fie antrenată 
la fixarea respiraţiei, sau ce–i aceea căputa piciorului, 
care trebuie întinsă odată cu desprinderea piciorului 
de la podea.

Coregrafia oferă largi posibilităţi de cunoaştere 
pentru lărgirea cunoştinţelor copilului despre lumea 
înconjurătoare, om şi relaţiile interumane. Limbajul 
dansului, înţeles de oamenii diferitor naţionalităţi fără 
traducere, a fost şi rămîne ca modalitate de comunicare 
importantă.

Dansurile contemporane cu ritmurile lor impetu‑
oase, iuţi, şi poziţiile complicate a corpului, antrenează 
bine rezistenţa, aparatul vestibular, sistemul respirator 
şi inima. În afară de asta, dansurile moderne sunt mai 
atrăgătoare pentru adolescenţi.

Fiecare gen în parte al artei coregrafice şi arta co‑
regrafică la general acordă o influenţă dezvoltătoare şi 
educativă majoră asupra sferei intelectuale, fizice, psi‑
hice, emoţionale şi spirituale a personalităţii. În aşa fel, 
educaţia şi învăţarea elevilor va fi incompletă, dacă în 
procesul de învăţămînt şi al educaţiei nu vor fi incluse 
măcar bazele artei coregrafice.
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„Aşa‑i jocul din străbuni“
hora Satului

„Aşa‑i jocul din străbuni“ este o sărbătoare a sa‑
tului Ineşti, raionul Teleneşti unde se adună toţi băş‑
tinaşii şi dansează jocurile strămoşeşti.

Locul unde are loc această sărbătoare tradiţională 
este în centrul satului — un median păstrat de zeci de 
ani de localnici destinat numai acestei sărbători.

„Aşa‑i jocul din străbuni“ se organizează la toate 
sărbătorile creştine: Crăciunul (a doua zi), în ziua de 
Sfîntul Vasile, în ziua de Sfîntul Ion, a treia zi de Sfin‑
tele Paşti, în prima zi a Duminicii Mare şi la Hramul 
satului, la 21 noiembrie — de ziua sfinţilor Arhan‑
ghelii Mihail şi Gavril.

Organizatorii sărbătorii sunt flăcăii demobilizaţi 
din armată — 8, 12 persoane, care duc răspunderea 
pentru desfăşurarea tuturor jocurilor organizate în 
cadrul sărbătorilor religioase, menţionate mai sus, pe 
parcursul unui an.

Organizatorii se numesc „flăcăii cu jiocu“.
Funcţiile „flăcăilor cu jiocu“ sunt:
— organizarea grupului;
— împărţirea funcţiilor între ei;
—  masa lăutarilor;
—  colectarea banilor şi se numesc „bancari“;
—  invitarea fetelor la jioc;
—  buna organizare a jiocului, primesc fetele în 

jioc, comandă cu muzica, scoaterea din joc a 
celor neinvitaţi (fete mari sau flăcăi), de la cei 
căsătoriţi plată nu se cere;

— intocmirea muzicii (lăutarilor).
Unii bătrîni din sat spun că odinioară, cînd erau 

ei mici, organizatorii jiocului erau legaţi în cruce cu 
două prosoape, prin aceasta ei se deosebeau de cei‑
lalţi flăcăi. În prezent, organizatorii nu mai sunt legaţi 
cu prosoape şi nu poartă nici un semn pentru a fi re‑

Zinaida Dica, 
conducătorul ansamblului „mo-
del“ de muzică şi dans popular 
„Frunza nucului“ din s. Ineşti, 
raionul Teleneşti
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cunoscuţi ca organizatori din motivul că sunt din sat 
şi îi cunoaşte toată lumea băştinaşă.

Grupul de lăutari era înainte alcătuit de 10‑12 
muzicanţi, în prezent de 5‑6. Înainte lăutarii cîntau 
la instrumente aerofone; în prezent, jiocul se face cu 
formaţii de muzică uşoară, care interpretează mai 
mult muzică populară. Locul lăutarilor este la o mar‑
gine a maidanului pe un loc mai înalt. Dintotdeauna, 
lăutarii satului au servit jiocul, de asemenea ei cîntau 
şi în satele vecine. Lăutarii erau de naţionalitate mol‑
doveni.

În ziua jiocului, lăutarii se adunau dimineaţa pe 
la ora 10.00 la unul din flăcăii care răspundea de 
hrana lor. Luau masa împreună cu toţi organizatorii 
jiocului şi în ograda flăcăului respectiv cîntau vreo 
două marşuri în semn de mulţumire şi în semn de 
anunţ pentru sat, despre începerea jiocului. Apoi 
se porneau cu muzică de dans, flăcăii organizatori 
chiuiau şi dansau pînă ajungeau la maidan. Ajun‑
gînd la maidan, lăutarii îşi ocupau locul destinat lor, 
organizatorii împărţeau satul în două părţi, se orga‑
nizau şi ei în mai multe grupuri şi mergeau prin sat 
şi invitau fetele la jioc. Între timp, lăutarii cîntau pe 
maidan, tineretul şi maturii se adunau şi jiucau fără 
să‑i aştepte pe flăcăii cu jiocu. Pe la orele 4–5 la jioc, 
era strîns tot satul de la mic la mare şi numai atunci 
se începeau jiocurile cele mai frumoase.

De obicei, primul dans era Hora, la care participau 
toţi cei prezenţi. Durata horei era lungă, din cauza că 
de mult nu se organizase jiocul şi oamenii erau do‑
ritori de a dansa. Hora era interpretată în mai multe 
cercuri. În mijlocul fiecărui cerc dansau perechi, de 
multe ori cercurile reprezentau statutul participanţi‑
lor: tineret, maturi, căsătoriţi, copii. Toate categoriile 
de vîrstă interpretau acelaşi pas: doi paşi în dreapta şi 
unul în stînga. Bătrînii interpretau doi paşi în dreap‑
ta, unul în stînga şi urmau mai multe bătăi executate 
cu tocul (se mai numeau pinteni). După Horă urmau 
jiocurile vechi.

Jocuri interpretate în cerc:
— „Fata popii“ , sîrbă, cu braţele pe umerii veci‑

nului, interpretat de femei şi bărbaţi, se juca la 
toate ceremoniile satului.

— „Copacul“, horă, braţele pe umerii vecinului, 
la un moment dat un bărbat striga „hop“ şi 
învîrtind partenera, le schimbau cu locurile 
la partenerul vecin din stînga şi aşa se mişcau 
pînă ajungeau la partenerul ei iniţial. Jiocul 
putea fi repetat de nenumărate ori.

— „Sîiacu“, sîrbă, braţele pe umerii vecinului. 
Mişcările dansului simbolizează: aşezarea nu‑
ielelor, baterea nuielelor, construirea acoperi‑
şului. Atunci cînd artistic ridică acoperişul sus, 
cineva din bărbaţi strigă „haida băi“ — semn 

de a începe dansul de la început. Dansul poate 
fi repetat de mai multe ori.

— „Şarampoiul“, dans interpretat numai de băr‑
baţi, braţele pe umeri şi la brîu atunci cînd 
execută bătăi specifice acestui dans.

Jocuri interpretate în pereche:
— „Vengherca“, perechile sunt situate în profil, 

în cerc, şi se mişcă în dreapta. Specific pentru 
satul nostru este ca la sfîrşitul frazei muzica‑
le toţi interpreţii execută cu piciorul drept un 
triunghi (cheia), poate fi repetat de nenumă‑
rate ori.

— Coasa“, variantă practicată în tot arealul 
Moldovei;

— „Sansteop“, denumirea nu ştim ce înseamnă, 
aşa îl numesc bătrînii, se desfăşoară în cerc 
cîte doi;

— „padispanu“, nu cunoaştem originea dansu‑
lui;

— „Juravelul“, nu cunoaştem originea dansului, 
stilul — hostropăţ;

— „Iţele“ în stil de hostropăţ, se dansează în două 
linii faţă în faţă;

— „polca ca la Ineşti“, se dansează în cerc, pe‑
rechi;

— „polca tronca“, se dansează în patru perechi, 
schimbîndu‑se pe diagonală între ele, tempoul 
dansului este de la rar la foarte repede;

— „Cîrlănuţa“ , sîrbă, se dansează în două pe‑
rechi, schimbîndu‑se între ele;

— „Mărăraşul“, interpretat de 4 băieţi şi 8 fete, 
faţă în faţă, schimbîndu‑se cu locurile;

— „Şaierul“, 4 perechi, schimbîndu‑şi locurile, 
dar şi partenerele, pînă ajung la partenerii lor;

— „Mixtu“, dans care se interpretează în perechi. 
Regula dansului este de a alerga unul după al‑
tul fără a se atinge între ei;

— „Frunza nucului“, stil de hostropăţ, dansul 
este cîntat de lăutari — melodia, iar interpreţii 
cîntă cu vocea.

Aceste dansuri pot fi repetate de multe ori, la do‑
rinţa participanţilor. Atunci cînd se lasă amurgul, 
jiocul se termină. Organizatorii anunţă că lăutarii 
pleacă la masă şi după aceasta se începe „Balul“. Îna‑
inte, balul se făcea la o casă de gospodari, în prezent 
la Casa de cultură. Participă la bal numai persoane 
alese de către organizatori. Fiecare flăcău participă cu 
iubita sa. Cei fără pereche nu participă. La bal parti‑
cipă şi tinere perechi căsătorite. Repertoriul balului 
este acelaşi ca şi la jioc, dar se mai jioacă şi dansuri 
contemporane: vals. şeic, tangou… Balul se termină 
la miez de noapte.

Repertoriul coregrafic al s. Ineşti este reprezentat 
totalmente de sărbătoarea ţărănească „Aşa‑i jocul 
din străbuni“.
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Personajele:
Babaica — tînără vrăjitoare
Bombăneasa — vrăjitoare între două vîrste
Bătăuşa — vrăjitoare bătrînă
Zurbagia — vrăjitoare foarte bătrînă
Căpcăun Căpcăunul — căpcăun
Ondrej — clopotar
Crapul — ostaş
Racul — ostaş

Ceasul din turn bate. Trepiedul suportă o schimbare 
uimitoare cu fiecare bătaie a ceasului şi este reprezentat 
de trei vrăjitoare: Zurbagia, Bătăuşa şi Bombăneasa.

Bătaia miezului nopţii le trezeşte.

Bătăuşa: În sfîrşit s‑a făcut şi miezul nopţii.
Zurbagia: Frumos incendiu mai visam. A ars totul în 

jur, pînă la temelii.
Bătăuşa: Da eu visam o inundaţie. S‑au înecat toţi de 

pe faţa pămîntului.
Bombăneasa: Iar eu visam o fată care a scăpat călda‑

rea în fîntînă. Ce a mai ocărît‑o maică‑sa…
Bătăuşa: Of, prăpădit‑o! Tu nici măcar să visezi ceva 

ca lumea nu poţi!
Zurbagia: Elce — pelce — Lucifer!
Bombăneasa: Iertaţi‑mă, cumetrelor. Vă rog, ier‑

taţi‑mă!
Bătăuşa: Gata, ajunge atîta troncăneală, codru verde, 

vorbă goală! E timpul să purcedem la treaba noastră urî‑
tă, să facem fapte mîrşave.

Zurbagia: Pe Carp şi Rac mai vîrtos să‑i învrăjbim şi 
război între ei să pornim!

Toate: Da‑da, război între ei să pornim! (Cîntă)
Hai că a venit şi ceasul
Lumea toată să‑nvrăjbim
Să băgăm frica în oase
S‑o‑aţîţăm! S‑o nimicim!

Să‑l urască Carp pe Rac!
Duşmănească‑se‑amîndoi
Să se bată cap în cap,
Să pornească crunt război.
Piară lumea! Piară! Piară!
Să rămînem numai noi!
Din hotară în hotară
Ardă ţara în război!
 (după cîntec)
Bătăuşa: La drum, zgrepţuroaicelor
Înainte spre Carp şi Rac.
Să alungăm pacea din sufletele lor!
Zurbagia: Îngăduiţi puţin, cumetrelor. Să‑mi trag un 

pic sufletul.
Bătăuşa: Ti‑ai rămolit de tot, Zurbagia. Una, două şi 

adormi, nu mai eşti bună de nimic!
Zurbagia: Mai bine uită‑te la tine. N‑ai zice că eşti 

chiar o fetiţă. Împlineşti o sută cincizeci anul acesta.
Bătăuşa: Greşeşti, cumetră. Am numai o sută patru‑

zeci şi nouă.
Zurbagia: Tot tragi nădejde că are să pună vre‑un 

vrăjitor ochiul pe tine.
Bătăuşa: Da ce crezi, îmi fac coafura „Cuib de cioară“ 

şi cînd încalec mătura şi cînd mă pornesc ca vîntul…
Zurbagia: Tot nu se va uita nimeni la tine.
Bătăuşa: Ba se va uita!
Zurbagia: Ba nu se va uita!
Bătăuşa: Ba se va uita! Cînd am să‑mi pun…
Zurbagia: Ei, ce‑ai să‑ţi pui, Bătăuşo? Ce‑ai să‑ţi pui?
Bătăuşa: Pălăria ta, Zurbagio!(Smulge de pe capul 

Zurbagiei pălăria şi şi‑o înfundă pe cap. Zurbagia se nă‑
pusteşte asupra ei)

Zurbagia: Dă‑mi‑o! E pălăria mea!
Bătăuşa: D‑apoi cum! Pălărie la modă, numai bună 

de dus la petrecere.
Zurbagia: Putregai de pădure ce eşti! Ciupercă otră‑

vitoare! Cînd ţi‑oi arde o mătură!

Vrăjitoarele
dramatizare de Leonid Cebotari  

după piesa lui I. Makarius „Monstru drăguţ“
versuri de V. Cernei

teatrul — ogliNda Societăţii
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Bătăuşa: Ce‑ai zis, rămolito?
Zurbagia: Ceea ce‑ai auzit, zăpăcito!
Bătăuşa: Atunci, ţine‑te bine, vechitură ruinată ce 

eşti! (Bătăuşa şi Zurbagia se bat. Bombăneasa încearcă să 
le despartă)

Bombăneasa: Potoliţi‑vă, cumetrelor. Noi, vrăjitoa‑
rele trebuie să trăim în bună înţelegere…

Bătăuşa: Da tu, Bombăneaso, să taci.
Zurbagia: Eşti prea tînără încă.
Bătăuşa: Te ţinem doar din milă, cu tot cu seminţa 

ta drăcească!
Zurbagia: Te‑alungăm, cînd vrem noi.
Bătăuşa: Cine‑a găsit turnul?
Zurbagia: Noi…
Bătăuşa: Noi am fost primele care ne‑am aşezat aici 

cu traiul…
Zurbagia: Iar pe tine cu tot cu Babaica ta, vrem — te 

alungăm, vrem — te lăsăm.
Bătăuşa: Afară cu ele, afară!
Bombăneasa: Binefăcătoarele mele! Nu mă alungaţi! 

