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PREFAȚĂ
TEATRUL ÎN CARE SUNTEM CENTRU

I

ulian Filip pune în ecuație, de fapt în dreaptă cumpănă, teatrul popular
și cel cult, cel jucat de artiștii nativi (ca să evităm cuvântul „amatori”
care duce la negativul „amatorism”) și cel jucat de artiștii profesioniști, școliți în
institutele teatrale și în atelierele maeștrilor scenei.
Poet care se cufundă în tezaurul nostru folcloric ca într-o nouă Fântână a
Blanduziei, ca într-un rezervor nesecat de surse de inspirație, care se bizuie și pe o
legătură organică, simpatetică cu ceea ce a realizat în voie, sărbătorește creatorul
anonim, el trece totul printr-un filtru sufletesc și ne dă formule noi, originale.
Pornește, inspirat, de la canon, iar acesta înseamnă, după cum postulează
Harold Bloom, Artă a Memoriei în forma ei literară, „cu antecedentele ei retorice
și cu mlădițele ei magice”.
Sunt câteva lucruri esențiale de spus despre această acțiune de apropiere, de
contaminare, de interferare a celor două forme de teatru care au o singură rădăcină,
un singur temei: jocul; intrarea celui care le practică, a artistului, fie el școlit sau
nu în meșteșugul scenic, în marele teatru al lumii (theatrum mundi). Căci lumea
este teatru și noi toți suntem jucători în ea /el în calitatea de homo ludens cu roluri,
bineînțeles, pregătite de soartă.
Așa cum avem de-a face cu un gen sincretic, cristalizat ca atare timp de
milenii, rostim cuvintele cu mijloacele vorbirii de fiecare zi sau de recitativ, de
urătură și colindă, dansăm și ne mișcăm având calitatea de personaje, ne costumăm
în veșminte speciale și facem rost de recuzite (decor, materiale auxiliare).
Iulian Filip valorifică, într-un fel al său, transfigurat cu mijloace proprii,
poetica sincretică bazată pe structura antitetică, pe conflict, dialogul cu spectatorii,
denumit „contaminare” în stil androgen, pe formulele stereotip polifuncționale,
paralelism, autoprezentare, interogația retorică, metaforele constante, metaforele
de relație, prozopopei, metonimii și portretizările variate ale personajelor.
Remarcăm, în toate textele, o ușurință îmbinată totodată cu o disciplină, a
versificării și a scriiturii în genere, foarte apropiată de cea folclorică, apărând chiar,
vorbind în termeni de azi, ca hipotexte sau ca variante hipotextuale a formulelor po(i)
etice din teatrul popular, din jocuri și alaiuri. Nu e vorba de o preluare mecanică, ci
de o însușire creativă, bazată pe individualitatea poetului.
Un farmec aparte are, de exemplu, modul în care sunt explorate motivele
axiale ale fertilității, fecundității, morții-învierii, ale ludicului general (jocurile cu
măști zoomorfice, jocurile simple, montajele, discursul, ironia și autoironia).
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În calitate de folclorist, Iulian Filip a studiat reprezentațiile de teatru popular
pe teren, din interiorul lor sau cel puțin prin prisma cetelor de interpreți. Concepe,
în consecință, teatrul popular și teatrul în genere (căci este și autor de piese jucate pe
scena teatrelor profesioniste, ca pe un act de comunicare omenească, de cunoaștere
de sine și de alții.
Arta teatrală, ne convinge el, se axează pe un joc de-a ALTCEVA și
de ALTCINEVA, pe „o ajungere a noului venit în fața oglinzii, în fața sa cu o
curiozitate sinceră față de sine”; „Această cunoaștere conduce la cunoașterea de
sine, provocată și pregătită de cunoașterea – cu ajutorul teatrului – a ALTORA”.
În teatrul popular, ca și în teatru în genere, vorba lui Mircea Eliade, fiecare
dintre noi apare ca centru.

Acad. Mihai CIMPOI

ARGUMENT

P

e urmă constați că cicatricile dau bine la imagine, iar biografia se mai
nuanțează cu elemente detective și de spectacol. Dar în anii în care ți se
întâmplă încercările ai renunța, cu plăcere, la aceste zorzoane bărbătești, de luptător,
dacă prețul s-ar negocia... Nu se negocia. Ori aș fi putut evita situațiile limită?
La Academie am ajuns grație unei duble nesăbuințe, unui maximalism
copilăresc: după ce la examenul de stat am refuzat să răspund ceea ce-mi dicta
biletul tras (Emilian Bucov), după absolvirea facultății nu m-am prezentat la
revista Nistru (de unde aveam invitația la lucru), fiindcă redactorul șef era Emilian
Bucov... Îmi plăcea Cultura și Victor Teleucă, dar Victor Teleucă nu avea locuri
vacante, însă m-a întrebat dacă nu aș mai vrea să învăț, că l-au întrebat careva de
la Academie dacă nu cunoaște vreun tânăr care ar vrea să facă aspirantura la Secția
Etnografie și Studiul Artelor...
Astfel l-am cunoscut pe acest careva de la Academie, care era etnograful
Gheorghe Spataru, specializat în teatru popular. M-a convins să mă apuc și eu de
studiat aceste reprezentații populare (despre care aveam o impresie foarte vagă), iar
dumnealui, în mod firesc, să-mi fie conducător științific.
Actualmente, la sectorul de folclor avem câțiva doctoranzi, care au renunțat
la conducătorii științifici inițiali și constat lipsă de vărsare de sânge... Se schimbă
ceva și pe la noi...
Când am prins a citi literatura de specialitate, inclusiv cărțile lui Gheorghe
Spataru, la numai jumătate de an după examenele de admitere am solicitat
schimbarea conducătorului științific. Situațiile la consiliile științifice erau ridicole:
doctorandul nu era de acord cu opiniile conducătorului științific referitoare la teatrul
popular – proveniență, influențe, mesaje, funcții...
Ca într-o piesă de mahala, conducătorul refuzat s-a lansat într-o corespondență
metodică de doi ani, primul adresat fiind primul secretar al CC al PCRM Simion
Cuzmici Grossul, iar ultimul – secretarul general al PCUS Mihai Sergheevici
Gorbaciov. Între ei corespondența nu sărea peste nici un minister ori departament
de resort, iar în consecință sute de colective erau implicate în citirea și discutarea
cărții mele Primiți „Căluțul”?, în care autorul îngrijorat și alarmat al scrisorii
(aceeași în toate instanțele) descoperea elemente compromițătoare, periculoase
pentru societatea noastră – unioniste, neofasciste, de preamărire a monarhiei și a
religiei...
Numărul sporit al adreselor sus-puse, unde ajungea scrisoarea vigilentului
fost conducător științific, alarma și deranja conducerea de atunci a Institutului
de Limbă și Literatură (nu știu dacă era tulburată de această corespondență și
administrația Academiei), care era tot mai oțărâtă în partea mea (deși cartea rămânea
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aceeași, scrisoarea cu inepțiile ei – aceleași, doar că scrisoarea era multiplicată)
și, în afară de refrenicul la orice ședință vezi ce probleme ne faci mata, tovarășe
Filip?, au purces să mă educe prin muncă. (Dacă s-au remarcat niște mișcări în
domeniul economiei, îndeosebi la culesul merelor, la culesul poamei, la îngrijirea,
descărcarea tonelor de varză pe jumătate putredă din depozitele capitalei, acestea se
datorau implicării cercetătorilor științifici de la Academie și îndeosebi a implicării
mele...). L-am rugat pe directorul de atunci să-mi îngăduie să activez pe jumătate
de salariu, iar eu să fac norma deplină, numai să nu mă mai educe prin muncă...
vident, a urmat: ori să accept să fiu ca toată lumea, ori...