Am să vă slujesc pentru asta. Am să vă fierb viermi, am 
să vă prăjesc păiangeni…

Zurbagia: Afară cu ele, afară! (de jos se aud paşi, cine‑
va se ridică pe trepte)

Bombăneasa: Vine cineva.
Bătăuşa: Oare cine să fie?
Zurbagia: Miroase a om.
Bombăneasa: Trebuie să împăiengenim turnul!
Bătăuşa: Are dreptate, Bombăneasa.
(Vrăjitoarele rostesc descîntec)
Vrăjitoarele: (în cor)
Colb păiengenit şi bezdnă
Guzgani, şoareci, lilieci
Faceţi turnul ăsta iute
Ascunziş în veci de veci
Împăiegeni‑ţi‑l bine,
Să se teamă orişicine
Scorpion şi Capricorn
Firn! Furn! Forn!
 (Vrăjitoarele suflă, lumina se stinge. E întune‑

ric! Uşa se deschide. Apare bătrînul Ondrej cu o lampă în 
mînă)

Ondrej: (suflînd păiengenişul) Regatul păiengenişu‑
lui. N‑a trecut nici o săptămînă de cînd m‑au luat în ar‑
mată şi uite, cît colb s‑a adunat de‑acuma. Şi nici clopotul 
nu străluceşte. Se spune, că aici s‑au aşezat cu traiul nişte 
vrăjitoare. Cică, le‑a şi văzut cineva, luîndu‑şi zborul pe 
fereastră călare pe mături. Eu însă, nu cred. (Vrăjitoarele 
bat concomitent cu măturile în duşumea) O fi căzut ceva 
probabil. (Vrăjitoarele încep a urla îngrozitor) Ia ce mai 
urlă vîntul de parcă a început o nuntă a dracilor. Da poa‑
te întradevăr sunt draci… Ba nu, e cam devreme pentru 
necuratul. (scoate din buzunar un ceas cu lanţ) Încă nu e 
douăsprezece. (Se apropie de fereastră, scoate capul afară) 
Ia te uită, pe turn e deja douăsprezece şi zece… Ciudat. 
Ce‑i drept, ceasu‑i vechi. Dac‑ar rămîne în urmă…dar 
o ia înainte. (Trage obloanele, se apropie de clopot. Apu‑
că frînghia şi zice încet) Ei, Martin!! (clopotul îi răspunde 
cu‑n dangăt încet)Am venit să‑mi iau rămas bun de la 

tine, bătrîne. Zic şi eu bătrîne, de parcă aş fi tînăr. Stai, 
stai puţin, totuşi sunt mai tînăr decît tine. Tu bubuiai deja 
cu basul tău, cînd eu în corul bisericesc am greşit o notă. 
De pe atunci, te numeam Marele Martin. Bătrînul Mar‑
tin. Ţii minte! (dangăt de clopot) Aud, ţii minte! Da de 
cite ori amîndoi i‑am ridicat pe oameni contra furtunii 
şi uraganului, ca să nu se piardă roada… (Cineva bate în 
oblon)

Babaica: (de după geam)Deschide‑ţi! Deschide‑ţi!
Ondrej: Oare cine strigă acolo?
Babaica: Mătuşică! Mătuşică! Deschide mai repede.
Ondrej: Mătuşică? Parcă nu prea seamăn eu a mă‑

tuşică?
Babaica: Deschide‑ţi! Deschide‑ţi, vă rog!
Ondrej: Trebuie să deschid. (Ondrej trage zăvorul, 

obloanele se deschid. Cu un şuierat sălbatic intră în zbor 
călare pe mătură Babaica. Se împiedică şi cade jos. Ondrej 
încremenit stă în lumina lunii)

Babaica: Cine‑i?
Ondrej: Eu sunt!
Babaica: Dar cine sunteţi d‑ră?
Ondrej: Ondrej.
Babaica: Clopotarul?
Ondrej: Da!
Babaica: Şi mai meşteriţi şi jucării de lemn?
Ondrej: De unde ştii?
Babaica: Eu ştiu multe despre D‑ră.
Ondrej: Cine eşti tu, nu pricep?
Babaica: Sunt Babaica. Sunt monstru. (Îl sperie comic 

pe bătrîn) Bu‑ bu‑bu‑bu‑bu‑bu! Bu‑ bu‑bu‑bu‑bu‑bu!
Ondrej: La drept vorbind nu eşti un monstru tare 

monstruos.
Babaica: Pur şi simplu nu prea ştiu a speria, dar mă‑

tuşica mea zice că o să învăţ cu timpul.
Ondrej: Dar cine‑i mătuşica ta?
Babaica: Vrăjitoarea Bombăneasa.
Ondrej: Deci, tu pe D‑ei o strigai?
Babaica: Păi, da! Ia locuieşte aici cu naşele mele: Zur‑

bagia şi Bătăuşa. Probabil, că au zburat deja de aici.
Ondrej: D‑apoi voi sunteţi aici un regiment întreg. Ia 

să inchid eu geamul să nu le dea prin cap să se întoarcă. 
(Ondrej închide fereastra, aprinde felinarul, lumina cade 
pe o grămadă de jucării.)

Babaica: Jucării! (Se apleacă, ridică un căluţ) Îmi cam 
pari cunoscut măi, murgule. (Ondrej o apucă de ureche)

Ondrej: A‑ha! Care vasăzică, tu eşti coţofana care‑mi 
fură jucăriile cînd le pun la uscat? Recunoaşte!

Babaica: Da‑ţi‑mi drumul, nene! Nu pentru mine 
le‑am luat!

Ondrej: Dar pentru cine?
Babaica: Pentru copii le‑am luat!
Ondrej: Nu cumva mai aveţi şi vreo grămadă de dră‑

cuşori?
Babaica: Ba nu. Pentru copii obişnuiţi. Pentru mi‑

cuţi.
Ondrej: Pentru micuţi. Ca să vezi, da eu te‑am tras 

de ureche.
Babaica: Nici nu vă închipuiţi, nene Ondrej, cît este 

de trist, atunci cînd un copil plînge noaptea. Poate că 
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ziua întreagă nu l‑a mîngîiat nimeni sau poate că a visat 
ceva… atunci, eu vin în zbor la geam şi îi arunc o jucărie 
în pătuc. Dar de fapt ar trebui să arunc gîndaci.

Ondrej: Ptiu! Ce mîrşăvie!
Babaica: Înţelege‑ţi, eu abia învăţ a fi vrăjitoare. Naşa 

Zurbagia zice: „Trebuie să sperii, să înfricoşezi…“ Dar eu, 
nu pot să le arunc melci cornuţi şi omizi păroase. Dar cel 
mai îngrozitor lucru este că mie îmi place cînd copiii rîd. 
Dacă îl fac pe un micuţ să rîdă, îmi vine mai uşor să zbor. 
Am aşa un sentiment de … În jur se face atît de fru… Mi 
se pare că, îi iub… Nu, nu, nu, numai nu aceste cuvinte. 
Niciodată, pentru nimic în lume, nimănui. Altminteri, 
îmi vine de hac în noaptea de Sînzîiene.

Ondrej: Cine‑o să‑ţi vină de hac?
Babaica: Vrăjitoarele.
Ondrej: Ptiu. Sămînţă de drac.
Babaica: Iar pentru jucării întotdeauna v‑am plătit.
Ondrej: Nu cumva cu pere?
Babaica: Aha. Sunt gustoase?
Ondrej: Foarte gustoase. Dar să nu‑mi mai aduci. 

Dacă vrei să iei jucării, vino. Ţi le dau şi aşa, monstru 
drăguţ, ce eşti.

Babaica: Monstru drăguţ! Ce grozav! Eu sunt mon‑
stru drăguţ!

Ondrej: Stai un pic, stai! Vino după jucării, chiar în 
noaptea asta. Mîine nu voi mai fi în atelier. Plec.

Babaica: Pe mult timp?
Ondrej: Poate că, pentru totdeauna. Nu‑mi va da el 

voie să fac jucării.
Babaica: Cine nu‑ţi va da voie?
Ondrej: Războiul. (Din depărtare se aud împuşcături. 

Apoi un vuiet, de parcă ar păşi un uriaş)Auzi? El vine.
Babaica: Dar cine‑i războiul ăsta, nene Ondrej?
Ondrej: Cum să‑ţi lămuresc… Războiul este atunci, 

cînd totul se întoarce cu picioarele în sus. Copii sunt fără 
casă, cîmpurile fără pîine, turnurile fără clopote, atelierul 
fără Ondrej, lumea fără jucării…

Babaica: Nu ne trebuie război, nene Ondrej. Nu‑l lă‑
saţi să treacă.

Ondrej: Babaica, prostuţo! Cum să nu‑l laşi să treacă? 
Înţelegi, la noi în Racoviţa e rege Racul. Iar la ei în Cra‑
coviţa rege e Crapul. Înainte eram buni vecini. Iar acum 
pe Rac şi Crap cineva i‑au certat. Şi ei au pornit război 
unul împotriva celuilalt. Lumea vorbeşte că i‑au învrăj‑
bit nişte vrăjitoare. Trebuie să‑mi apăr Racoviţa. Ea este 
Patria mea.

Babaica: Nu înţeleg. Eu credeam că Patria tuturor oa‑
menilor este lumea întreagă. (Iarăşi bubuie, Babaica ţipă 
şi se aruncă la pieptul lui Ondrej)

Ondrej: Fugi, ascunde‑te. Eu trebuie să plec. Adio, 
ştrengăriţă pe mătură.

Babaica: Nene Ondrej, am să vin la tine‑n zbor! (Apar 
Zurbagia şi Bătăuşa)

Bătăuşa: Criminalo!
Zurbagia: Trădătoare!
Bătăuşa: Acuşi îţi venim noi de hac!
Zurbagia: Acuş te zătrim de pe faţa pămîntului!
Babaica: Mătuşică Bombăneasă!
Bombăneasa: Nu puneţi mîna pe ea!

Zurbagia: Acum e clar de ce dorm tot timpul, de ce 
aţipesc la tot pasul.

Bătăuşa: Canalia! Schimbă acele ceasului, mînca‑o‑ar 
şobolanii s‑o mănînce!

Zurbagia: Ce te‑am învăţat eu? Să sperii, să bagi fri‑
ca!

Bătăuşa: Da tu ce faci?
Zurbagia: Le dă copiilor jucării, pătură‑mătură.
Bătăuşa: Ba încă şi „fru…“ şi „iub…“
Bombăneasa: Ea n‑a vrut. Ea doar n‑a rostit pînă la 

capăt nici unul dintre aceste cuvinte blestemate.
Zurbagia: D‑apoi noi am fi rupt‑o‑n bucăţi! Pătu‑

ră‑mătură!
Bătăuşa: Şi‑am s‑o rupem!
Zurbagia: Ferfeniţă!
Bătăuşa: Bucăţele!
Zurbagia: Macaroane!
Bătăuşa: Tăiţei!
Zurbagia: Fidea!
Bătăuşa: Făină te facem.
Zurbagia: Mai apoi te măcinăm.
Bătăuşa: Şi pe urmă te împrăştiem pe vînt! (Vrăjitoa‑

rele înaintează spre Babaica)
Babaica: Mătuşică Bombăneasă!Să zburăm mai repe‑

de de aici. Să zburăm!
Bombăneasa: Da, da nepoţico! Să zburăm! (Babaica 

cu Bombăneasa zboară prin fereastră. Zurbagia cu Bătău‑
şa le urmăresc, ameninţîndu‑le)

Zurbagia: Zburaţi, zburaţi! Las‑că ne mai întîlnim 
noi în noaptea de Sînzîiene, Pătură‑mătură!

Scena a doua
O moară părăsită. Pe cuptor doarme cineva. Prin gea‑

mul spart se întinde o mînă, trage zăvorul, deschide încet 
fereastra. În fereastră apar două mături.

Bombăneasa: (ameninţînd cu mătura) Bu‑bu‑bu! 
(către Babaica)Ajută‑mă. Sperie şi tu!

Babaica: Dar de ce trebuie tot timpul să speriem!?
Bombăneasa: Cînd eşti printre oameni, trebuie să 

sperii tot timpul. Pentru că oamenii sunt atît de… Nu ştii 
la ce să te aştepţi din partea lor.

Amîndouă: Bu‑bu‑bu! (În colţ chiţchăie un şoarece. 
Babaica sare imediat pe bancă)

Bombăneasa: Un şoarece. Nu te teme. Şi de ce oare 
voi, tinerii de acum vă temeţi de toate celea? (Babaica 
răstoarnă un scaun) S‑st! Dar dacă s‑a ascuns cineva pe 
aici?

Babaica: Cine se va ascunde aici într‑o moară părăsi‑
tă? De pe la miezul nopţii tot zburăm şi nu‑i nici o suflare 
de om. (Pe cuptor foieşte cineva. Bombăneasa şi Babaica se 
strîng speriate într‑un ungher.)

Bombăneasa: Bu‑bu‑bu! (Pe cuptor se mişcă cineva. 
Ambele iau poziţia de apărare) Bu‑bu‑bu!

Vocea: (de pe cuptor, profundă, bărbătească)
Bu‑bu‑bu!

 (Speriată Bombăneasa o ia la sănătoasa. Baba‑
ica o opreşte)

Babaica: Nu te teme, mătuşico, poate‑i ecoul. 
Bu‑bu‑bu!

Vocea: (de pe cuptor o imită) Bu‑bu‑bu!
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Babaica: Ei, vezi este ecoul.
Bombăneasa: Bu‑bu‑bu!
Vocea: (profundă, răsunătoare) Bu‑bu‑bu!
(Bombăneasa se bagă fulgerător sub masă. Babaica 

ţiue de frică. Pe cuptor se pune în mişcare un sac. Din sac 
iese încet piciorul drept, apoi mina stînga. Face un pas spre 
Babaica şi se închină)

Căpcăunul: Bună dimineaţa. Acuş eu… Numai să ies 
din sac.

Babaica: Nu trebuie, nu ieşiţi. Sunteţi înspăimîntător 
şi aşa. Sunteţi probabil, Căpcăunul din partea locului.

Căpcăunul: (nesigur) Căpcăunul?
Babaica: D‑apoi cine altul mai poate fi la o moară pă‑

răsită. Doar noi, vrăjitoarele şi Dumneata — Căpcăunul.
Căpcăunul: Vrăjitoarele? (Dregîndu‑şi vocea) Căp‑

căun Căpcăunul, am onoarea. Dar pe dumneata cum te 
chemă?

Babaica: Eu sunt Babaica. Iar ea este mătuşica mea . E 
vrăjitoare şi ea. O cheamă Bombăneasa.

Bombăneasa: Bu‑bu‑bu!
Căpcăunul: Încîntat de cunoştinţă. Dar pe cine cău‑

taţi aici? Poate că aş putea să vă fiu cumva de folos?
Babaica: Noi ne gîndeam…. Dar acum asta nu mai 

are rost, din moment ce dumneata bine‑voieşti să sperii 
aici…

Căpcăunul: Ah, care vasăzică aţi vrut să vă aşezaţi 
aici cu traiul. Adică, să speriaţi şi voi aici? Am ghicit?

Babaica: Da! Dar…
Căpcăunul: Nici un fel de dar. Dacă aţi venit… Moa‑

ra‑i mare. Este loc destul pentru toţi. Aşa că rămîneţi aici. 
Fiţi binevenite.

Babaica: Mulţumim.
(după scenă se aude o voce)
Vocea: Iar te‑ai încurcat cu coarnele în tufar! Ia nu te 

mai opune atîta. (Căpcăunul se uită prudent pe fereastră)
Babaica: Cine‑i?
Căpcăunul: Un soldat.
Babaica: Cu calul?
Căpcăunul: Ba nu. Cu capra.
Babaica: Dar dacă vrea şi el să se aşeze aici cu traiul?
Bombăneasa: Bu‑bu‑bu!
Căpcăunul: Că bine zici, mătuşico. Nu lăsăm pe ni‑

meni. Repejor, ascunde‑ţi‑vă undeva prin moară.
Babaica: Dar dumneata?
Căpcăunul: Nu te teme, mă răfuiesc eu cu el. Am să‑i 

trag o săpuneală. Îl fac plăcintă. Coajă de pîine îl fac!
Bombăneasa: Trebuie speriat, speriat trebuie.
Căpcăunul: N‑ai grijă, mătuşico. Am să‑l sperii, c‑o 

să mă ţină minte cîte zileşoare o mai avea. (Uşa se deschi‑
de şi intră Ondrej. Un picior este bandajat)

Ondrej: Nici ţipenie. (Din cuptor se aude vuiet) Iote, 
ce mai vuieşte vîntul, ce‑şi mai umflă obrajii. (Căpcăunul 
se mişcă cu tot cu sac în partea opusă. Ondrej se întoarce 
repede) Tropăieşte cineva. (se uită în jur) Nu e nimeni. 
Unde‑a dispărut sacul? Iată‑l. dar adineaori era acolo. Nu 
cumva mi s‑a năzărit? Ba nu, nu se poate. Ia să trag niţel 
din pipă. (Ondrej vrea să se aşeze pe sac. Căpcăunul face 
un salt. Ondrej se aşterne pe podea)Se pare că nu e totul 
curat pe aici. Cineva îmi joacă feste. (Se preface că îşi pi‑

păie locul lovit, se întoarce brusc şi se aşează pe sac.)Aşa! 
Acum e rîndul meu. N‑ai să scapi, michiduţă. (Sacul sare 
în sus. Ondrej încearcă să se ţină pe el.) Ehe, d‑apoi tu 
eşti cal nărăvos. Încă n‑ai fost îmblînzit. (Sacul face un 
salt şi Ondrej e aruncat din şa. Cade peste traistă) Sacul 
dracului, ia te uită ce‑a făcut. Mi‑a stricat toate jucăriile. 
(Ondrej dezleagă traista şi scoate jucăriile de lemn).

Babaica: (încet) Jucării, nene Ondrej.
Ondrej: Cine‑i?
Babaica: Sunt eu, nene Ondrej.
Ondrej: Babaica! Şrengăriţa pe mătură! De unde te‑ai 

luat aici, drăcuşorule?
Babaica: Eu locuiesc aici. La domnul Căpcăun.
Ondrej: La Căpcăun? (Sacul se ridică în picioare) 

Maică dragă, codru verde! D‑apoi, aici e o companie în‑
treagă de vrăjitori! Lipseşte doar cotoroanţa bătrînă.

Bombăneasa: (ivindu‑se) Bu‑bu‑bu!
Babaica: Nu te teme, nene Ondrej. Ei n‑au să vă facă 

nimic. Ei doar sperie, atîta tot. Cum ai nimerit aici?
Ondrej: Capra, bat‑o vina! Stă, care vasăzică, în mij‑

locul cîmpiei şi behăie. Gloanţele şuieră, snopii ard… Şi 
atunci, am hotărît să salvez capra, s‑o scot de pe cîmpul 
de luptă, să mă odihnesc un pic şi hai înapoi în tranşei.

Babaica: Dar eşti rănit. Mai bine întoarce‑te acasă.
Ondrej: E‑hei, dacă mă întorc în Racoviţa, regele 

RacŞirac îmi vine de hac ca unui drac.
Babaica: Război blestemat. Oare cînd o să termine 

el odată?
Ondrej: Ce să mai vorbim, fetiţo. Toţi am obosit.
Babaica: Atunci, încetaţi să mai luptaţi. Înţelege‑vă 

între voi!
Ondrej: Ai să te înţelegi, cum să nu. Noi racii, îi ata‑

căm pe din spate, iar crapii de frică morţii nici gura n‑o 
pot deschide. Parcă am fi nişte copii!

Babaica: Nişte copii?
Ondrej: Da.
Babaica: Paremi‑se am găsit.
Ondrej: Ce‑ai găsit?
Babaica: Ce să facem ca să punem capăt războiului.
Ondrej: Aşa ceva nu se poate. Ba se poate, nene On‑

drej. Spune‑mi te rog, toţi soldaţii au copii acasă?
Ondrej: D‑apoi cum altfel?
Babaica: Dar la război ei îşi amintesc de copii?
Ondrej: Da. Copiii trăiesc mereu în inimile lor.
Babaica: Atunci, face‑ţi ce vă spun eu şi războiul se 

va termina.
Ondrej: (ia poziţia de drept) Ordonaţi!
Babaica: Nene Ondrej, dumneata o să faci jucării de 

lemn.
Ondrej: Înţeles, să trăiţi! Monstru drăguţ, ce eşti!
Babaica: Iar Dumneata, domnule Căpcăun, o să le 

colorezi.
Căpcăunul: S‑a înţeles! Ştrengăriţă pe mătură.
Bombăneasa: (Iţindu‑se) Dar eu? Eu nu exist pe 

lume?
Babaica: Dumitale, mătuşico o să‑ţi revină o sarcină 

ceva mai importantă.(Se apleacă spre Bobăneasa şi îi şop‑
teşte ceva)

Bombăneasa: Iote, ce‑a născocit! D‑apoi la tine miş‑
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că ceva aici, Babaico.
Babaica: Trebuie să răspunzi: „La ordin“
Bombăneasa: La ordin, domnule general!
Babaica: Atunci, înainte marş!
Scena a treia
(Un loc peste care a trecut războiul. În dreapta o tran‑

şee. În ea e soldatul Rac. El s‑a instalat comod lîngă un 
telefon de campanie. În stînga e o tranşee identică. În ea e 
soldatul Crap. Sună telefonul.)

Racul: (Ia receptorul)Racul la aparat. (Ia poziţia de 
drept) Măiestatea voastră, rege RacŞirac. Curajoşii dum‑
neavoastră raci se pregătesc de atac! Cînd ne‑om repezi 
înapoi‑înainte, o să fugă oricine‑o fi dacă are minte! 
Ura‑a‑a! Înapoi cu toţii!

Crapul: (În receptor)Măiestatea voastră, rege Carpo‑
rac! Oştile voastre iată ce fac: racii voinici n‑au cedat la 
năvală, stau în poziţia iniţială. Ura‑a‑a! Înapoi cu toţii! 
(De sus se aude un şuierat care se înteţeşte)

Racul: Atenţiune, atenţiune!
Crapul: Alarmă aeriană!
Racul: Vin avioanele, adică măturoanele!
Crapul: Vin măturoanele! Bombe!
Racul: Toţi în tranşee!
Crapul: Ia te uită, mai vin nişte măturoane.
Racul: Minune mare. Măturoanele se vînează unele 

pe altele.
Crapul: Luptă aeriană. Un măturon îl atacă pe altul 

din spate.
Racul: Alt măturon îl atacă pe celălalt din faţă.
Crapul: Un viraj.
Racul: Încă un viraj.
Crapul: Uitaţi‑vă, uitaţi‑vă! Două măturoane dau bir 

cu fugiţii…
Racul: Iar celelalte încearcă să le ajungă din urmă.
Crapul: Dar… motorul unuia strănută, iar celălalt 

tuşeşte.
Racul: Se pare că, e pe sfîrşite carburantul.
Crapul: Coboară. Toţi în tranşee! (Racul se ascunde 

în tranşeea lui, Crapul într‑a lui. Apare Zurbagia şi Bă‑
tăuşa)

Bătăuşa: Au plecat, mîncale‑ar şobolanii să le mănîn‑
ce. Şi‑i din pricina ta, apci! Aţipeşti la tot pasul…

Zurbagia: Ba tu eşti de vină, Bătăuşo! Cum strănuţi, 
îndată mă duce vîntul într‑o parte.

Bătăuşa: Apci! Blestematul de guturai, m‑a dat gata… 
Apci!

Zurbagia: Trădătoarele. N‑au nici un pic de ruşine! 
S‑au apucat de fapte bune, să le împartă soldaţilor pă‑
puşi.

Bătăuşa: Ele fac asta pentru ca soldaţii să‑şi amin‑
tească de casă. Da noi o să le stricăm: trosc şi gata (Bătă‑
uşa strică căluţul, aruncă bucăţile. Capul cade în tranşeia 
crapului, iar corpul ‑într‑a Racului)

Zurbagia: Trosc şi gata, pătură‑mătură! (Strică păpu‑
şa. Capul păpuşei cade în tranşeia Racului, trupul într‑a 
Crapului.)

Bătăuşa: Din copilărie, pătură‑mătură, îmi place să 
stric jucării.

Zurbagia: Şi mie la fel!

Bătăuşa: Ia te uită, Zurbagia cîte jucării pe cîmpul de 
luptă.

Zurbagia: Cîtă frunză şi iarbă, pătură‑mătură.
Bătăuşa: Imediat trebuiesc adunate.
Zurbagia: Şi stricate.
Bătăuşa: Desşurubate.
Zurbagia: Şi sfărîmate.
Bătăuşa: Înainte Zurbagia!
Zurbagia: La drum Bătăuşo!
 (Bătăuşa şi Zurbagia pleacă)
Racul: (iţindu‑se) În sfîrşit. Au zburat măturoanele. 

(Observă căluţul) Un căluţ.
Crapul: Ce păpuşică draguţă.
Racul: Pacat, că e fără cap.
Crapul: Iată, şi un cap. Numai că e de păpuşă.
Racul: Trebuie să caut un cap pentru căluţ.
Crap: Mi‑e cam frică. Dar ce să‑i faci?
Racul: O iau tîrîş. (Racul şi Crapul ies din tranşee şi să 

tîrăsc unul în întîmpinarea celuilalt, ciocnindu‑se)
Amîndoi: Văleu!
Crapul: Ce te uiţi la mine?
Racul: Nu mă uit la tine, ci la capul căluţului. Dămi‑l, 

te rog mie.
Crapul: Poftim.
Racul: Mulţumesc. E pentru fecioraşul meu Iaroşec.
Crapul: Da eu am o fetiţă. Caterinca‑i zice.
Racul: Să‑ţi trăiască.
Crapul: Mulţumesc.
Racul: Ia capul păpuşicăi. Sunt convins că o să se bu‑

cure mult.
Crapul: Aşa gîndesc şi eu. (Şi se aşează amîndoi pe un 

dîmbuleţ, spate în spate, repară jucăriile) Hei, Racule! Ai 
reparat căluţul?

Racul: Ce fel de rac sunt eu. Pe mine mă chemă Ior‑
da‑Novi.

Crapul: Nu mai spune. Fiul bătrînului Novi de la ca‑
riera de nisip?

Racul: Da! Tu l‑ai cunoscut?
Crapul: Desigur. Tatăl meu umbla la pescuit cu el. Eu 

sunt Zavada.
Racul: Zavada!
Crapul: Iorda
Racul: Noroc, Zavada!
Crapul: Să trăieşti, Iorda! Iar eu eram cît pe ce să te 

…vorba ceea…
Racul: D‑apoi, că şi eu puteam să te nimeresc…(rîd 

amîndoi) Cum crezi Zavada, Iaroşec al meu mă mai ţine 
minte?

Crapul: Sigur că da. Cum nu m‑a uitat nici Caterinca 
mea.

Racul: Îmi amintesc cum se întindea din pătuc şi stri‑
ga: „Tata beu, tata beu“. Cînd plecam eu la război, el în loc 
de „m“ spunea „b“.Nevastă‑mea chiar se cam supără cînd 
Iaroşec în loc de mama mea zicea „baba bea“…

Crapul: Iar Caterinca mea cînd se întorcea fuguţa 
acasă, cerul se însenina, soarele răsărea şi totul în jur se 
lumina…

(Se trasformă imaginar în copilaşii lor)
Racul: He‑he‑hei, Caterinca mea!
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Crapul: Da, Iaroşec.
Racul: Cum e pe imaş?
Crapul: Pe imaş totul e bine.
Racul: Ai priponit văcuţa?
Crapul: Nu, n‑am priponit‑o!
Racul: Ia seama să nu fugă.
Crapul: Nu‑ţi fă griji. Văcuţa mea îmi seamănă mie.
Racul: Reiese că ai o văcuţă bună.
Crapul: Chiar foarte bună. Mult mai bună ca viţelu‑

şul tău.
Racul: Ia seama. Dacă viţeluşul meu aude una ca asta 

poate să se supere.
Crapul: Atunci eu am să procedez cu el ca‑n povestea 

cu supărarea: am să‑i tai nasul şi o ureche!!! Ha‑ha‑ha!
Racul: Ha‑ha‑ha! Parc‑am fi nişte ţîcniţi.
Crapul: Auzi, Iorda, nu crezi că e timpul să punem 

capăt războiului şi să ne întoarcem pe la casele noastre?
Racul: Da demult e timpul.
Crapul: Atunci la drum, că ne aşteaptă copiii!
Racul: La drum!
(Îmbrăţişa‑ţi pleacă. În scenă intră Babaica cu Bom‑

băneasa)
Babaica: Mătuşă Bombăneasă,dibaci le‑am mai tras 

pe sfoară pe Bătăuşa şi Zurbagia.
Bombăneasa: Da! N‑a ieşit pe a lor. Nu li‑a mers să 

facă rău, adică să strice jucăriile. Soldaţii au aruncat ar‑
mele, s‑au apucat să repare jucăriile şi au uitat de toate pe 
lumea asta.