Atunci am scris cererea de divorț, pe loc, și tot atunci mi-a fost semnată...
Cartea nu a fost retrasă din librării – și-a îndeplinit misiunea. Nici eu
nu regret anii de după plecare – cinci ani liber creator, 16 ani și 16 zile – șef al
Departamentului Cultură la primăria Chișinău, patru ani în echipa Președintelui
Uniunii Scriitorilor din Moldova Mihai Cimpoi...
Apoi s-a întâmplat cea mai frumoasă și mai neromânească invitație să
revin la Academie. Cuartetul Gheorghe Duca, Mihai Cimpoi, Vasile Bahnaru și
Valeriu Matei m-au convins că materialele adunate în cei peste zece ani de expediții
folclorice, în cercetările de bibliotecă, teza de doctorat discutată în 1985 constituie
argumente și „probe” mai mult decât suficiente să mă prezint la concurs... M-am
prezentat... Am scuturat de praf teza, am mai împănat-o cu ceea ce mi s-a părut, la
distanță de un sfert de secol, că am mai priceput în materie de artă scenică, și m-am
făcut doctor.
Cu recunoștință Academiei și celor câteva suflete dragi care au propus
realizarea acestui volum,

TABEL CRONOLOGIC
PAȘII MERGĂTORULUI
1948, 27 ianuarie
În familia Anei și a lui Ion Filip se naște cel de al doilea copil – Iulian, poetul
de peste ani, care și-a calificat Sofia drept cel mai frumos sat din lume, iar starea
deosebită de spirit a baștinei sale o explică prin criteriile de alegere de către boierul
Hasnaș a familiilor de întemeiere a satului Sofia (acum raionul Drochia): câte o sută
de familii din satele Mândâc, Bădiceni, Strâmba și douăzeci și cinci de familii de
cațapi, meșteri notorii la zarzavaturi. Care au fost năzuințele nobilului proprietar
la începuturile acestui sat? Oricum, a ajuns să devină satul scriitorilor Lida Istrati,
Valeria Grosu, Boris Schițco, actorilor Iulian Codău, Iulian Pâslaruc, pictorului
Vasile Toma, arhitectului Boris Grițunic, savanților Ion Tighineanu, Nicolae Filip,
Nicanor Babără, medicilor Iulian Glavan, Grigore Brânză, Iulian Grosu, inginerilor,
pedagogilor risipiți prin toată Moldova și nu numai.
Filipii Sofiei au fost oarecum deosebiți: erau fântânarii satului. Străbunelul
poetului, Costache Filip, a viețuit până la 105 ani, iar din ultima fântână a ieșit la
65 de ani, constituind pentru strănepot un motiv permanent de referință. Au săpat
fântâni bunelul Timofte Filip și tatăl poetului.
Elev fiind, s-a implicat artistic în mai multe „probe” – muzică, teatru, chiar și
dansuri. Prin clasa a 7-a cunoaște cenaclul literar din școală, al cărui moderator era
profesorul Gheorghe Popovici, care l-a descoperit scriind versuri.
1965 – 1970
După absolvirea școlii medii din Sofia (11 clase „hrușcioviste”), face un an la
fizică și matematică, apoi susține din nou admiterea la Litere la aceeași Universitate
„Alecu Russo” din Bălți. Frecventează cenaclul literar de aici, avându-i colegi
pe mai vârstnicul Ion Negură, care susținuse o importantă corespondență în anii
de serviciu militar cu poetul Liviu Damian, pe Iuliu Gheorghiciuc, Gheorghe
Calamanciuc, Ion Berghie. Se afirmă în diferite publicații, în serate literar-artistice
TV, îndeosebi în celebrele competiții studențești TVC. „Binecuvântarea” publică a
lui Liviu Damian – în Cultura din 14 februarie 1970 – a încununat firesc câțiva ani
de întâlniri periodice cu valorosul poet, lecții de autentică școală poetică.
1970
După absolvire – doctorand la Sectorul Folclor al Institutului de Limbă
și Literatură, Academia de Științe din Chișinău. Se manifestă în Cenaclul literar
„Luceafărul” de pe lângă ziarul Tinerimea Moldovei.
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Se căsătorește cu studenta fiziciană Lilia Berezovschi, fiică de profesori
(tatăl Ion, din părțile Kirovogradului, mama Vera, din Baraboi, prima învățătoare
a lui Liviu Damian), ulterior celebra directoare a Liceului român-italian „Dante
Alighieri”. La Uniunea Scriitorilor i se discută manuscrisul de versuri Ispita
oglinzii, vorbit de bine de către Liviu Damian, Grigore Vieru, Spiridon Vangheli,
Mihai Cimpoi, Ion Gheorghiță, Gheorghe Chira.
1971 – 1972
Deși doctorand, e „umflat” la cătănie – își face serviciul militar într-o unitate
rachetară lângă Moscova. Distanța imensă de casă îi va împiedica apariția primei
cărți. Se naște fiul Adrian.
1972 – 1974
Continuarea doctoranturii. Colaborator științific al Academiei de Științe din
Chișinău, folclorist, angajat după prezentarea și discutarea tezei. Tema de cercetare
și de inimă – Teatrul folcloric (popular).
1974
Debut editorial – Neîmpăcatul meșter, plachetă de versuri, deschizătoare a colecției
Debut, care a însemnat și afirmarea generației „Ochiul al treilea” (Nicolae Dabija,
Vasile Romanciuc, Leonida Lari, Efim Tarlapan, Leo Butnaru, Marcela Benea).
Referințe calde, bune.
1977
Îi apare adevăratul debut (remarca lui Mihai Cimpoi) – placheta de versuri Cerul
fântânilor, salutată de Liviu Damian, Mihai Cimpoi.
1978
Placheta de versuri Dialoguri primordiale e atacată de mai toate publicațiile de profil
prin Gheorghe Mazilu, Vasile Nastasiu, Tudor Paladi, Ilie Tomșa (Bruhnevici).
1980
Apare prima carte de versuri pentru copii – Casa fiecăruia. Premiant al unui concurs
organizat de Ministerul Culturii, Ministerul Învățământului și revista Femeia
Moldovei – pentru piesa Cenușar-voinicul și Cenușăreasa-mireasa (pentru cea mai
bună lucrare literară dedicată copiilor).
1981
Apare cartea Cenușar-voinicul și Cenușăreasa-mireasa la Editura Literatura
artistică. Deși citită mai întâi la Teatrul „Licurici”, piesa pentru copii Moara cu
plăcinte e montată și prezentată în premieră la 1 martie 1981 în regia lui Ilarion Stihi
la Teatrul Academic „A. S. Pușkin” (acum Teatrul Național „Mihai Eminescu”).
Piesa e o dezvoltare a poeziei Plăcințele cu mărar, întâmplată – vorba autorului –
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cinci ani în urmă la o „provocare” a fiului Adrian (care se visa mușchetar la revelion
și avea nevoie de rol), poezie care i-a marcat toată opera pentru copii.
Activitatea științifică se manifestă în expediții folclorice, articole de popularizare,
participări la conferințe de profil... În cadrul corpusului academic Creația populară
moldovenească îi apare volumul Teatru popular (prefață, comentarii, texte – în
colaborare cu Gheorghe Spataru) la Editura Știința.
Se naște fiica Adriana.
1983
În colecția Mărgăritare a Editurii Literatura artistică îi apare volumul de teatru
popular Primiți CĂLUȚUL? și placheta de versuri Hulub de poștă.