Babaica: Ia priveşte, mătuşico! Oriunde te uiţi vezi 
crapi şi raci, umblînd îmbrăţişaţi şi cîntînd împreună.

Bombăneasa: Dumnezeule, mare sărbătoare e, s‑a 
sfîrşit războiul.

Babaica: Războiul s‑a sfîrşit! Războiul s‑a sfîrşit! 
(scoate din buzunar o coptură în formă de inimă)Mătuşi‑
co, ia te uită ce coptură mi‑a dăruit Căpcăun Căpcăunul!

Bombăneasa: Ca să vezi. Căpcăun Căpcăunul ţi‑a 
dăruit inima sa.

Babaica: Ce vorbeşti mătuşico, ce fel de inimă poate 
fi o coptură?

Bombăneasa: Văd eu ce fel de coptură. Ei, ce să zic 
Căpcăun Căpcăunul e un flăcău, adică ce spun… e un sac 
bun ce mai la deal la vale. Şi te fură cu ochii.

Babaica: Dar cît e de bun la inimă.
Bombăneasa: Babaica… Îţi ard obrajii ca focul. Iar 

vrăjitoarele nu roşesc niciodată. Nevoie, nevoie mare. Tu 
nu mai eşti vrăjitoare.

Babaica: Dar cine sunt, mătuşico?
Bombăneasa: O fată prea frumoasă. Te‑ai transfor‑

mat din nou în om.
Babaica: Mătuşico… Eu am fost om?
Bombăneasa: Da. E o poveste de demult. Primăvara, 

pe la revărsarea apelor, zburam eu pe deasupra rîului. Mă 
uit în jos‑o luntre. Iar în ea — o bocceluţă. Uite aşa te‑am 
găsit. Te‑am adus la noi. Te‑am crescut ca pe o vrăjitoare. 
Iar acum e jale şi nevoie mare. Nu mai eşti vrăjitoare.

Babaica: Mă tem, mătuşico, că nici dumneata nu mai 
eşti vrăjitoare.

Bombăneasa: De ce?
Babaica: Pentru că nasul ţi s‑a făcut mai scurt.

Bombăneasa: Nu se poate una ca asta.
Babaica: Ba se poate, mătuşico! Se poate! Dacă faci 

lucruri frumoase şi mărinimoase se poate.
(Intră Bătăuşa şi Zurbagia)
Batăuşa: În sfîrşit v‑am prins, trădătoare — crimina‑

le!
Zurbagia: Aţi căzut în capcană, pătură‑mătură!
Bombăneasa: Ce căutaţi aici? Ce‑aţi pierdut?
Bătăuşa: Ce‑am pierdut? Păpuşile voastre, luale‑ar 

blestemul să le eie.
Zurbagia: Daţi‑le imediat încoace.
Babaica: Pentru ce?
Bătăuşa: Ca să le călcăm în picioare…
Zurbagia: Ca să le rupem capetele.
Babaica: Cum puteţi voi face una ca asta. Ele sunt atît 

de frumoase, copii atît de mult le iubesc!
Bătăuşa: Gura! Că te facem una cu pămîntul.
Zurbagia: Bătăuşo s‑o sfîşiem, pătură‑mătură!
Bătăuşa: Ai dreptate, Zurbagia. (Bătăuşa şi Zurbagia 

se năpustesc asupra Babaicei şi a Bombănesei. Ele fug sal‑
vîndu‑se)

Bătăuşa: Fugiţi, nu fugiţi tot una nu scăpaţi de noi.
Zurbagia: Tot una punem mîna pe voi. (Apare Căp‑

căunul)
Căpcăunul: Mătuşa Bombăneasa, Babaica.
Bătăuşa: Hei, Căpcăunule! Muşcă‑le, roade‑le!
Zurbagia: Ele nu mai sunt vrăjitoare!
Căpcăunul: Acuşica mătuşilor! Am să le muşc, am 

să le rod… (îşi scoate sacul de pe cap şi cu îndemînare îl 
aruncă pe capul Zurbagiei) Poftim, băborniţo tăiţei! (şi 
trîntind panerul pe capul Bătăuşei) Şi ţie, Bătăuşo! Fidea!

Bătăuşa: Sfîrşitul lumii!
Zurbagia: Pătură‑mătură, unde‑am ajuns?!
Căpcăunul: Acuşi o să aflaţi băborniţelor. (Şi îmbrîn‑

cindu‑le afară, strigă din urma lor) Zburaţi, să nu mai fie 
nici iz de‑al vostru pe‑aici! Altminteri, pe‑o piatră vă pun 
şi cu cealaltă vă macin! Să‑l ţineţi minte pe Tondo‑mo‑
rarul!

Babaica: Tondo?
Tondo: Antonin Mormoloc. La dispoziţia dumnea‑

voastră.
Babaica: Nu‑nţeleg, cum poţi fi Antonin Mormoloc 

cînd eşti căpcăun?
Tondo: Aici şi‑i buba, că nu sunt căpcăun.
Babaica: Da‑n sac cine te‑a băgat?
Tondo: Singur. Un accident nefericit. S‑au poate fe‑

ricit. Mai pe scurt mergeam pe malul rîului. De o parte, 
raci, de cealaltă crapi. Luptă. La mijloc e moară. Iar eu 
nu sunt nici crap şi nici rac. Un morar ca toţi morarii. 
M‑am uitat eu cît m‑am uitat, am scuipat şi mi‑am zis, ia 
hai, măi Tondo la moară. Era frig şi m‑am băgat în sac. 
Iar dimineaţa aţi venit voi. Cum te‑am văzut, mi‑ai căzut 
tronc la inimă. De dragul tău m‑am şi dat drept căpcăun. 
Şi uite ce‑a ieşit pînă la urmă.

Babaica: A ieşit bine, chiar foarte bine.
Tondo: Atunci, poate te faci morăriţă. Eu am nevoie 

de o gospodină la moară.
Babaica: Cu cea mai mare plăcere.

Cortina
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Andrei Tamazlîcaru (în conti‑
nuare A.T.): — Cîntecul religios este 
o temă dintre cele dificile pentru noi, 
deoarece prea multă vreme am fost 
lipsiţi de el, nu s‑a avut acces la acest 
gen. Dar …, astăzi ce cîntăm şi cum 
cîntăm?, ce se cîntă în bisericile din 
Basarabia?, muzica religioasî în ge‑
neral, cea canonică şi cîntecul religios 
popular ce loc ocupă în viaţa noastră 
şi care este menirea ei? Astăzi nu con‑
testam faptul că folclorul nostru mu‑
zical conţine şi substratul religios, cu 
alte cuvinte, folclorul religios există de 
multă vreme şi slavă Domnului, acum 
este posibil să‑l scoatem la lumină, 
să‑l studiem şi să‑l revitalizăm.

Nicolae Gribincea (în continu‑
are N.G.): — Cu siguranţă, neamul 
nostru fiind creştin de la originile 
sale, secole de‑a rîndul l‑a cîntat pe 
Dumnezeu în templele sfinte, dar 
fiind totodată şi foarte muzical, nu 
s‑a putut să nu‑l cînte şi în afara lor. 
Astfel, a apărut ceea ce specialiştii 
numesc folclor cu tematică religioa‑
să. Acesta e produsul unei anumite 
stări sufleteşti a celor ce l‑au creat, un 
mod aparte de a‑şi exprima veneraţia 
şi dragostea faţă de Tatăl Ceresc.

A.T.: — E cazul în care o trăire 
spirituală generează un impuls crea‑
tor…

N.G.: — Aşa zice, o necesitate 
de exprimare artistică a ceea ce sim‑
te un individ sau altul. Impulsionat 
de aceasta, unul face pictură, altul 
compune muzică, al treilea scrie ver‑
suri…

A.T.: — Iar dumneata cînţi şi 
compui cîntece…

N.G.: — În cîntare îmi găsesc 
liniştea sufletească, cînt tot timpul. 

Uneori muzica mă bîntuie ca o fur‑
tună… alteori mă face să cuget pînă 
la lacrimi…. Anume cîntînd pot ex‑
prima ceea ce simt… În copilărie, 
cînd eram foarte bucuros de ceva, mă 
cocoţam pe stîlpul de la poartă şi cîn‑
tam în gura mare. Mai tîrziu, pe mă‑
sură ce mă maturizam, am început să 
conştientizez din ce în ce mai mult şi 
mai clar că Dumnezeu m‑a înzestrat 
cu o simţire artistică aparte şi sunt 
obligat să fructific acest dar. Muzi‑
ca fiindu‑mi cea mai dragă, fireşte, 
mi‑am dorit să creez în acest dome‑
niu. Muzica este remediul prin care 
sufletul meu tinde să se exprime în 
valenţe artistice, cîntecul fiindu‑mi 
cea mai potrivită modalitate de ex‑
presie a eului meu — atît omenesc 
cît şi creativ. Iar cîntecele, piesele 
muzicale, îndeosebi cele cu caracter 

religios, sunt oglinda în care se uită 
sufletul meu…

A.T.: — În opinia dumitale, cum 
trebuie să fie cîntecul religios?

N.G.: — Sincer, melodios, simplu 
ca mesaj, ca expresie poetică şi mu‑
zicală. Unii compozitori şi scriitori 
ar putea spune că scriu nuşte cîntece 
banale. Eu, ce le‑aş riposta? Simpli‑
tatea nu e simplism, nu e superficia‑
litate, ci un mod de a gîndi şi a simţi 
al oamenilor neşcoliţi în domeniul 
muzical. Compoziţia porneşte de la 
o simplă intonaţie, de la un rînd mu‑
zical jucat într‑un anumit context ca 
expresie literară, muzicală, ca rezul‑
tat al unei stări personale de spirit. 
Astfel conturez eu cîntecul…

A.T.: — Ai avut norocul să te fa‑
miliarizezi cu folclorul muzical chiar 
de la începutul carierei profesioniste, 
iar de la un timp ai îmbrăţişat şi cîn‑
tecul religios. De ce‑l cînţi? Cum ai 
ajuns la ecest gen de cîntec, cum l‑ai 
descoperit, cum l‑ai simţit?. Nu vreau 
să te întreb „Cum l‑ai aflat pe Dum‑
nezeu?“, pentru că asta, o ştiu din pro‑
pria experienţă, este mult mai compli‑
cat, deseori inexplicabil.

N.G.: — A fost şi asta un noroc, 
să zicem aşa, care a dat peste mine — 
sau, poate, eu am dat peste el… — în 
timpul expediţiilor folclorice. După 
ce am comunicat cu mai mulţi infor‑
matori de folclor, am început să‑mi 
dau seama că dintre toţi oamenii de 
la care am cules folclor, cei credin‑
cioşi se deosebeau de ceilalţi. Ei nu‑şi 
exteriorizau emoţiile, erau sinceri şi 
mai stăpîniţi, chiar mai timizi, dar 
cînd vorbeam cu ei le simţeam cum‑
secădenia, tăria duhului.

A.T.: — În sat, asemenea oameni 

Cîntecul este oglinda sufletului meu 
sau de vorbă cu Nicolae Gribincea

arta — deStiNul meu

Muzica este remediul prin care sufletul meu tinde să se exprime în valenţe artistice, cîntecul 
fiindu–mi cea mai potrivită modalitate de expresie a eului meu — atît omenesc cît şi creativ.
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mai sunt numiţi „Oameni cu frica de 
Dumnezeu“…

N.G.: — De la astfel de oameni 
am înregistrat — dealtfel, împreună 
cu dumneata dle Tamazlîcaru — cîn‑
tece religioase. Unul dintre primele 
creaţii de acest gen incluse în re‑
pertoriul meu se numeşte Păstorul 
blînd. Mai tîrziu, m‑am apropiat şi 
mai mult de acest gen, făcînd parte 
din juriul Festivalului republican de 
cîntec religios, de asemenea şi în ca‑
litate de preşedinte al comitetului de 
organizare a Festivalului municipal 
de cîntec popular pascal „Pentru tine, 
Doamne“! Mai mul aceste ipostaze 
m‑au obligat să studiez, adică să mă 
documentez, pentru a cunoaşte cît 
se poate de bine materia respectivă, 
fapt care, ulterior m‑a impulsionat 
să creez căntece cu această tematică. 
A fost, cred, o necesitate a mea de a 
stabili o relaţie personală cu Domnul 
şi am realizat‑o prin cîntec sau, altfel 
spus, prin rugăciuni cîntate…

A.T.: — Nu era suficient să ros‑
teşti în faţa icoanei obişnuitele rugă‑
ciuni…

N.G.: — Întotdeauna am crezur 
că a te ruga presupune o acţiune per‑
sonală extrem de intimă, de aceea, 
de fiecare dată am preferat să am o 
relaţie sinceră şi personală cu Dum‑
nezeu, pornind de la ideea că între 
El şi mine nu e nevoie să mai existe 
cineva. Îndrăznesc să‑mi rezervez 
dreptul de a comunica cu Dumnezeu 
în felul meu, reieşind din starea mea 
sufletească în clipa respectivă. Şi o 
fac fără a utiliza rugăciunile‑stereo‑
tip, dar de fiecare dată altfel.

A.T.: — Crezi că rugăciunea 
cîntată, un text sau un mesaj cîntat 
ajung mai repede la Dumnezeu? Sau 
preferi cîntecele în virtutea faptului că 
eşti cîntăreţ şi anume aşa îţi este mai 
uşor să exprimi ceea ce simţi? Poate ar 
fi cazul să ne mai spui cum ai plăsmu‑
it aceste cîntece…?