1984
La prestigioasa Editură Sovetskii pisateli din Moscova apare volumul de poezie în
traducere rusă Trevojnâi hudojnik (Neîmpăcatul meșter).
1981 – 1985
Autor și prezentator al revistei lunare televizate Almanah literar.
1985
La Studioul „Telefilm-Chișinău” – filmul muzical Știubeiul de aur după scenariul
și versurile pentru copii ale poetului.
La Editura Literatura artistică apare volumul de teatru pentru copii Facă-se
voia ta, Sfârlează!, care „nimerește” (împreună cu volumul Primiți CĂLUȚUL?)
într-o poștă intensă, metodică, de doi ani, cuprinși între prima scrisoare adresată
primului secretar al CC al PC al RSSM Simion Grossul și ultima scrisoare adresată
secretarului general al CC al PCUS Mihail Gorbaciov. „Divorțează” de Academie,
iritat de jocul „vigilenților”.
1987
Placheta de versuri Unde ești? la Editura Literatura artistică.
1988
La aceeași editură îi apare volumul de teatru pentru copii Colacul marele, frate
bun cu soarele (muzică de Ion Dascăl), iar la „Moldova-film” – filmul cu desene
animate Deșteptătoarele după scenariul poetului.
La Palatul „Octombrie” – o seară de voie bună cu poetul și folcloristul Iulian Filip.
1989
În traducere rusă Asociația „Kinoconțert” din Moscova îi editează cartea Budilniki.
Editura Literatura artistică îi editează placheta de versuri Cafea neagră.
Premiera spectacolului pentru copii Cenușar-voinicul și Cenușăreasa-mireasa la
Teatrul de păpuși „Licurici” (regia: Mihai Brehnescu din Iași).
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1990
Vede lumina tiparului cartea Copăcel, copăcel de poezii și cântece pentru copii
(muzica lui Anatol Chiriac, prezentarea grafică – Lică Sainciuc) la Editura Hyperion.
La aceeași editură apare în traducere rusă cartea pentru copii Kto cego hocet? (Cine
și ce vrea?).
Acceptă funcția de șef al Departamentului Cultură al Primăriei Chișinău, mânat de
ideea și proiectul Satului TREI IEZI, concepție originală a unui parc tematic de tip
Disneyland.
Coautor al manualului de Literatură moldovenească pentru clasa a VI-a, apărut la
Editura Lumina, 1990.
1991
Premiera operei-rock Miorița la Teatrul „Ginta Latină”, pentru care poetul a scris
libretul. Pe baza piesei Moara cu plăcinte la Studioul „Telefilm-Chișinău” se toarnă
lung metrajul Moara, cu Iurie Darie în rolul principal (regia Elena Iliaș). La Editura
Hyperion apare placheta Fir de nisip, iar la „Kinoconțert” din Moscova apare cartea
pentru copii Deșteptătoarele – în românește.
1992 – 1996
Coautor și prezentator TV la Emisiunea-concurs lunară Cinel-cinel pentru copii.
1993
La Palatul Național – încă o seară de bună voie cu Iulian Filip. Prin Decretul
Președintelui Republicii Moldova i se conferă titlul de „Maestru în Artă”.
1994
Agenția Litera îi scoate la lume placheta de catrene și desene Dansul timizilor.
Postfața semnată de Alexei Rău subliniază noutatea absolută și valoarea noutății:
grafica lui Iulian Filip. La salonul de carte i se decernează premiul „Ilie Gravorul”
pentru prezentarea grafică a acestui volum.
1995
Într-o scurtă „alergare” la Roma, Napoli, Montecassino (Italia) cu editorul Anatol
Vidrașcu, la invitația avocatului Amedeo Carrocci din Pontecorvo, tratează proiectul
unei cărți bilingve cu doi poeți italieni.
1996
Apare la Litera cartea bilingvă cu poeziile lui Giacomo Leopardi și Giuseppe
Ungaretti, selecții foarte subiective – poeziile preferate ale lui Amedeo din opera lui
Leopardi și preferințele lui Iulian Filip din Ungaretti, care și-a tradus ce a preferat.
La transpunerea în română a lui Leopardi poetul Vasile Romanciuc a colaborat cu
valoroasa italienistă Ludmila Cojușco, director adjunct la Liceul „Dante Alighieri”.
Mihai Cimpoi cu Amedeo Carrocci au semnat câte o tabletă despre poeții italieni și
aventura neolatină a poeților basarabeni.
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La Editura Baștina îi apare în cărticică aparte poezia Au vrut melcii să se bată.
La Teatrul municipal de păpuși „Guguță” are loc premiera spectacolului La izvor
după piesa Broasca cu sângele rece.
Premiul „Simion Florea Marian” al Academiei Române (alături de ceilalți
coalcătuitori – Grigore Botezatu, Victor Cirimpei, Nicolae Băieșu, Andrei Hâncu,
Sergiu Moraru, Efim Junghietu) pentru volumul Cât îi Maramureșul, apărută în
1993 la Editura Știința.
La 29 mai se naște nepoțica Maria, nou fir de legătură cu lumea copiilor, fiica Stelei
și a lui Adrian.
A doua oară în Italia — Roma, Montecassino, Pompei, Veneția...
La 2 septembrie, la Biblioteca Națională se inaugurează VERNISAJUL (aproape)
INTEGRAL Iulian Filip cu 70 uleiuri și grafică. Tot aici au fost lansate romanuldivertisment Cobaiul nu triumfă (Editura Cartier) și volumul de poezie și grafică
Mergătorul (Editura Uniunii Scriitorilor).
În octombrie un vernisaj similar e găzduit de Biblioteca „Gheorghe Asachi” din
Iași. Împreună cu Vasile Romanciuc, Ianoș Țurcanu, Iurie Colesnic își lansează cele
două cărți noi alături de noutățile editoriale ale colegilor.
Coautor al manualului Literatura română pentru clasa a VI-a, ediția a II-a, Editura
Lumina, 1994.
1997
Primăvara, într-o delegație a Primăriei Chișinău, ajunge la Londra, Durby (la un
club Rotary), la Edinburgh, Scoția, pentru a perfecta un program legat de copiii
sărmani ai Basarabiei. Descoperă cu durere postere numeroase cu imaginea copiilor
nenorociți de la Hâncești (cu menirea să-i înduioșeze pe britanici), postere care – de
cele mai multe ori – constituie cam toată informația despre neamul nostru. Proastă,
umilitoare imagine.
Vara participă la o conferință internațională în Washington (împreună cu Vasile
Romanciuc, Claudia Partole, Arcadie Suceveanu, Ianoș Turcanu) – problemele
globale ale familiei și... ce-i de făcut?
În octombrie participă la premiera volumului propriu de poezie și grafică Mamutul
din frigider, apărut în limba maghiară la Editura Pont din Budapesta (editor și
traducător Geza Szavai). Au participat președintele Uniunii Scriitorilor din Ungaria
Bella Pomogatz, primarul de Chișinău Serafim Urecheanu, pretorul de Buiucani
Valeriu Nimerenco, compatrioții noștri de la ambasadă, alți coechipieri de la
primăria Chișinău, scriitori maghiari.
La Editura Museum, în colecția Micile Americi, apare cartea pentru copii Din
neamul lui Păcală.
1998
Susține și prezintă Primăriei argumentele de rigoare pentru finanțarea antologiei
bilingve, româno-franceze, Ecouri poetice din Basarabia (Moldova), realizată sub
conducerea profesorului Valeriu Rusu la Seminarul de traducători Mihai Eminescu
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de la Universitatea din Provence. Celălalt „umăr” înțelegător îl pune Editura Știința
cu Gheorghe Prini în frunte.
Premiera spectacolului Da care-s sălbaticii? la Teatrul „Satiricus”.
La Teatrul „Guguță” – două premiere: Moara cu plăcinte și Albina salvează lumina.
La Editura Cartier apare cartea poetului Vasile Romanciuc Îndoiala de sine cu 50
poeme, însoțite – concepția poetului – de tot atâtea desene ale lui Iulian Filip.
La Editura Iulian îi apare în carte aparte poezia Vrei să crești mare?.
La Editura Cartier – cartea de poezie și grafică Semințele mărului oprit, provocată
de primarul Serafim Urecheanu, care i-a înmânat la serata jubiliară (la Opera
Națională) un contract cu obligațiile părților...
La Editura Prut International îi apare cartea pentru copii Ruga iezilor cei trei,
formulă originală de ABC, menționată ulterior cu premiul Cartea cea mai bună a
anului (la Salonul Internațional al Cărții pentru Copii).
La Editura Litera apare volumul Bibliografie Iulian Filip.
Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova i se oferă Medalia „Mihai
Eminescu”.
1999
La Editura Prut International îi apare cartea-surpriză Plăcințele cu mărar/ Nucul
cu o singură nucă, care conține poeziile și poveștile alcătuite cu ani în urmă pentru
Adrian și Adriana.
Lansează proiectul 2 ore + 3 iezi (împreună cu echipa de creație de la Departamentul
Cultură), constituit din programul duminical 2 ore cu cei mai frumoși copii ai
Chișinăului și două reviste în consecință – una săptămânală TV și una lunară tip
magazin color „2 ore + 3 iezi”. E, de fapt, elementul nuclear, central al concepției
Satului TREI IEZI, care prevede o Academie a copiilor dotați. Denumirea modificată
e cunoscută de mai multă lume – Academia Duminicală pentru Copii și Părinți 2
ore +3 iezi.
Premierea spectacolului Pâinică de la iepure la Teatrul „Guguță”.
Este invitat și participă la Săptămâna poeziei basarabene în Franța, împreună cu
Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Vasile Romanciuc, Ion Hadârcă, Ana și Alexandru
Bantoș, săptămână în care a fost lansată antologia Ecouri poetice din Basarabia
(la Paris, Universitatea din Provence, Bandol, Avignon, Marseille). În aceste zile
s-a constituit consiliul director al „Gintei latine” pentru reanimarea programelor
de consolidare lansate de înaintașii noștri Vasile Alecsandri și Frederic Mistral.
O foarte buna conlucrare a profesorului Valeriu Rusu din Aix-en-Provence cu
ambasada Moldovei la Paris, unde ambasadorul Mihai Popov realiza ceea ce reușea
la Chișinău Serafim Urecheanu – o echipă. Paralelă culminantă – Luvrul, Turnul
Eiffel, Sena.
2000
În cadrul Zilelor DANTE la Chișinău, la inaugurarea Salonului de carte străină
DANTE, programele „Gintei Latine” continuă cu două lansări de carte, semnate
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de poetul italian Dante Cerilli: DAL PENSIERO AI SEGNI. Idee e versi alle soglie
del terzo millenio con DIECI POETI MOLDAVI CONTEMPORANEI (Bastogi,
Editrice Italiana) și Ombre d’estate/ Umbre de vară (Prut International), a doua
bilingvă, traducerea română realizată de Adriana Filip și Iulian Filip. În acest
context, volumul român-francez Un ochi de Vasile Romanciuc, lansat la 31 august
la Casa Limbii Române, antologie și prefață de Valeriu Rusu, ediție îngrijită de
Constantin Manolache și Estelle Variot (Ploiești: Libertas, 2000), apoi o nouă
colecție lansată de Amedeo Carrocci cu Agenția Litera – completează sugestiv
impresia de seriozitate a „noilor latini”.
La invitația Institutului Suedez cunoaște obiectivele culturale mai valoroase
din capitala Suediei și vizitează Târgul cărții pentru copii al țărilor nordice,
târg desfășurat în Danemarca lui Hamlet (Copenhaga). La Stockholm cunoaște
complexul pentru copii UNIBACHEN, edificat după opera celebrei autoare a
lui Peppi Ciorap-Lung, scriitoarea Astrid Lindgren. Aici se constituie mai clar
concepția Ogrăzii CREANGĂ din concepția Satului TREI IEZI, visul îndelung al
poetului, venit la Primăria Chișinău doar pentru realizarea acestui vis.
La Editura Augusta din Timișoara îi apare volumul de versuri și grafică Amărâtele
hărți.
2001
8 martie. Se stinge din viață Lilia Filip, soția poetului, director-fondator al Liceului
român-italian „Dante Alighieri” din Chișinău. La 40 de zile, la masa de pomenire
a soției, poetul alătură colacilor și lumânărilor aprinse de sufletul celei plecate
volumul antologic Căutarea păstorului, apărut la Editura Litera. Susținerea
financiară a venit de la prieteni – Arcadie Andronic și sofienii Alexei Crivenchi,
Victor Cibotărică, Grigore Rusu.
La Editura Prut International inaugurează colecția de cărți miniaturale Cartea
de vizită cu primele șase volume – volumul propriu Știutorul să mă ierte: linii și
catrene iuliene, E toamnă, cad măștile de Vasile Romanciuc, În deșert și pe ape de
Nichita Danilov (din Iași), Coloana nătângilor de Efim Tarlapan (care a împrumutat
titlul cărții de la denumirea unui desen iulian), Și atât de Ianoș Țurcanu, Globul de
mătase de Ion Hadârcă. Condițiile poetului sunt acceptate de editură: colecția să
includă doar poeți valoroși și… dragi lui Iulian Filip. Noutatea concepției – fiecărei
pagini de text îi face replică o miniatură grafică a lui Iulian Filip. Poeții, care comit
și ei jocuri grafice, își ilustrează volumul cu mâna proprie. E cazul lui Nicolae
Dabija, Ion Hadârcă, Leo Butnaru…
2002
Colecția Carte de vizită continuă cu volumele Unicul cer de Grigore Vieru, Așchii
de stele de Nicolae Dabija, Senzații de Nicolae Motoc (din Constanța), Strictul
necesar de Leo Butnaru, Blândețea tăcerii de Vasile Spinei, Pilat din… poantă de
Ion Diviza.
Coautor al manualului de Limbă română pentru clasa a II-a.
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2003
La Editura Libertas din Ploiești îi apare volumul bilingv, româno-francez, Un spin/
Une epine (Antologie și postfață de Valeriu Rusu, ediție îngrijită de Constantin
Manolache și Estelle Variot), traducerile în limba franceză fiind realizate, sub
conducerea lui Valeriu Rusu, de către Seminarul poetic Mihai Eminescu de la
Universitatea din Provence.
La Editura Grafema Libris îi apare o selecție din tabletele publicate în fiece joi,
timp de mai mulți ani, la săptămânalul Literatura și Arta, în volumul Foarfeca
lui Urecheanu. Volumul cu acest titlu i-a fost „inspirat” de atacul „colegial” al
lui Serafim Saca, publicistul, care i-a calificat rubrica multianuală de fiece joi
Serafimopisanie, laude primarului general al Chișinăului, al cărui subaltern a fost
mai mult de zece ani Iulian Filip.
Colecția Carte de vizită continuă cu volumele La capătul podului de Nicolae
Esinencu, Corabia de la mansardă de Arcadie Suceveanu, Pe noi nouă adu-ne
de Alexe Rău, Epigrama de dimineață de Gheorghe Bâlici, Gol sfâșiat de Ana
Blandiana (București), În urechea timpului de Ioan Baba (Novi-Sad)
La Teatrul „Guguță” – premiera spectacolului Comoara tâlharului, proiect susținut
financiar de Asociația femeilor juriste în probleme de trafic.