N.G.: — După mine, în relaţia 
individ‑Dumnezeu sunt foarte im‑
portante timpul, locul, starea sufle‑
tească, intonaţia cu care îi adresez 
rugăciunea. Nu‑mi pot explica acest 
sentiment, dar am certa senzaţie că 
rugăciunea cîntată emană o energie 
specială aparte, mult mai puternică 
care posedă forţa de a ajunge mai 
repede la Dumnezeu… Îmi dau bine 

seama că şi o rugăciune obişnuită dar 
spusă din suflet are o forţă mare, însă 
atunci cînd o rostesc persoane pro‑
fund religioase, cu o mare putere de 
concentrare şi credinţă, le ajută să se 
cufunde cu toată fiinţa în înţelesurile 
ei. Eu, necunoscînd în toată plinăta‑
tea, am ales să cînt, aşa mi‑a dictat 
sufletul, pentru că, anume cîntînd 
rugăciunea, pătrund mai adînc în 
semnificaţia ei. Dumneavoastră dle 
Tamazlîcaru sunteţi cel dintîi care 
aţi intuit acest lucru şi mi‑aţi suge‑
rat să încerc să compun cîntece cu 
tematică religioasă. M‑aţi îndemnat, 
cum se spune într‑un ceas bun şi iată 
rodul…

A.T.: — Pentru a te apuca de ast‑
fel de cîntece e nevoie să posezi tehnici 
speciale de componistică — de o anu‑
me alcătuire a frazelor, a ritmurilor, a 
melodiilor…

N.G.: — Aşa este. De la început 
eu nu le prea stăpîneam, dar, să ştiţi, 
iniţial, nu m‑am gîndit să scriu aces‑
te cîntece pentru alţii, ci doar pentru 
mine şi familia mea. Cred că, însuşi 
Dumnezeu a dorit să fie altfel, aşa 
în cît m‑a îndemnat şi m‑a ajutat să 
studiez şi să însuşesc limbajul nece‑
sar. După aceasta, cîntecele parcă‑mi 
veneau ne chemate, din propria lor 
vrere. Ce‑i drept, mi‑au cerut să mai 
lucrez asupra lor…, dar pînă la urmă, 
pregătind paralel mai multe variante 
de text, am făcut şi mai multe versi‑
uni melodice, treptat conturîndu‑se 
un ritm, o intonaţie… Îmi rămînea 
doar ca din acestea s‑o aleg pe cea 
care după cum simţeam prin text, 
dar şi prin muzică exprima cel mai 
bine starea pe care am dorit s‑o cînt.

A.T.: — Deci şi textele îţi apar‑
ţin… Nu ar fi mai uşor să selectezi din 
versurile poeţilor consacraţi?

N.G.: — Uşor de spus… După 
cum ştiţi bine şi Dumneavoastră, este 
necesar ca limbajului muzical să‑i co‑
respundă nu numai conţinutul versu‑
rilor dar şi structura, şi forma lor.

A.T.: — Ştiu, cel mai complicat 
lucru este îmbinarea limbajelor — a 
celui melodic şi a celui poetic.

N.G.: — Limbajul compoziţiilor 
muzicale pe care mi‑am propus să 
le fac, necesită un anumit tip de po‑
ezie pe care n‑o prea găseşti la poeţi. 
Anume din aceste considerente am 
îndrăznit să compun unele texte, mai 

ales că, apărîndu‑mi în gînd o idee, 
o formă a structurii literare, în urma 
lor, aş putea zice, că din senin îmi 
apărea şi fraza melodică…

A.T.: — Dar pentru al cînta pe 
Dumnezeu, să scrii muzică şi versuri 
cu tematică religioasă, nu e de ajuns 
să cunoşti domeniul respectiv, proba‑
bil, e necesar să mai fii şi un om pro‑
fund religios…

N.G.: — Nu îndrăznesc să afirm 
că aş fi un om profund religios. Pot 
doar să spun că aşa îmi sunt părin‑
ţii şi fireşte, ei mi‑au tălmăcit din 
copilărie despre Dumnezeu, m‑au 
deprins cu înţelepciunea rugăciunei, 
insuflîndu‑mi că El este atotputer‑
nic şi, dacă voi fi băiat cuminte, mă 
va feri de rele şi mă va ajuta ale face 
pe cele bune. În această atmosferă 
mi s‑a constituit fiinţa spirituală şi, 
plecînd de acasă în lume, datorită 
acestor lecţii de educaţie, am reu‑
şit să‑mi păstrez personalşitatea. În 
rest … Am citit multă literatură atît 
despre religia noastră ortădoxă, cît şi 
despre alte religii, fără însă a mă ataşa 
de un curent sau altul.

A.T.: — O lectură cognitivă…
N.G.: — Mi‑am lăsat spaţiu şi 

pentru meditaţii şi concluzii proprii. 
După care, asimilînd această materie 
şi trecînd‑o, să zicem aşa, prin toate 
cămările sufletului meu, în procesul 
creaţiei i‑am dat structură, formă, 
conţinut şi expresie artistică adecva‑
tă.

A.T.: — Totuşi, să recunoaştem că 
nu este uşor să scrii despre Hristos la 
distanţa de două mii de ani. În acest 
răstimp, multe s‑au schimbat, inclusiv 
tratarea informaţiei istorice, în cazul 
în care încerci să pui în lumină lucruri 
devenite dogme, poţi să mai şi greşeşti. 
În oceanul informaţiei religioase, al 
muzicii creştine te poţi rătăci uşor…

N.G.: — Aici pot repeta cunoscu‑
ta spusă „nu greşesc doar cei care nu 
fac nimic“. Bineînţeles, m‑am gîndit 
că aş putea greşi ceva. M‑am înfiorat 
la gîndul ce ar putea să zică lumea în 
cazul în care se întîmplă. Dar, mi‑am 
insuflat să fac ceea ce‑mi doresc, apoi 
se va vedea… Am pornit de la ideea 
că oricine are dreptul să‑şi exprime 
sentimentele sale religioase. Contea‑
ză să le trăiască sincer şi mai puţină 
însemnătatea are modalitatea prin 
care le redă. Aceste cîntece, sau ru‑
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găciuni cîntate sunt expresia artistică 
a încărcăturii interioare a împătimi‑
tului de folclor Nicolae Gribincea 
… Nu am putut şi nici nu am dorit 
să stăvilesc aceste cîntece pentru a 
satisface necesitatea sufletului meu 
de a vibra în unison cu cîntecul nos‑
tru tradiţional. Ele sunt compuse pe 
potriva gîndirii muzicale, a gustului 
estetic, artistic al neamului din care 
vin — neamul romanesc.

A.T.: — Începuturile formelor, sti‑
lurilor, metrilor, tematicii domeniului 
dat denotă o artă, o cultură religioasă 
specifică. Doctrina ortodoxă este stric‑
tă, chiar aş zice, conservativă, astfel 
încît Ortodoxia nu acceptă implicaţii, 
creaţii „dintr‑o parte“.

N.G.: — Ortodoxia ar trebui, 
poate, să‑şi reînnoiască formele, 
pentru că în ultimul timp, la noi, 
desfăşurîndu‑şi intens alte confe‑
sii, iar alături de acestea şi o mulţi‑
me de secte. Ea riscă să rămînă fără 
enoriaşi. După cum ştim, o peri‑
oadă îndelungată, omul nostru a 
fost totalmente înstrăinat de religie 
şi astăzi, pentru a‑l întoarce cu faţa 
spre Dumnezeu, sunt necesare mari 
eforturi. Iată de ce în cadrul Bisericii 
Ortodoxe din Moldova, schimbările 
ar fi doar binevenite. Consider că ar 
fi foarte bine să se cînte în limbajul 
adecvat gîndirii nostre muzicale tra‑
diţionale, să se predice în frumoasa 
şi melodioasa noastră limbă roma‑
nă; enoriaşii să aibă posibilitatea să 
se roage la icoanele sfinţilor noştri. 
În sfîrşit, pentru a îndeplini plenar 
misiunea spirituală, Biserica noastră 
trebuie depolitizată. Eu încerc să mă 
rog, să comunic cu Dumnezeu prin 
intermediul cîntecului, punînd ală‑
turi de cîntec dragostea mea faţă de 
Tatăl Ceresc.

A.T.: — Intermediari mai pot 
fi icoana, candela, lumînarea…Să 
ne referim aici la textul cîntecelor. 
Am observat că denumirile lor sunt 
apropiate de slăvirile, psalmurile din 
cărţile bisericeşti. Această apropiere 
de tradiţionala tematică a scrisului 
bisericesc, a poeticii de cult este inten‑
ţionată?

N.G.: — Evident, m‑am inspirat 
din literatura creştină. O parte din 
cîntece sunt compuse în baza tex‑
telor populare religioase, structural 
modelate, pentru a putea fi cîntate 

în limbajul muzical pe care mi l‑am 
propus. M‑am străduit să utilizez 
termeni literari şi muzicali simpli, pe 
potriva gîndirii şi înţelegerii oricărui 
om. Dumneavoastră dle Tamazlîca‑
ru, care aţi trudit la discifrarea grafi‑
că a acestor cîntece, fără doar şi poate 
aţi observat că majoritatea adresări‑
lor, rugăciunilor sunt de la persoana 
întîi singular. Este modalitatea prin 
care am dorit să subliniez caracterul 
lor personal.

A.T.: — Despre care dintre cîntece 
crezi că sunt mai reuşite?

N.G.: — Cele din capitolul Rugă‑
ciuni cîntate, cîntecele pentru copii 
Zburdă mieluşeii; Vin Floriile; Fru‑
moasa sărbătoare.

A.T.: — Cum ai caracteriza teme‑
le cîntecelor în contextul vieţii noastre 
de astăzi?

N.G.: — În această privinţă, cîn‑
tecele nu sunt foarte variate. M‑am 
concentrat mai mult asupra rugă‑
ciunii cîntate, considerînd că ele pot 
deveni personale pentru cei ce vor 
cuteza să le cînte Domnului. Rugă‑
ciunea colectivă este altceva, este altă 
treaptă.

A.T.: — Ţi‑am adresat această 
întrebare, deoarece, de regulă, utili‑
zezi teme ce se află la căpătîiul religiei 
noastre. Nu ai fost tentat să apelezi la 
temele vieţii noastre actuale, la aspi‑
raţiile şi criteriile estetice, la sistemul 
de valori ale trăitorului de la începu‑
tul mileniului III?

N.G.: — Am considerat că e 
mai firesc să pornesc de la criteriile 
estetice şi morale creştine, pentru a 
mă asigura că, în ceea ce fac, merg 
pe calea cea bună. Astăzi, criteriile 
şi sistemele de valori deseori sunt 
deformate, uneori în mod special, 
astfel ca unui om mai puţin instruit, 
mai puţin iniţiat, îi poate veni greu 
să discearnă valoarea de nonvaloare, 
altfel spus, să aleagă grîul de neghină. 
De aceea am înclinat spre fireasca re‑
laţie individ‑Divinitate. Pentru că, de 
fapt, oricît am încerca noi să ne dăm 
importanţă în faţa lui Dumnezeu, 
pînă la urmă, căutăm această relaţie 
specială, personală‑pentru a ne ruga, 
a încerca să ne îndreptăţim, a‑i cere 
îndurare şi protecţie. Pentru a reuşi 
mai bine în cele ce ne propunem în 
viaţă, pentru a ne împăca sufleteşte 
cu realităţi care ne deranjează, avem 

nevoie de această comuniune cu 
Dumnezeu şi întotdeauna pornim de 
la nişte cuvinte simple, chiar uneori 
banale, dar fireşti şi sincere. Cel pu‑
ţin deocamdată, foarte mulţi oameni 
nu cunosc textele rugăciunilor, slă‑
virilor, cîntărilor canonice, de aceea 
am utilizat temele şi limbajul general 
acceptat.

A.T.: — În contextul celorlalte ge‑
nuri de muzică, cîntecul religios este o 
categorie deosebită, e cel ce contribuie 
— sau ar trebui să contribuie la edu‑
caţia religioasă, îndeosebi a tineretu‑
lui, la cunoaşterea valorilor sacre?

N.G.: — Educaţie de carte, după 
mine, tînăra generaţie are acută ne‑
voie să fie familiarizată cu valorile 
creştine prin orice forme şi metode 
accesibile, inclusiv cîntecul religios. 
Copiii fiind deprinşi de mici cu ru‑
găciunea, maturizîndu‑se, vor căuta 
şi vor menţine acea stare lăuntrică de 
rugăciune, care dăruie omului pace 
şi linişte sufletească, iar sufletului îi 
redă starea de echilibru. Aici aş vrea 
să subliniez un detaliu important: 
unii tineri intelectuali, unii viitori 
intelectuali sunt conştienţi de exis‑
tenţa Divinităţii, mai mult, în anu‑
mite situaţii încearcă să se roage, să‑I 
mulţumească pentru generozitate şi 
răbdare. Deja, nu e puţin. Cît pri‑
veşte cîntecul religios, el totdeauna 
a fost, este şi va fi necesar, indife‑
rent de timp, de criteriile estetice pe 
care le urmează tînăra generaţie din 
perioada respectivă. Orice tînăr cu 
psihicul normal, să‑i zicem aşa, dacă 
nu permanent, cel puţin în anumite 
momente simte necesitatea de a co‑
munica cu Dumnezeu — alt fel, viaţa 
lui e deşertăciune şi alergare după 
vînt. Cîntecul religios este una dintre 
modalităţile prin care poate face le‑
gătura cu Dumnezeu.

A.T.: — Conform funcţiei pe care 
o deţii la Pretura Botanica, eşti res‑
ponsabil de tineret, cultură şi sport, 
deci, putem spune că preocupările ti‑
neretului le cunoşti bine. Crezi că ti‑
neretul, care‑şi petrece serile şi nopţile 
pe la discoteci şi alte localuri de dis‑
tracţii, e capabil să trăiască dorinţa de 
a merge la biserică să se roage?

N.G.: — Şi de ce nu? Vîrsta şi 
energia cere de toate, aşa că un tînăr 
cu acea deprindere de rugăciune în‑
suşită acasă, despre care am vorbit 
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mai sus, dar şi cu conştiinţa că lumea 
e zidită de Dumnezeu, îşi va delecta 
trupul în mişcări dansante, iar pen‑
tru a‑şi îngriji sufletul va merge la 
biserică, fie nu atît de des cum ar fi 
de dorit… Festivalul cîntecului po‑
pular pascal Pentru Tine, Doamne!, 
acţiune iniţiată în scopul apropierii 
de valorile creştine a tineretului din 
municipiu, ne demonstrează că tine‑
rii de astăzi sunt capabili să perceapă 
şi să interpreteze cîntecul religios, iar 
cei ce vin la concerte se arată foarte 
receptivi.

A.T.: — Cum crezi, cîntecele tale 
se vor înscrie în contextul cotidianului 
muzical actual?