Participă, însoțind în Japonia Teatrul „Eugene Ionesco”, la Bienala „KAZE” (teatru
din Tokio).
La Editura Bibliotheca din Târgoviște apare antologia Poezia ACASĂ: Poeți
contemporani basarabeni, pe baza rubricii lunare Poezia ACASĂ susținută de
Iulian Filip timp de doi ani la revista de cultură LITERE (coalcătuitor profesorul
Mihai Stan).
La 13–14 martie participă în Portugalia la Conferința internațională în problema
modernizării bibliotecilor.
2004
Apare ediția a II-a a cărții Plăcințele cu mărar/ Nucul cu o singură nucă la Editura
Prut Internațional, reeditare impulsionată de solicitările considerabile constatate
de un program al Națiunilor Unite pentru completarea bibliotecilor din Republica
Moldova.
Apare la Ploiești, la Editura Confession, la baștina lui Nichita Stănescu, în colecția
Poeți contemporani din Basarabia, îngrijită de Victor Adam, volumul de haikuuri
Cules-ales, ecou ori aventură niponă, datorată invitației lui Petru Vutcarău în Japonia.
Traducerea engleză a unor texte îi aparține profesorului universitar Nicanor Babără,
consăteanul poetului. Ilustrații de Inga Edu (basarabeanca ploieșteană, căreia – cu
mulți ani înainte, când Inga era elevă în clasele primare la Dante Alighieri – îi
oferise o carte cu autograf). Datorează acestei cărți, Cules-ales, o primă vizită la
Ploieștii lui Nichita, unde e invitat la lansarea haikuurilor.
În colecția Carte de vizită apar volumele Moldovenii în cer de Petru Cărare, Orga de
piatră de Anatol Codru și Tensiunea detaliului de George Vulturescu (Satu Mare).
În iunie ajunge, într-o delegație de lucru a Primăriei Chișinău, la Ankara, ca să
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pregătească Zilele Chișinăului în orașul înfrățit din Turcia. Impresii frumoase
despre turci la ei acasă, dar Zilele nu au mai avut loc în 2004, precum se preconiza  –
fracțiunea comunistă din Consiliul municipal Chișinău au votat împotrivă,
întrezărind, probabil, prea multe puncte pentru Urecheanu în apropiatele alegeri.
2005
La 25 ianuarie la Biblioteca Onisifor Ghibu se lansează volumul Cules-ales și se
inaugurează vernisajul de grafică, uleiuri și ceramică Acasele iuliene în concepția
inițiatorului evenimentului Aurelian Dănilă, ambasadorul, istoricul Operei
basarabene, Președintele UNITEM, prietenul poetului. Tot aici se lansează și
catalogul elaborat de Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” 30 de ani editoriali,
concepție originală de prezentare a celor 69 de cărți ale lui Iulian Filip apărute de
la Neîmpăcatul meșter (1974) încoace. La datele inerente bibliografice se alătură
coperta fiecărei cărți și câte o poezie, cea mai dragă autorului, din fiecare volum de
poezie, însoțite și de bagatele grafice.
La Editura Graficart din Chișinău apare albumul lui Amedeo Carrocci Timpul fără
timp / Tempo senza tempo, având ca prefață eseul lui Iulian Filip Ghid basarabean
– detectiv istoric neterminat și traducerile iuliene din Ungaretti, apărute la
începuturile colaborării celor doi neolatini.
La 18 martie zboară în Austria, la Viena, apoi la Graz, iar de acolo la castelul
Segau, la Congresul Internațional Drama in education, antrenându-se în ateliere
de creație cu regizori, actori și pedagogi din Canada, Anglia, Germania, Rusia,
Austria, modelând situații de joc, de teatru spontan, de polemici în jurul obiectivelor
comune teatrului și educației.
La Editura Graficart apare albumul lui Amedeo Carrocci Amore et morte, dedicat
lui Leopardi. Versiunea română a poemelor leopardiene a fost realizată în colaborare
cu Vasile Romanciuc.
2006
La Editura Bibliotheca din Târgoviște apare volumul de publicistică Când pe
morți îi strâng pantofii, cum e mersul celor vii?. La prezentarea volumului Salonul
Societății Scriitorilor din Târgoviște i-a oferit autorului basarabean premiul pentru
traducerea poemelor lui Leopardi. La Teatrul „Licurici”, în hol, își expune, la
propunerea regizorului Titus Jucov, peste 60 de uleiuri și circa 25 de lucrări grafice
într-un vernisaj întitulat Crucile, cumpenele, merele și acasele iuliene. Depune
cerere și demisionează din funcția de șef al Direcției Cultură a Chișinăului exact la
împlinirea a 16 ani și 16 zile de la înscăunare.
2007
Editura LVS Crepuscul din Ploiești lansează în cadrul Festivalului Internațional de
Poezie „Nichita Stănescu” volumul de poezii inedite Elegia dramatica a golului.
În cadrul Salonului Internațional al Cărții pentru Copii de la Chișinău Editura Prut
International lansează noua colecție Teatru pentru copii, în cadrul căreia îi apare
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volumul de dramaturgie Moara cu plăcinte. La Editura Bibliotheca în Târgoviște
vede lumina tiparului ediția a 2-a a antologiei poeților basarabeni Poezia ACASĂ.
La Editura Princeps din Chișinău apare volumul Linii și cuvinte comunicante.
Declarații de dragoste – formulă complexă de carte, în care cinci tablete, „semănate”
între haiku-urile și catrenele iuliene (unele traduse în engleză, italiană, franceză,
niponă, rusă, spaniolă, sârbă), constituie declarațiile de dragoste ale autorului în
adresa Bibliotecii „B. P. Hasdeu”, a bibliotecarelor, cu care graficianul mai susține
și un joc interactiv în linii.
2008
La Editura Prut International se lansează volumul de proză Fir întins – două romane
și câteva proze scurte. La Editura Princeps apare volumul Noroc polyglot – formulă
complexă de carte-album, în care apar versurile poetului în traducere engleză,
franceză, italiană, maghiară, niponă, rusă, sârbă, spaniolă, dar și reproduceri de
pictură și grafică iuliană, nelipsind jocul interactiv în linii cu parteneri de acasă și
de pe mai departe de casă – scriitori, editori, bibliotecari, actori, pictori, prieteni,
colegi, oameni politici. Clavirul piesei muzicale (iuliene desigur) Acordeon alintat
și compoziția Cartier în forme mici de ceramică (lut ars) constituie noutatea de
ultimă oră a formulei de creație Iulian Filip. La Editura Prut International apare
cartea în dialog Răscrucea întâmplărilor predestinate – conlocutor Aurelian Dănilă,
ambasador, cercetător științific, om de artă, președintele UNITEM.
La 1 decembrie se lansează cartea-duplex Fii!/Păjuriță pajură (Editura Bibliotheca
din Târgoviște) în cadrul expoziției personale de pictură (67 de lucrări) Cumpenele,
crucile, merele și acasele iuliene, găzduite de Muzeul de Istorie Dâmbovița din
Complexul Muzeal Curtea Domnească. Formula complexă a prezenței basarabene
în vechea capitală voievodală a fost întregită și de microrecitalul muzical susținut
de Iulian Filip (la pian), dar și de prezentarea în aceeași ambianță a Editurii Princeps
din Chișinău (scriitorul și directorul Ioan Mânăscurtă a prezentat edițiile mai
importante ale editurii, inclusiv cartea Noroc polyglot). Studenții basarabeni, care
fac carte la Universitatea Valahia, au nuanțat și sensibilizat sărbătorește mesajele
întregitoare ale lui 1 decembrie românesc.
2009
La tipografia Academiei de Științe din Chișinău (director Valeriu Schițco) apare
antologia de autor Luna-i una cu poezii de dragoste și de durere din dragoste ori
din lipsă de dragoste. Cartea conține, pentru fiecare poezie, câte o lucrare din
picturile poetului (varianta alb-negru).
2010
La editurile Bibliotheca din Târgoviște și Cartdidact din Chișinău apar volumul
de teatru Care-s sălbaticii? și antologia duplex de poezie Puținul (m)eu/ Urmele
frumoase, care, alături de noutățile editoriale ale acad. Mihai Cimpoi, poeților
Vasile Romanciuc și Ianoș Țurcanu, scriitorilor Societății Scriitorilor Târgovișteni
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(din jurul președintelui SST prozatorul Mihai Stan), lansează proiectul Podurile de
floare în toamnă dau roadă.
Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la absolvire poetul și pictorul e invitat la Alma
Mater, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, să inaugureze un vernisaj
din 40 de picturi în ambianța lansării a celor mai noi cărți de poezie. Un alt vernisaj
se inaugurează în spațiile originale ale Infocomului – Libertățile și iluziile de
sertar. Antologia Luna-i una e în topul celor mai citite 10 cărți, conform sondajului
Bibliotecii Naționale din Moldova.
Revine, după 25 de ani de „vacanță”, la Academie, la același sector de folclor.
Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova i se conferă „Ordinul de Onoare”.
2011
Apare ediția a 2-a a antologiei Luna-i una, iar Biblioteca Națională pentru Copii
„Ion Creangă” anunță un concurs de eseuri inspirate de această carte. Pentru cei
mai mici se anunță două concursuri, de desene și de eseuri, consacrate aniversării
de 35 de ani ai poeziei Plăcințele cu mărar. Directorul Bibliotecii Municipale
„B. P. Hasdeu” Lidia Kulikovski remarcă abundența de mere în poezia, grafica
și picturile iuliene, determinându-l să realizeze în cadrul Bibliotecii Mov un
mini vernisaj numai din... mere. La Editura Profesional Service apar monografia
Miracolul scenei în arta populară. Teatrul popular din Basarabia și din Bucovina
de Nord: afirmarea dramaticului și poetica sincretică și volumul de catrene,
haikuuri și desene Cumpăna cucului. La Editura Biodava din București, în colecția
Ideal, îngrijită de Vasile Căpățână, apare volumul 101 poeme (O să mai vin). La
Editura Prut International apare volumul de poezia obiceiurilor de iarnă Să trăiți,
să-nfloriți, florilegiu de colinde, urături, reprezentații de teatru popular, texte de
semănat, sorcovă, chiraleisă, selectate și pregătite de poetul și etnologul Iulian Filip
(volum de inaugurare a colecției Mărgăritare folclorice). Expoziția „călătoare”
ajunge de la Bălți la Liceul Academiei de Științe din Chișinău, apoi la Biblioteca
„Ovidius”. Alt vernisaj, pe baza vernisajului de la Infocom, se inaugurează la
Biblioteca Națională – exact la distanță de 17 ani de la inaugurarea în același spațiu
a primei expoziții de picturi iuliene. De la Londra a ajuns vestea includerii autorului
cărții pentru copii Rochița leneșă în Lista de Onoare IBBY.
2012
Lucrările de pictură din expozițiile anterioare se „întâlnesc” într-o expoziție
amplă, Crucile, cumpenele, merele și Acasele iuliene, la Biblioteca de Arte „Tudor
Arghezi”. UNITEM îi editează cartea Pălăriuță oranj și lupul din râpă cu piesa
câștigătoare la concursul dramaturgilor 2012. Premiul „Ion Creangă”, pentru toată
opera dedicată copiilor, oferit în cadrul Salonului Internațional de Carte pentru
Copii și Tineri. Tot aici – Premiul Primăriei Chișinău pentru volumul de poezia
obiceiurilor de iarnă Să trăiți, să-nfloriți din colecția Mărgăritare folclorice.
Susținerea tezei de doctor în filologie (specialitatea folcloristică). I-au fost alături
Mihai Cimpoi, Vasile Bahnaru, Aurelian Dănilă, Vasile Romanciuc, Nicolae Dabija,
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Aurelian Silvestru, Ianoș Țurcanu, Vasile Tărâțeanu, Victor Cirimpei, Grigore
Botezatu, Nicolae Băieșu, Tudor Colac, Tatiana Butnaru, Ion Buruiană, Ludmila
Armașu, Tatiana Rotaru... Este desemnat responsabil de sectorul de folclor.
La Editura Tipo Moldova din Iași îi apare în colecția Opera Omnia volumul
de poezie și grafică De ce mă doare inima (concepția autorului). Participă la
Congresul iBBY la Londra, unde se învrednicește de Diploma de Onoare iBBY
pentru cartea Rochița leneșă. Ajunge pentru a treia oară în Italia – în Filippona, la
nunta fiicei Adriana (cu Giovanni), la Milano, Torino, Roma, dar și la Pontecorvo,
unde primăria locală îi oferă diploma de excelență, „adoptându-l”, în semn de
recunoștință pentru contribuția la eficiența relațiilor culturale moldo-italiene și,
îndeosebi, pentru traducerea din poezia lui Giusseppe Ungaretti. La Pontecorvo
își revede vechiul prieten, avocatul Amedeo Carrocci și face cunoștință cu opera
aleasă a lui Amedeo și a Lucillei Carrocci, micuțul Ferdinando Iulian Carrocci. La
Editura Bibliotheca din Târgoviște vede lumina tiparului ediția bilingvă românorusă Târgoviște–Chișinău–Sankt-Petersburg cu poeți din cele trei capitale, unde
poetul e coalcătuitor (alături de Mihai Stan), traducător a câtorva poeți ruși, dar
și grafician. În această ultimă calitate figurează și în cartea de aforisme Neodihna
cuvintelor de Aurelian Silvestru, apărută la aceeași editură târgovișteană.
2013
Complexul Expozițional „Constantin Brâncuși” îi găzduiește expoziția de pictură,
bagatele grafice, ceramică și cărți, vernisată la 10 ianuarie. Teatrul de păpuși
„Guguță” joacă în premieră cel de al șaptelea spectacol după piesele lui Iulian
Filip (26, 27 ianuarie). La filiala Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”
se realizează un medalion aniversar (30 ianuarie), iar la Biblioteca Academiei de
Științe se desfășoară o conferință consacrată poetului, folcloristului, dramaturgului,
prozatorului, plasticianului, doctorului în științe filologice Iulian Filip, ajuns la
vârsta de 65 de ani. Se lansează, cu această ocazie, placheta de versuri noi Pentru
întâlnirea cu tine și volumul Vorbitul de bine la românii basarabeni (îngândurări
iuliene), un cadou inedit a trei prieteni editori (Igor Șarov, Nicolae Postolachi,
Gheorghe Prini). Consiliul raional Drochia declară anul 2013 Anul Iulian Filip
în raionul Drochia. În colecția Laurii poeziei a Editurii Prut Internațional apare
volumul de versuri Amestec de timpuri. La aceeași editură apare, cu ocazia a 35
de ani de la întâmplarea poeziei, cartea-pliant Plăcințele cu mărar (în colecția
Să crești mare). Un volum de poezii, cântece (în colaborare cu opt compozitori),
povești, scenete și dialoguri poartă titlul unei poezii mai demulte – Urmele mele
frumoase. În colecția Mărgăritare folclorice a aceleași edituri apare al doilea
volum, de proverbe – Bufnița nu clocește privighetori.