N.G.: — Am scris cîntecele din 
dorinţa de a contribui la îmbogăţi‑
rea repertoriului religios, dar şi de a 
reacţiona, în felul acesta la unele ne‑
adevăruri şi probleme. Am speran‑
ţa că se vor înscrie organic în acest 
cotidian, găsindu‑şi şi interpreţi, şi 
ascultători.

A.T.: — Au făcut şi alţii asemenea 
încercări, de exemplu, Iosif Trifa, cel 
din fruntea Oastei Domnului, dar au 
fost alungaţi din biserici. Cine, deci, 
trebuie să cînte piesele din caietul „În‑

vredniceşte‑mă, Doamne“? Cu alte 
cuvinte, pentru cine le‑ai scris?

N.G.: — Aşa cum am mai spus, 
pentru mine, pentru copiii mei şi 
pentru toată lumea dornică de a 
cunoaşte şi a interpreta cîntece re‑
ligioase, dar, desigur, şi pentru pro‑
fesionişti. După mine, ele sunt bune 
pentru a‑i apropia pe necredicioşi de 
credinţă, rămînînd bune şi pentru 
cîntăreţi şi colective artistice.

A.T.: — Cum ar fi mai bine să se 
numească scest caiet? Caiet de cîntece 
religioase? Caiet religios? Caiet sacru?

N.G.: — Caiet de familie, cîntări 
religioase.

A.T.: — De ce crezi că acest caiet 
trebuie bagoslovit de feţe bisericeşti?

N.G.: — Fiindcă aceste cîntece ar 
putea fi cîntate şi de corurile biseri‑
ceşti. Nu urmăresc nici un scop, nu 
sunt părtaşul unei anumite confe‑
siuni. E un caiet pentru toţi credin‑
cioşii. Dumnezeu este unul şi acelaşi 
pentru toţi, indiferent cum îl numeş‑
te cutare sau cutare.

A.T.: — La etapa actuală de dez‑
voltare a muzicii culte, nu văd nici 
un obstacol care să împiedice intrarea 
acestor cîntece în circuitul repertoriu‑

lui religios. Şi atunci, ce ar însemna 
această bagoslovire?

N.G.: — Biserica nostră ortodo‑
xă, ştiţi bine, la începuturi nu a sus‑
ţinut mişcarea artistică de reînviere a 
cîntecului religios, iniţiată de noi. Şi 
totuşi, noi am lansat‑o şi continuăm 
s‑o promovăm, suntem la a X‑a edi‑
ţie a Festivalului, copiii şi tineretul 
cîntă Domnului fără acceptul unei 
sau altei confesiuni.

A.T.: — L‑ai slăvit şi evocat pe 
Domnul pe potriva stării de spirit şi 
nu în dauna felului de a crede şi a te 
ruga…

N.G.: — Şi mi‑aş dori să răsfo‑
iască acest caiet cît mai multă lume, 
să pătrundă în sensul şi frumuseţea 
cîntărilor, să încerce a le cînta, să le 
cînte, pentru ca să simtă şi să trăiască 
ce am simţit şi am trăit eu însumi — 
sentimentul că Dumnezeu ne aude şi 
se bucură de ceea ce facem cît putem 
de bine…

A.T.: — Doamne ajută!

Andrei Tamazlîcaru, 
muzician‑folclorist, Uniunea Muzicienilor  
din Moldova

regulameNtul
COnCURSULUi RaiOnaL   

„dUMiniCă La nOi În Sat“

Concursul raional „Duminică la noi în sat” este or‑
ganizat de către Secţia de Cultură a raionului Orhei în 
colaborare cu Administraţia Publică Locală de nivelul I, 
conform Programului raional al acţiunilor cultural‑artis‑
tice pentru anul 2011, avînd drept scop:

— sensibilizarea societăţii pentru a studia şi a cu‑
noaşte istoria localităţii; 

— altoirea sentimentului patriotic, dragostei şi mîn‑
driei pentru sat, neam şi strămoşi;

— promovarea folclorului, artei meşteşugăreşti, obi‑
ceiurilor şi tradiţiilor populare păstrate la başti‑
nă;

— valorificarea patrimoniului cultural şi natural al 
localităţii;

— implicarea în cadrul manifestării a reprezentanţi‑
lor instituţiilor publice din localitate (învăţămînt, 
cultură, biblioteci publice, organizaţii obşteşti, 
agenţi economici, etc.).

Condiţii de participare
Participanţii la concurs vor prezenta o manifestare 

complexă ce se doreşte a fi o incursiune în trecutul şi pre‑
zentul localităţii. Se va dezvălui tot ce este mai valoros şi 
deosebit: istorie, legende, monumente istorice, culturale 
şi naturale, oameni şi personalităţi care au contribuit la 
dezvoltarea şi promovarea localităţii, obiceiuri şi tradiţii, 
meşteşuguri, cîntecele şi dansurile locului etc., toate în‑
tr‑un dialog dintre reprezentanţii a două generaţii de o 
manieră cît mai ingenioasă şi creativă.

Concursul se v‑a desfăşura în localităţil jubiliare în 
perioada februarie–noiembrie 2011.

Criterii de apreciere
— originalitatae şi autenticitatea programului artistic;
— măiestria artistică în realizarea scenică a materia‑

lului propus;
— respectarea condiţiilor concursului.

Stimularea participanţilor
 Participanţilor vor fi acordate diplome şi recompense 

băneşti. 
Juriul poate interveni, după necesitate, la redistribui‑

rea acestora, decizia fiind definitivă.
Ex. N. Cibotari

experieNţe

Dragi colaboratori din domeniul culturii, în scopul valorificării experienţei de lucru a unor secţii de cultură din teritoriu, 
revista „Realităţi culturale”, Vă propune
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Sunt de părerea că artiştii noştri instrumentişti nu 
sunt propagaţi şi onoraţi la nivelul soliştilor vocal, de 
aceea mai mulţi ani în urmă, am inaugurat la radioul 
naţional emisiunea „Lăutarii Moldovei“, unde promo‑
vez activitatea artiştilor instrumentişti şi pun pe post 
piesele lor interpretate cu mult har şi măiestrie. Şi în 
cazul lui pavel Ţurcan, cred la fel despre acest artist, me‑
rită să se ştie mai multe…

L‑am cunoscut pe Pavel prin anii 1985—86 cînd venise 
la ansamblul „Tălăncuţa“. Cânta la cobză alături de Victor 
Botnaru, Ion Lipciu,Tudor Ungureanu, Ştefan Petriman, 
Petru Dinjos, Victor Dubencu, Nelu Turceac şi alţii.

Pe la începuturile „Tălăncuţei“, cobzarii susţineau doar 
acompaniamentul, dar cu timpul, atât Victor Botnaru, Ion 
Lipciu, cât şi Pavel Ţurcan, descoperind minunate melodii 
au început a le interpreta dar şi înregistra solo.

Erau timpurile când fiecare membrul al ansamblului 
era conştient de contribuţia nemijlocită al lui la descope‑
rirea şi revalorificarea tezaurului nostru folcloric, care, 
trebuie să spun sus şi tare, până la „Tălăncuţa“ era total‑
mente neglijat. Ei, bine, atunci când Pavel a înregistrat 
piesa „Sălcioara“, noi, colegii lui, o ascultam de nenumă‑
rate ori şi‑l rugăm la fiecare concert s‑o mai cânte.

La începuturile sale artistice, însă, nu cânta la cobză. 
Născut în satul Costeşti de lângă Ialoveni, în familia Ţur‑
can, unchiul său fiind Loghin Ţurcan — titanul teoriei 
muzicale naţionale, anume acesta şi insistă ca micuţul Pa‑
vel să urmeze o şcoală de muzică, intuindu‑i capacităţile 
artistice. Astfel, copilul Pavel Ţurcan merge la Şcoala de 
muzică „Eugen Coca“, astăzi „Ciprian Porumbescu“ din 
oraşul Chişinău, unde studiază violoncelul. Aşa cum pro‑
fesorul lui de violoncel nu cunoştea nici o boabă limba 
română, micuţului Pavel venit de la ţară îi venea foarte 
greu să înţeleagă ce se cere de la el şi atunci este nevoit să 
treacă la un alt profesor şi să studieze alt instrument, de 
data aceasta flautul, după aceea baianul. În activitatea sa 
artistică un loc aparte îl are şi mandolina. 

Venind să‑şi continuie studiile la Colegiul de muzică 
„Ştefan Neaga“, Vasile Roşcovan — şeful catedrei de in‑
strumente populare, îi propune lui Pavel să studieze cob‑

za. Astfel, Pavel Ţurcan devine absolventul primei pro‑
moţii de cobzari profesionişti de la noi. Aceiaşi facultate 
urmează şi la Conservator, unde învaţă să cânte la cobză 
toate genurile de muzică.

Paralel cu studiile, atât la Colegiu, cât şi la Conser‑
vator, Pavel Ţurcan desfăşoară o vastă activitate artistică 
în cadrul ansamblului „Tălăncuţa“ şi în orchestrele de 
muzică populră „Mărţişor“ dirijată de Serghei Ciuhrii, la 
„Mugurelul“ lui Ion Dascal şi „Lăutarii“, diriguită de Ni‑
colae Botgros. Ultimul îi propune, apoi, un loc de muncă 
în această faimoasă orchestră, despre care Pavel Ţurcan 
vorbeşte cu drag, ca despre cel mai bun Conservator.

În anul 2000, Pavel Ţurcan, ca majoritatea cetăţenilor 
de la noi, pleacă peste hotare în căutarea unui câştig. Se 
gândea că va lucra în Italia vreo 3–4 luni, dar s‑a reţinut 
timp de 9 ani. Dar şi aici, Pavel nu părăseşte muzica. În 
marea dorinţă de a demonstra italienilor frumuseţea şi 
valoarea artei noastre naţionale, dar şi pentru a‑i susţine 
spiritual pe conaţionalii noştri, Pavel fondează o Asocia‑
ţie culturală în cadrul cărei organizează serate tematice, 
concerte, şedinţe…Tot odată cântă la nunţile şi cumetriile 
moldovenilor, dar şi la manifestările italienilor.

Dorul de baştină, de a se manifesta plenar în plan 
profesional, îl readuce acasă. Aici se angajează pe post de 
profesor la Colegiul „Ştefan Neaga“, unde descoperă nişte 
tineri evoluaţi, erudiţi şi cu mult drag de tot ce e al nos‑
tru… — Mă înţeleg foarte bine cu ei, recunoaşte Pavel, 
mi‑s dragi şi mă bucur că ei iubesc cobza la fel de mult 
ca mine.

— Cât de tare iubeşti cobza?, — l‑am întrebat pe Pavel 
într‑un interviu radio.

— Cu mult mai mult ca la începuturi, simt necesitatea 
zilnică de a o lua în mâini, de a exersa, de a cânta, nici 
nu‑mi închipui ce a‑şi fi făcut fără cobză… Îmi doresc 
foarte mult, — mai adaugă Pavel cu durere, — să nu mai 
fie confundată cobza cu balalaica, să se reperfecteze ma‑
nualele de muzică din şcolile noastre unde să se studieze 
instrumentele muzicale autohtone, să se cunoască că acest 
instrument, care face parte din familia lăutelor, e primul 
instrument cu coarde de pe mapamond…

Actualmente, Pavel Ţurcan lucrează asupra unei cu‑
legeri de melodii populare pentru cobză care se va numi 
„Să‑mi cânţi cobzar“.

Zilele acestea, Pavel Ţurcan susţinut de un alt cobzar — 
Eugen Burlacu, dar şi de discipolii săi Cristian Marinescu şi 
Ion Popescu au înregistrat în studiourile radio câteva piese 
de excepţie, demonstrând cu mult har capacităţile deosebi‑
te ale acestui instrument. Ascultînd melodiile interpretate 
la cobză de Pavel Ţurcan îi auzi aievea pe strămoşii noştri 
cântându‑şi bucuriile, tânguindu‑şi nevoile şi luptând cu 
nedreptăţile… iar tu te perpetuezi în timp şi spaţiu.

Veta Ghimpu‑Munteanu, 
Maestru în Arte

Cobzarul Pavel Ţurcan

portrete de creaţie
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Mîndră floare  
de pe Botna

În acest an, 2011, săr‑
bătoarea cîntecului popu‑
lar „Mîndră floare de pe 
Botna“ a ajuns la cea de 
a V‑a ediție. Evenimentul 
s‑a desfăşurat în ziua de 
Ispas, în satul Zîmbreni, 
acolo unde de fapt a şi luat 
startul prima ediție (anul 
2007).

La deschiderea ofi‑
cială au luat parte Boris 
Focşa, ministrul cul‑
turii, reprezentanți ai 
administrației publice 
raionale, în frunte cu 
preşedintele Mihail Silis‑
traru, administrația pu‑
blică locală, în frunte cu 
dl primar Daniel Țonu, să‑
teni şi alți oaspeți ce pur‑
tau în suflet dor de cînte‑
cul popular.

Regulamentul a pre‑
văzut 2 secțiuni: maturi 
şi copii. Prima dintre ele 
a întrunit 11 participanți, 
cea de‑a doua, copii — 5. 
Adunat în scuarul Ca‑
sei de cultură, publicul 
a fost delectat cu folclor 
autentic venit din raioa‑
nele Ialoveni, Străşeni, 
Criuleni şi municipiul 

Chişinău. Interpreții au 
fost acompaniați, în acest 
an, de orchestra raiona‑
lă de muzică populară 
„Porumbița“, dirijor Ion 
Condrea.

Întreaga manifestare a 
fost moderată de jurnalista 
Nina Bolboceanu, care ur‑
mează să realizeze o ediție 
a emisiunii „Evantai Fol‑
cloric“, consacrată aces‑
tui eveniment. Evoluția 
artiştilor a fost filmată de 
echipa Moldova 1.

La această ediție, fi‑
nalul manifestării nu a 
presupus acordarea locu‑
rilor unu, doi sau trei. Toți 
interpreții participanți au 
fost egali, acordîndu‑li‑se 
flori în semn de apreciere 
din partea organizatorilor, 
trofee cu inițialele sărbă‑
torii şi cîte un album Ia‑
loveni.

Sărbătoarea cîntecului 
popular „Mîndră floare de 
pe Botna“ este organizată 
de Secția Cultură Ialoveni 
în colaborare cu primăria 
satului Zîmbreni.
Claudia Şerşun, 
şef Secţie de cultură a r. Ialoveni

Festivalul  
Tinereţii Noastre

arta moderNăSărbători tradiţioNale

La 10‑12 iunie 2011, în 
incinta Teatrului Naţional 
„M. Eminescu“ şi al Palatu‑
lui Naţional s‑a desfăşurat 
ediţia a XVII‑a a Festivalu‑
lui‑concurs naţional de mu‑
zică uşoară pentru copii şi 
tineret „Steaua Chişinăului 
— Steaua Moldovei“.