Premiul pentru proză oferit de revista Convorbiri Literare în cadrul Zilelor revistei
CONVORBIRI LITERARE.
2014
La 28 ianuarie, în cadrul unei întâlniri cu elevii, profesorii și bibliotecarii, se
anunță lansarea cărții Urmele mele frumoase în proiectul Bibliotecii Municipale
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„B. P.  Hasdeu” Chișinăul citește o carte. E anul cu cele mai multe întâlniriconferințe, provocate de Urme – 111…
La 14 martie se încheie Anul Iulian Filip în raionul Drochia – cu o Conferință
ştiințifică la Muzeul Satului Sofia (Șantiere patrimoniale sofiene), o întâlnire cu
elevii, profesorii și consătenii la Liceul Teoretic „Viorel Cantemir” de la baștină, o
serată literar-artistică la Casa de Cultură din Drochia, o manifestare la Biblioteca
raională, căreia i s-a conferit numele poetului.
La tipografia Academiei de Științe a Moldovei îi apare volumul de poezii noi și
grafică Pescuitul în apele mele.
La Editura Prut apare cel de al doilea volum de teatru pentru copii Comoara
tâlharului și Pălăriuță-Oranj în colecția editurii Teatru pentru copii. Tot la Editura
Prut, în colecția Laurii poeziei, apare și ediția bibliofilă Amestec de timpuri (poezie),
iar la Tipografia Print-Caro îi apare prima carte-petală de catrene și desene, Strungă,
din proiectul de autor Proiectele iuliene A4.
Împreună cu Vasile Romanciuc, Mihai Ciobanu, Adriana Ochișanu și Ana Ursache
participă la întâlniri cu basarabenii din Atena (Grecia), Padova, Bolognia (Italia).
Prin Decretul Președintelui României i se conferă Ordinul Național „Serviciul
Credincios” – în grad de „Ofițer”, „în semn de înaltă prețuire a abnegației și dăruirii
cu care a contribuit la formarea tinerei generații din Republica Moldova, pentru
implicarea constantă în promovarea limbii române și valorilor democratice”.
2015
Participant și premiant al Festivalului Internațional de Literatură din Drobeta-Turnu
Severin (Premiul „M. Eminescu” pentru poezie).
Invitat de Ambasada Republicii Moldova în Turcia în calitate de oaspete de onoare
la manifestarea consacrată Zilei Naționale a Culturii și organizată de Ambasada
Republicii Moldova în colaborare cu Ambasada României, Uniunea Scriitorilor din
Turcia la Ankara. O fugă norocoasă de o zi la Cappodochia și altă zi în Istanbul (în
contul… onorariului).
La Tipografia Print-Caro îi apar și celelalte șapte titluri de carte din cadrul
proiectului de autor Provocările iuliene A4: Veac (haikuuri și grafică), Acasă
(poezii pentru copii și grafică), Îmi place să fiu./ Îți place să fii? (poezii și grafică),
Cât Vieru ne-a rămas? (eseuri, fotografii și grafică), Cartea-n miez și-n rădăcină/
Cine duce-n mâini o carte e un om și jumătate (carte „valet” cu poezii, pentru
maturi și pentru copii, despre carte și grafică), Fii!/ Paznicul (carte pliant, carte
„valet” ), Compunem poezii cu Iulian Filip (carte pliant cu învingătorii concursului
revistei Alunelul). Pe baza proiectului Provocările iuliene A4 autorul, împreună cu
organizatorii Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, a organizat
un atelier de facerea cărții.
Prin Decizia Consiliului satului Sofia i se conferă Titlul de Cetățean de Onoare al
satului Sofia.
Premiul Ministerului Culturii pentru volumul de teatru pentru copii Comoara
tâlharului și Pălăriuță Oranj (Editura Prut).
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Devine cetățean de Onoare al comunei „George Enescu” județul Botoșani
(România), împreună cu celebrii muzicieni basarabeni Nicolae Botgros, Vasile
Iovu, Constantin Rusnac.
Invitat la Festivalul de Poezie Autumnală, ediția a 46-a din Smederevo (Serbia),
unde a prezentat volumul de poezii traduse (în 8 limbi) Noroc polyglot 2 și placheta
de poezii noi și bagatele grafice Portul din poartă (ambele apărute în concepția
autorului la Tipografia Academiei de Științe a Moldovei).
2016
La Teatrul de păpuși „Guguță” se prezintă în premieră cel de al 8-lea spectacol după
piesele iuliene Cântă, greiere!
Apare la Editura Prut volumul de proze Nuca lui Newton.
La Editura Grafema Libris apare bibliografia Iulian Filip între cărțile și părțile sale
(pregătită de echipa Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”).
La Editura Prut apar ediția a IV-a a cărții-„valet” pentru copii Plăcințele cu mărar
(versuri)/ Nucul cu o singură nucă (proze) și ediția a II-a a cărții de poezie pentru
copii Rochița leneșă.
În colecția Ediții critice a Editurii Princeps Multimedia din Iași apare volumul de
poezie ARIPI și RĂDĂCINI (903 pagini), apreciată în cadrul Salonului Internațional
de Carte pentru Copii și Tineret cu Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova.
La Editura Junimea din Iași, în colecția Pe ulița copilăriei, apare volumul de proze
pentru copii Pălăriuță Oranj îl lecuiește pe Dumnezeu de răceală.
2017
Premiul Constantin Stere al Ministerului Cultură pentru volumul de proze Nuca lui
Newton (Editura Prut, 2016).
Premiul Național GALEX pentru cel mai bun scriitor român promotor al literaturii.
Premiul Simpatia Copiilor la Salonul Internațional de carte pentru copii și tineret,
ediția a XXI-a, pentru cartea Școala de întrebări (Editura Prut, 2017).

Dr. hab. Vasile BAHNARU

ELOGIU LUI IULIAN FILIP

I

ulian Filip este un artist polivalent, manifestându-se în cele mai variate
domenii ale creației: științifică, literară, plastică, muzicală etc. În același
timp, este necesar să nu uităm de Iulian Filip om al cetății, persoană implicată total
în viața comunitară, inițiator, animator, organizator și promotor al unor acțiuni și
manifestări culturale și artistice de incontestabilă valoare națională. Prin modul
său de existență, Iulian Filip are un destin de excepție și o biografie fabuloasă,
angajându-se în cele mai antrenante și mai diverse activități, toate acestea având
drept caracteristică definitorie aptitudinea, predilecția sau talentul pentru activitatea
creatoare, pentru aspectul artistic al travaliului practicat. Este suficient să urmărim
realizările acestuia fie în poezie, proză, publicistică sau eseistică, fie în folcloristică,
fie în dramaturgie, fie în muzică sau grafică pentru a ne convinge de justețea celor
afirmate. Toată viața și activitatea culturală a lui Iulian Filip este o cronică poetică,
artistică a vieții spirituale și a evenimentelor culturale din Chișinău, din Republica
Moldova și din spațiul românesc în genere din ultimele trei decenii.