Evenimentul cultural de 
anvergură, Festivalul a re‑
născut şi s‑a organizat pen‑
tru prima oară în anotimpul 
înfloriirii naturii, datorită 
suportului substanţial oferit 
de Fundaţia pentru dezvol‑
tarea Republicii Moldova 
„Edelweiss“.

La secţiunea Copii (8‑13 
ani) premiile au fost obţinute 
de următorii concurenţi: Pre‑
miul special — Fraţii Cristian 
şi Ştefan Burlacu (Chişinău), 

Nadia Volk (Chişinău); Pre‑
miul III — Alina Sorochina 
(Chişinău); Premiul II — 
Ingrid‑Valeria Bîrcă (Chişi‑
nău); Premiul I — Nicoleta 
Cotorobai şi Marele Premiu 
— Lerika (Bălţi).

La secţiunea Tineri 
(14‑30 de ani) premiile au 
fost obţinute de interpreţii: 
Premiul III — Mirela Coz‑
ma (Chişinău); Premiul 
II — Mihaela Mungiu (s. 
Puhăceni, Anenii Noi); Pre‑
miul I — Anastasia Jantîc 
(Chişinău) şi Vitalie Negru‑
ţa (Chişinău); Marele Pre‑
miu — Doina Bîrlădeanu (s. 

Cojuşna, Străşeni — foto).
Juriul, constituit din 

personalităţi ale genului, din 
diferite ţări ale lumii, a fost 
prezidat de academicianul 
Eugen Doga şi a concluzio‑
nat faptul că ediţia curentă 
a fost una de mare triumf 
artistic. Trebuie să remar‑
căm reuşita extraordinară 
a celor două recitaluri de 
glorie, susţinute în gala Fes‑
tivalului de la Palatul Naţio‑
nal de către Joref Ivaska din 
Austria şi Marcel Pavel din 
Romania.

Sala de 1850 de locuri 
era în delir, încît nu ne ră‑
mîne decît să conchidem, 
cu bucurie, faptul că ade‑
vărata cultură de mîine şi 
exponenţii ei vin să conti‑
nuie cu demnitate şi sufici‑

ent har artistic generaţiile 
precedente de artişti, care 
şi‑au adus din plin aportul 
la „creşterea culturii roma‑
neşti şi‑a Patriei cinstire“.

Cel mai longeviv Festi‑
val al genului şi unicul Na‑
ţional de la fondare şi pînă 
în prezent, „Steaua Chişi‑
năului — Steaua Moldovei“ 
a răsărit la 1995 şi, să aju‑
te Dumnezeu prin mila şi 
Puterea Sa nemărginite, să 
strălumineze cerul imens 
al muzicii uşoare încă mul‑
ţi‑mulţi ani înainte!

Drept consemnare,
Nicolae Fabian
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La data de 12 iunie 2011 în incinta Casei de cultura 
din or.Ocniţa a fost lansat proiectul Secţiei de cultură a 
raionului Ocniţa — Concursul raional artistic pentru 
copii „Mini Miss şi Mini Mister 2011“.

Concursul s–a desfăşurat în două etape, Prima etapă 
a fost organizată la nivel comunitar la 01 iunie, iar etapa a 
doua la nivel raional. Participanţii au fost divizaţi în două 
categorii de vîrstă: 4–7 ani şi 8–12 ani. Şi–au dat concur‑
sul 8 participanţi din 11 primării, care au concurat la 6 
probe: Autoprezentare; Defilaţie; Aptitudini, cîntec, dans, 
recitare (acestea fiind realizate în 2 minute), Teatru — 
imitarea unui vestit artist (cîntăreţ sau actor de cinema), 
unui personaj din poveste sau dintr–un film cu desene 
animate; proba Spontanietate, în cadrul căreea copii au 
oferit răspunsuri la întrebări–ghicitori. Toţi participanţii 
s–au dovedit a fi înzestraţi cu calităţi artistice de inter‑
pretare: dansatori şi actori profesionişti, super–modele, 
şmecheri şi isteţi, ei au ieşit cu brio din orice situaţie.

Desigur, emoţii mari au avut, de rînd cu concurenţii, 
şi părinţii, educatorii acestora, publicul, şi nu în ultimul 
rînd juriul, format din: Ludmila Belonoşca, şef Secţie 
raională Cultură; Svetlana Cotova, şef Oficiul Stării 
civile din or. Ocniţa; Anna Suslina, coregraf al Centrului 
de Creaţie a Copiilor; dna Maria Lungu, învăţătoare la 
clasele primare a Gimnaziului nr. 2 din Ocniţa; Artiom 
Bucarciuc, reporter Radio–Moldova; Adriana Moraru, 
absolventa Şcolii de Arte Ocniţa şi Dmitrii Borodavchin, 
elev al Şcolii de Arte Ocniţa. Sarcina juriului nu a fost 
deloc uşoară — de a‑i desemna pe cei mai buni dintre 
cei mai buni.

În final, concurenţii au fost premiaţi la următoarele 
nominaţii:
—  Victoria Ţurţurica din c. Ocniţa a devenit Mini Miss 

la categoria de vîrstă 8–12 ani;
—  La categoria de vîrstă 4–7 ani, Mini Miss a fost Iu‑

liana Coşulean din c. Grinăuţi–Moldova, iar Nelea 
Palamari din c. Lipnic — Missis Graţie;

—  Speranţa Minciună din s.Verejeni, c. Lencăuţi a fost 
considerată Missis Zîmbet;

—  Adriana Coroma din com. Lipnic — Missis Armonie 
şi Missis Eleganţă — Andreea Coricimari din s. 
Hădărăuţi;

—  La categoria de vîrstă 4–7 ani Mini Miss & Mini Mis‑
ter — Polina Rîbac şi Dmitrii Traghira din or. Otaci;

—  Mini Miss şi Mini Mister — Nicoleta Botnar şi Vi‑
talii Sevastianov din s. Mereşeuca, categoria de vîrstă 
8–12 ani;

—  Calificativul de Missis şi Mister Artistism le–a revenit 
Alexandrei Sprînceană şi lui Mihai Seinik din s. Gîr‑
bova;

—  Missis şi Mister Inteligenţă au fost Irina Leah şi Vi‑
chentie Vacarciuc din s. Hădărăuţi;

—  Mihaela Miron şi Igor Rusu din s. Sauca — Missis şi 

Mister Politeţe iar Missis şi Mister Modestie Dariei 
Melnic şi lui Alexandru Gaiciuc din or. Otaci.
Concurenţilor li s–au oferit Diplome de participare, 

Panglici conform nominaţiilor, domnişoarele au primit 
în dar Diademe şi păpuşi „Hanna–Montana“, iar cavalerii 
seturi de Transformere şi Puzzle.

Mulţumiri speciale aducem prezentatorilor: Mihaela 
Crucichevici şi Anatol Terehov, formaţiilor coregrafice 
„Impuls“ şi „Karameliki“ (coregraf Anna Suslina), „Ra‑
duga“ (coregraf Natalia Pavlova), „Inspiraţie“ (coregraf 
Antonina Pavlova), soliştilor Tatiana Curtean, Alexan‑
dra Suslina, Roman Burasanzve, Adriana Moraru, Vlada 
Văcăriţa, vioristului Dan Belonoşca care au demonstrat 
performanţe deosebite. Tot cuvinte de mulţumire au fost 
adresate dlui Mihai Crucichevici, director la Casa de 
cultură, domnilor Roman Cojocari, Irina Cebotari, Ta‑
tiana Gîlca, specialişti la bibliotecile publice orăşeneşti 
Ocniţa şi lui Dorin Coroma, operator de sunete pentru 
aporul adus la organizarea şi desfăşurarea proiectului, 
sponsorului dlui Iurii Lupu pentru 100 de îngheţate ofer‑
ite tuturor participanţilor şi nu în ultimul rînd tuturor 
membrilor colectivelor artistice.

Desfăşurat la început de „cireşar“ — Concursul 
raional artistic pentru copii Mini Miss şi Mini Mister va 
deveni unul tradiţional în raionul nostru.

Ludmila Belonoşca, 
şef Secţie raională cultură Ocniţa

Mini MISS şi Mini MISTER

Sărbători coNtemporaNe
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la mulţi aNi!

Cine s‑a născut în Marea de Su‑
nete…?

Cine s‑a regăsit în Universul Un‑
delor şi este Cavaler al Vetrelor Stră‑
bune…, al Jocului?

Cine este stăpînul Templului Me‑
lodiei Preferate…Tezaurului şi stă 
de‑o viaţă de Veghe Undelor Cosmo‑
sului Nostru Muzical?

Cine Sărută Inima şi Sufletul fi‑
ecărui radiospectator… şi, în fiecare 
duminică, cu Blînda sa Voce să axeze 
şi să consolideze Lumea Mioritică?

Cine orentează şi corelează Este‑
tica Muzicală Modernă?

Modelează Lumea Sonoră… Es‑
tetica Lumii Moderne şi … Ne orien‑
tează la origini… „Îngenunchează“ 
la relicvariul melodiilor preferate 
ca ele să ajungă şi să „zîngănească“ 
cît mai frumos la Urechea Lumii… 

Neamului! — Omul de radio IURIE 
NISTOR,

Mare artist al Sufletului…, al Sin‑
tezei şi Selecţiunilor folclorice… Sluji‑
tor fidel al Tezaurului Naţional al Cul‑
turii tradiţionale a contemporanilor…

Rege al Vetrelor Străbune.., al 
Cîntecului şi dansului preferat…, al 
Tradiţiei…Al Adevărului istoric şi 
cel Artistic.

Ilustru slujitor fidel al Melosului 
Naţional.

Deţinător de taine şi fenomene 
ale Culturii purtătorilor de Folclor 
îndrăgit.

Şi numai la 60 de ani — IURIE 
NISTOR.

Acest Cavaler al Universului Mu‑
zical viaţa — ntreagă aleargă după 
cîntece şi jocuri ca să‑l bucure pe cel 
care a creat Veşnicia — Omul de la 

Ţară cu bogăţia lui spirituală.
Doamne!
Dăi viaţă artistică acestui talen‑

tat şi consecvent Om…
Fereşte‑l de toate cele rele…
Dăi sănătate şi păzeşte‑l de pri‑

mejdii pe acest înaintaş şi Bun sluji‑
tor al Tău — Omul de Radio IURIE 
NISTOR, CAVALER AL VETRE‑
LOR STRĂBUNE!

Cu o deosebită plăcere şi sim‑
patie, Andrei Tamazlîcaru, fol‑
clorist, Uniunea Muzicienilor din 
Moldova

Cavaler al vetrelor străbune

Şcoala de Muzică pentru Copii din or. Leova a fost 
înfiinţată în anul 1961, la propunerea şi cu participa‑
rea nemijlocită a şefului de atunci al Secţiei Cultură, 
domnul Pavel Ciobanu cu scopul de a altoi în sufletul 
tinerilor dragostea pentru frumos, de a asigura dez‑
voltarea lor intelectuală şi culturală.

Primul director al şcolii a fost Vladimir lunchind 
(1961—1965). În prima promoţie s‑au înscris 84 elevi 
care au studiat pianul, vioara, baianul, acordeonul în 
clasele a 6 profesori.

Mulţi dintre absolvenţii primei promoţii s‑au 
reîntors în şcoală în calitate de profesori, printre ei 
numărându‑se Natalia Carnauhova, Svetlana Voli‑
man, Tatiana Berejnaia, Vasile Tovba, Maria Pisaro‑
glo etc.

În anul 1965, în şcoală au venit să lucreze şi alţi 
profesori, oameni cu suflet mare, îndrăgostiţi de pro‑
fesia aleasă şi de copii, precum Nicolae şi Maria Pa‑

vlioglo, Dumitru Bahov etc., 
domnul Bahov fiind singu‑
rul cadrul didactic care ac‑
tivează aici de la deshiderea 
şcolii, de mai bine de 46 de 
ani, răstimp în care a exer‑
citat funcţiile de pedagog, 
director şi în prezent, şef de studii.

În anul 1965, Nicolae Pavlioglo a fost numit în 
funcţia de director al şcolii, funcţia pe care a onorat‑o 
timp de 12 ani, reuşind să închege un colectiv bun şi 
unit de oameni talentaţi şi harnici.

La iniţiativa domnului Nicolae Pavlioglo au fost 
deschise filiale ale şcolii în localităţile largara, Cante‑
mir, Sărata Nouă, Tomai, Antoneşti.

Şcoală de Arte pentru Copii 

 „Petru şi Ion Teodorovici“

Nadejda Nemţanu, 
director
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Şcoala de Arte „Grigore Solomon” din satul Sărata 
Galbenă a fost organizată în anul 1971. Contingentul 
instituţiei respective a fost de 45 elevi. În organizarea 
filialei au pus umărul profesorii Grigore Solomon – 
clasa trompetă, Gheorghe Macarov – clasa vioară, Va‑
sile Eşanu – clasa acordeon.

La 04 iulie 1976, în baza ordinului Ministerului 
Culturii nr. 245 a fost inaugurată Şcoala de Muzică 
din Sărata Galbenă avînd în clasa întîi 50 de elevi. Din 
anul 1976 şi pînă în 2000, director al instituţiei a fost 
dl Grigore Solomon.

Din anul 2000 şi pînă în 2005, la cîrma şcolii a fost 
dl Nicolae Roşca. Dl Ion Tulbu a preluat în anul 2005 
cîrma acestei pepeniere de copii talentaţi. Nivelul edu‑
caţional a sporit considerabil prin organizarea proce‑
sului de învăţământ la cotă profesionistă.   

În luna august 2010, prin decizia Consiliului raio‑
nal Hînceşti, Şcoala de Muzică din Sărata Galbenă este 
reorganizată în Şcoală de Arte „Grigore Solomon“.

În această perioadă, peste 400 de elevi au absolvit 
şcoala noastră, mulţi dintre ei au continuat studiile în 
diverse instituţii de învăţămînt de profil.

Suntem mîndri de succesele discipolilor noştri: 
Radu Daud – Artist Emerit şi Sergiu Cojocaru – so‑
lişti instrumentişti ai Orchestrei Naţionale de muzi‑
că populară „Lăutarii”; Ion Mocanu, şef de catedră la 
Conservatorul din or. Tiraspol; Andrei Şolopa, solist 
instrumentist în orchestra radioului din or. Bratislava, 
Slovacia; Silvia Ţabur, doctorand la Universitatea de 
Arte din or. Toronto, Canada; Valeriu Vlas directorul 
Casei de cultură Hînceşti; Ştefan Vlas primarul c. Să‑
rata Galbenă; Ana Scripnic şi Ion Solomon – profesori 
ai instituţiei noastre ş.a.

În prezent, la Colegiul de Muzică „Ştefan Neaga” 
îşi fac studiile elevii: Doina Costiuc – vioară, Denis 

Costiuc – ţambal, Ion Ţugui‑ trompetă şi Dorin Chi‑
forişin – acordeon. Maria Oistric – vioară îşi conti‑
nuie studiile la Colegiul Pedagogic din or. Călăraşi, 
iar Iulia Belîi la Colegiul Pedagogic din or. Chişinău.

Este bine cunoscut faptul, că participarea la con‑
curs a elevilor noştri, acordă competiţiei un caracter 
competitiv. Printre învingători au fost şi elevii şcolii 
noastre. 

Statutul Şcolii noastre de Arte permite studierea 
artelor plastice şi coregrafice. În curînd copii îndră‑
gostiţi de aceste domenii de arte vor avea posibilitatea 
să se familiarizeze profund cu tainele lor.  

Pentru viitor, Şcoala de Arte ,,Grigore Solomon“ 
va acorda o deosebită atenţie diverselor proiecte care 
vor contribui substanţial la educarea, însuşirea şi 
promovarea calităţilor creative, dar şi interpretative 
a elevilor noştri.

Ion Tulbu, 
directorul şcolii

Pe parcursul anilor, aici au activat în calitate de 
directori: Dumitru Bahov (1977—1987), Mihai Su‑
ruc (1987—1994), Lilia Ciot (1994—1999), Nadejda 
Nemţanu (1999—prezent).

La cei 50 de ani, instituţia, se prezintă ca o adevă‑
rată şcoală a artelor frumoase, azi aici studiindu‑se 
nu doar muzica, ci şi coregrafia şi artele plastice.

Şcoala de Muzică pentru Copii din or. Leova i‑a 

avut drept elevi şi pe regretaţii artişti Petru şi Ion 
Teodorovici. În scopul înveşnicirii memoriei lui Ion 
Aldea‑Teodorovici, la 05.04.1993, Comitetul execu‑
tiv raionul Leova a conferit şcolii numele distinsului 
compozitor.

În septembrie 2006, prin decizia Consiliului raio‑
nal Leova, şcolii i s‑a acordat statutul de Şcoală de 
Arte pentru Copii „Petru şi Ion Teodorovici“.

Şcoala de Arte „Grigore Solomon“ 
s. Sărata Galbenă
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Dicţionar cronologic
date

1 iulie
1813 Chişinăul este declarat de către ruşi capitala provinciei 

Basarabia.
1867 Apare la Chişinău revista „Buletinul Eparhiei basarabe‑

ne“ în limba română şi rusă.
1920 N. Ciotori, diplomat român, delegat la convorbirile ru‑

so‑sovietice, scrie într‑un raport că în urma discuţiilor 
purtate cu delegaţii ruşi, Krassin şi Klisko, aceştia i‑au 
declarat că „guverrnul sovietic va recunoaşte unirea Ba‑
sarabiei cu România“.

2 iulie
1504 Ştefan cel Mare se stinge din viaţă în plînsul întregului 

popor moldovenesc şi este aşezat în cripta de la Putna.
1918 Ia fiinţă la Chişinău Societatea Corală „Armonia“, con‑

dusă de talentatul tenor Ion Căpriţă, care a făcut turnee 
prin oraşele, tîrgurile şi satele din Basarabia.

1952 Se repetă „invitaţia“ făcută basarabenilor, refugiaţi în Româ‑
nia, dar consideraţi de autorităţile ruseşti cetăţeni sovietici. 

3 iulie
1460 Ştefan cel Mare acordă privilegiu liovenilor de a aduce 

în Moldova pînză, catifea, pălării, cuţite, unelte agricole, 
cofiţe, platoşe ş.a.

1943 S‑a stins din viaţă preotul Constantin Popovici, redac‑
tor din 1908 al revistei „Luminătorul“.

5 iulie
1450 Se încheie al doilea tratat de alianţă între Bogdan II, 

domnul Moldovei şi Iancu de Hunedoara.
1463 Ştefan cel Mare se căsătoreşte cu Evdochia, prima lui so‑

ţie, sora lui Simion Olelkovici, principele Kievului, vasal 
al Poloniei.

1878 Se aprobă stema Basarabiei.
8 iulie

1481 Ştefan cel Mare învinge oastea munteană la Rm. Sărat 
şi înscăunează ca domn în Ţara Românească pe Vlad 
Călugărul.

1941 Cade eroiic în lupte, pe pămîntul Basarabiei lui, prof. 
Alexandru Nagacevschi în bătălia de pe dealul Epureni‑
lor‑Cahul.

9 iulie
1466 Într‑un hrisov al lui Ştefan cel Mare este adeverită pri‑

ma lui soţie, Evdochia: „Pentru sufletul sfînt răposatei 
mumei noastre Maria şi pentru sănătatea doamnei mele 
Ovdotia (Evdochia) şi pentru sănătatea pre iubiţilor co‑
coni ai domniei mele, Alexandru şi Olena“.

1935 Afilierea „Astrei Basarabene“ la Fundaţia Culturală Re‑
gală din Bucureşti.

10 iulie
1865 S‑a născut la Ciuciuleni‑Lăpuşna Vasile Guma, preot şi 

cunoscut samaritean din Chişinău.
1919 Este inaugurată la Chişinău activitatea editurii şi libră‑

riei „Glasul Ţării“, înfiinţată din iniţiativa unui grup de 
români în frunte cu Epaminonda Balamace, Constantin 
Noe, Gheorghe Mecu.

11 iulie
1936 Echipele studenţeşti, organizate de prof. D. Gusti, îşi 

încep activitatea culturală în satele din Basarabia: Năpă‑
deni‑Bălţi, Olăneşti‑Cetatea Albă, Colibaşi‑Cahul, To‑
cuz‑Tighina, Ignăţei‑Orhei, Cuhureştii de Sus‑Soroca.

12 iulie
1918 La Chişinău, un grup de intelectuali pun bazele Societă‑

ţii de editură naţională „Luceafărul“.
14 iulie

1484 Cetatea Chilia cade în mîna turcilor. În legătură cu acest 
eveniment, Letopiseţul de la Bistriţa precizează: „În anul 
1484, venit‑au turcii la cetatea Chiliei, împreună cu ei în 
ajutor, acel afurisit călugăr Vlad‑Volevodul, cu munteni 
şi a luat cetatea într‑o miercuri, pe vremea pîrcălabilor 
Ivaşco şi Maxim“.

15 iulie
1918 Inaugurarea la Chişinău a tipografiei „România Nouă“, 

întemeiată de prof. O. Ghibu.
16 iulie

1932 S‑a stins din viaţă episcopul Justinian Teculescu al cetă‑
ţii Albe şi Ismailului.

1937 A trecut în lumea drepţilor generalul V. I. Cantacuzino, 
din ramura Cantacuzinilor basarabeni.

17 iulie
1436 Într‑un hrisov de domnie comună (Ilie şi Ştefan) se po‑

meneşte de satul Chişinău.
1837 „Rasa e evident româmă, se cunosc chipurile de pe co‑

loana lui Traian şi figurile din Trastevere la Roma…“ 
scrie prinţul rus Anatol de Demidov în cartea sa, după 
ce a vizitat Moldova şi Valahia.

21 iulie
1821 S‑a născut la Bacău Vasiule Alecsandri, scriitorul şi 

omul politic.
1935 A apărut la Chişinău ziarul „Săptămîna“, director I. T. 

Boga.
23 iulie

1812 Este numit primul guvernator al Basarabiei în persoana 
lui Scarlat Sturdza.

25 iulie
1837 Alexandru Hîjdău, cunoscutul cărturar, rosteşte la Şcoa‑

la din Hotin o cuvîntare în care aminteşte de vechea sla‑
vă a Moldovei. El premăreşte iubirea limbii strămoşeşti.

26 iulie
1476 Are loc lupta de la Războieni, la care turcii veniseră cu un 

număr de forţe impresionant. După o apărare eroică, Şte‑
fan se retrage. Cetăţile Neamţ, Suceava şi Hotin rezistă.

1918 Învăţătorii moldoveni de la cursurile pedagogice din 
Orhei organizează un festival, cu care prilej se joacă pie‑
sa „Arvinte şi Pepelea“.

27 iulie
1820 S‑a născut, în satul Răzălăi‑Bălţi, Iuosif Naniescu, mi‑

tropolitul Moldovei.
1875 Naşterea lui Paul Gore, personalitate de frunte a Basarabiei.

29 iulie
1851 S‑a născut Calistrat Hîncul, doctor, care a activat pe tă‑

rîm naţional în judeţul Bălţi.
31 iulie

1919 Societatea muzicală „Graiul Neamului“ de sub condu‑
cerea prof. Traian Justin Popovici întemeiază o secţie de 
pregătire a elementelor iubitoare de muzică sub denu‑
mirea „Conservatorul Naţional“, care a contribuit timp 
de două decenii la pregătirea cadrelor în acest domeniu 
şi la cultivarea interesului pentru această artă.
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basarabeasca 28 iulie — Sărbătoarea roadei „Ultimul snop“

briceni  2 iulie, îN toate iNStituţiile de cultură Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfînt
   21 iulie, îN toate iNStituţiile de cultură Recital de poezie „190 de ani din ziua naşterii lui V. Alecsandri“
  29 iulie, îN toate iNStituţiile de cultură Conferinţa la tema: „20 ani de la proclamarea Independenţei 
          Republicii Moldova

cahul 29 iuNie—4 iulie: Festivalul internaţional de folclor „Nufărul Alb“, ediţia a XII–a
 12 iulie  Hramul satului Borceag

călăraşi  26 iulie, S. hogiNeşti Iarmarocul meşterilor ceramişti

căuşeni 2 iulie, or. căuşeNi  Comemorarea zilei de naştere a lui Ştefan cel Mare şi Sfînt

criuleni 2 iulie, or. criuleNi Festivalul raional „Un trandafir, o lumînare pentru Ştefan cel Mare“
      2, 9 iulie  Serată de creaţie consacrată jubileului orchestrei de muzică populară „Trandafir“

drochia 2 iulie, toate uNStituţiile de cultură Manifestare culturală „Ştefan, Ştefan, Domn cel Sfînt“
      2–12 iulie  Tabăra de vară a copiilor din municipiul Tîrgovişte, România şi a teatrului „Cupidon“, or. Drochia

dubăsari 2 iulie, toate iNStituţiile de cultură Comemorarea lui Ştefan cel Mare şi Sfînt

edineţ  3 iulie, or. ediNeţ  Concursul raional „Suntem urmaşii lui Ştefan“, ediţia a III–a

Făleşti 27 iulie, or. Făleşti Simpozion literar „Un lingvist pentru mileniul III–i“, dedicat lui Eugen Coşeriu

Floreşti 24 iulie, îN localităţile raioNului  Tîrgul raional al meşterilor populari

glodeni 17 iulie, or, glodeNi  Festivalul folcloric „Cîntă de răsună lunca“

hînceşti 24 iulie, or. hîNceşti Manifestare culturală: „Lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi a violenţei în familie“

ialoveni 12 iulie, îN localităţile raioNului  Comemorarea lui Ştefan cel Mare şi Sfînt

leova 2 iulie, or. leova  Comemorarea lui Ştefan cel Mare

Nisporeni 2 iulie, îN localităţile raioNului Comemorarea lui Ştefan cel Mare şi Sfînt

ocniţa 2 iulie, c. lipNic „Ziua Comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfînt“
 14 iulie, S. coreStăuţi, rujNiţa, NaSlavcea Matineu „Русский сказочник Волков“ 
             cons. 120 ani de la naşterea scriitorului rus Alexandr Volkov
 21 iulie, S. ocNiţa, otaci, FruNze Ora poeziei „Alecsandri – poet al universului sensibil“
 25 iulie, or. ocNiţa Ora poeziei „Romancier cu o vocaţie narativă, modernă şi profundă“ — 
   80 ani de la naşterea romanistului V. Beşleagă
 26 iulie, or. ocNiţa Matineu „Un romantic modern“, consacrat celor 60 ani ai poetului Ianoş Ţurcanu
 29 iulie, S. hădărăuţi Spectacol tematic: „Ziua Constituţiei Republicii Moldova“

orhei S. pereSeciNa, vîprova, hulboaca, berezlogi, brăNeşti, FurceNi Concursul raional al satelor jubiliare 
                   „Duminica la noi în sat“

rîşcani 2 iulie, îN toate localităţile Serată literar–muzicală: „Din istoria acestui drag şi scump pămînt 
        poporul cunoaşte un nume de Ştefan cel Mare şi Sfînt“
 3 iulie, S. zăicaNi Iacob Burghiu — omagiu la 70 ani: „Biografie, Destin, Vocaţie“
 S. corlăteNi, boroSeNi Spectacole folclorice „Sînzîenele“ şi „Rusaliile“
 21 iulie, îN toate localităţile Revistă orală „Vasile Alecsandri – 190 de ani de la naştere“
 26 iulie, îN toate localităţile Expoziţie de carte: „Vladimir Beşleagă – artistul cuvîntului“ (80 ani de la naştere) 
 27 iulie, S. mihăileNii vechi Revistă „Un sfetnic de încredere“ regretatului lingvist Eugen Coşeriu
 îN zilele de dumiNică, îN toate iNStituţiile Clubul zilei de odihnă: „Duminica la noi în sat“

Sîngerei 29 iulie — 1 auguSt, or. biruiNţa Festivalul internaţional „Un popas la noi, cu cîntec, dans şi voie bună“
      2 iulie, îN toate localităţile Comemorarea lui Ştefan cel Mare şi Sfînt

Străşeni 2 iulie, S. căpriaNa Festivalul de muzică dedicat marelui Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt în colaborare cu 
primăria s. Căpriana şi Mănăstirea Căpriana

Ştefan vodă 2 iulie, or. şteFaN vodă Manifestare culturală „Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfînt“

AGENDA CUlTURAlă iulie 2011

viaţa culturală
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Biserica „Sf. treime“, s. oniţcani, r. criuleni. Paroh — protoiereu Ioan turuta.