Iulian Filip se identifică chiar de la debut cu Neîmpăcatul meșter (1974), care
cercetează cu multă curiozitate Cerul fântânilor (1977), inițiind acele Dialoguri
primordiale (1978), care se produc de când lumea în Casa fiecăruia (1980), unde
facem cunoștință încă din fragedă copilărie cu Cenușar-voinicul și Cenușăreasamireasa, inclusiv atunci când vine vorba de o Poveste cu două ferestre – una-nainte,
alta-napoi – amândouă deschise spre Noi (1981), iar povestea – ca povestea – nu
devine cunoscută și altora decât cu ajutorul unui Hulub de poștă (1983) și atunci
exclamăm Facă-se voia ta, Sfârlează! (1985) și-l întrebi Unde ești? (1987), de parcă
ai căuta Colacul-marele, frate bun cu soarele (1988), pe care adulții îl consumă cu
savuroasa Cafea neagră (1989), în timp ce pruncii încep a merge Copăcel, copăcel
(1990), deși, ajunși la vârsta școlară, se enervează foarte mult pe Deșteptătoarele
(1991) care le scurtează somnul și ar prefera să numere chiar Fire de nisip (1991)
sau să se avânte în Dansul timizilor (1994), pentru a urmări cum Au vrut melcii să
se bată (1996), căci îi poate convinge cu facilitate pe toți copiii că nici Cobaiul nu
triumfă (1996), cu toate că adevărata feerie a copilăriei vine Din neamul lui Păcală
(1996) și numai Mergătorul (1996) tenace se poate antrena în Aventură neolatină
(1997), alături de Ceata lui Bujor (1997) și dacă Vrei să crești mare? (1997), se
cere să uiți sau să ai mereu în imaginație Morțile prealabile (1998) și să asculți cu
marea atenție Ruga iezilor cei trei (1998), chiar dacă din Semințele mărului oprit
(1998) nu poți prepara Plăcințele cu mărar (1999) și în situația în care Amărâtele
hărți (2000) te indispun să exclami apostolicește: Știutorul să mă ierte (2000); fiind
23

mereu în Căutarea păstorului (2001), regretăm totodată că de această dată nu Au
vrut melcii să se bată (2002); de altfel refugiul fericit al copilului este dintotdeauna
Casa greierului (2002), care te protejează de Foarfeca lui Urecheanu (2003), chiar
și atunci când ești în proces de Cules – Ales (2004) și nu-ți mai arde de Plăcințele
cu mărar (2004), mai ales atunci Când pe morți îi strâng pantofii și te întrebi Cum
e mersul celor vii? (2006), motiv din care apare Elegia dramatică a golului (2007)
prezentată în Linii și cuvinte comunicante (2007); ne bucură în mod deosebit Moara
cu plăcinte (2007), deoarece numai în acest fel poți să Fii! Păjuriță Pajură (2008),
inclusiv atunci când nu poți fi ca un Fir întins (2008) și se produce Încheierea
cercului (2008); în tumultul existenței umane numai Luna-i una (2009), chiar și
atunci când suntem preocupați de veșnic jinduitele Plăcințele cu mărar (2009) sau
avem probleme cu Rochița leneșă (2009) și dorim să aflăm cu tot dinadinsul Care-s
sălbaticii (2010), făcând uz de tot Puținul m(eu) (2010), fără a cădea în Cumpăna
cucului (2011), căci și de această data Luna-i una (2011), chiar dacă examinăm
Miracolul scenei în arta populară (2011), exprimat în 101 poeme (2011), iar autorul
nu se mai întreabă De ce mă doare inima ( 2012), fie și în situația în care este vorba
de o Pălăriuță Oranj și lupul din râpă (2012) și de Amestec de timpuri (2013), care
se tot amână Pentru întâlnirea cu tine (2013); și chiar când te așteaptă Plăcințele
cu mărar (2013), tot te gândești la Urmele mele frumoase (2013), pe care le lasă
Vorbitul de bine la românii basarabeni (2013), întrucât în caz contrar iar se produce
un Amestec de timpuri (2014) și devine o realitate Comoara tâlharului și PălăriuțăOranj (2014) în Intimitatea dialogului cu lumea în spectacolul stereotip al devenirii
(mortului?) (2014); de altfel și Paznicul (2014) practică uneori Pescuitul în apele
mele (2014), deoarece pentru unii și la Strungă (2014) e Acasă (2015) Cât Vieru
ne-a rămas? (2015) și, în fine, prin Portul din poartă (2015) trăim în Veac (2015).
În felul acesta, într-o anumită măsură agreabil și amuzant, am reușit să
enumerăm succesiv și cronologic toată creația literară și, parțial, cea științifică a lui
Iulian Filip. Tot în acest context, este necesar să amintim că Iulian Filip a realizat cu
mâna proprie prezentarea grafică a celor mai multe cărți proprii de poezie, de proză
și de dramaturgie, organizând (după șirul de expoziții personale la bibliotecile
și teatrele din Chișinău, la Iași, la Târgoviște) chiar și o expoziție personală de
pictură, cărți și bagatele grafice la Centrul Expozițional Constantin Brâncuși
(10 –29  ianuarie 2013), iar opera lui poetică este cunoscută și de unii vorbitori de
limbă rusă, engleză, franceză, italiană, spaniolă, niponă, sârbă, maghiară etc. De
altfel, pe lângă faptul că mânuiește cu deosebit talent diferite instrumente muzicale
(pian, acordeon etc.), Iulian Filip s-a impus în compunerea unor melodii pentru copii
și în scrierea cuvintelor pentru numeroase cântece, fără a mai vorbi de varietatea
și originalitatea operelor sale dramatice puse în scenă de teatrele pentru copii din
Chișinău, îndeosebi în cele pentru copii.
Fiind o fire curioasă și avidă de noi orizonturi de cunoaștere și de afirmare,
Iulian Filip își permite să se hazardeze în realizarea celor mai inimaginabile
proiecte: inițial și-a dorit să se facă matematician, dar, convingându-se că marea lui
chemare este filologia, s-a transferat la facultatea de litere, motivul fiind comiterea
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de versuri și frecventarea sistematică a cenaclului literar; stabilit la Chișinău, în
urma unui concurs fericit de împrejurări, ajunge la Academie, devenind cercetător în
domeniului folclorului. Deși elaborase o excepțională teză de doctorat în domeniul
teatrului popular, a fost forțat (nu atât de circumstanțe, cât de persoane concrete,
care nu merită a fi numite aici) să abandoneze Academia și parțial cercetarea,
consacrându-se totalmente creației literare, ca în fine, tot grație unui hazard
favorabil, ajunge în fruntea departamentului municipal de cultură, funcție pe care
a deținut-o vreo șaisprezece ani și în care s-a manifestat în calitate de gestionar
abil, ingenios, inventiv și inteligent, probă concludentă servind zecile de librării de
carte românească inaugurate în acești ani, numeroasele acțiuni culturale inițiate de
el sau cu contribuția directă a lui, astfel încât într-un termen record Chișinăul s-a
transformat într-un adevărat oraș cultural românesc. Tot în acest context, urmează
să amintim că cea mai mare parte a acțiunilor culturale inițiate de Iulian Filip era
inspirată din creația populară a românilor și au un pronunțat caracter național (aici
manifestându-se plenar preocupările de folclorist ale protagonistului nostru).
Iulian Filip, împreună cu colegii și amicii săi de condei și de suflet (Vasile
Romanciuc, Ianoș Țurcanu etc.), continuă o tradiție încetățenită în Basarabia prin
activitatea publică și literară a eternului poet Grigore Vieru: întâlnirile permanente
cu cititorii, în special cu copiii, mai ales cei de vârstă școlară. Am asistat și eu la
câteva întâlniri de acest fel și m-a impresionat profund măiestria și virtuozitatea
lui Iulian Filip de a discuta cu elevii, arta de a-i antrena în discuție, cunoașterea
temeinică a psihicului copilului, capacitatea inimaginabilă de a trata cu copiii,
la modul serios, dar la un nivel ludic, jucăuș, probleme importante din viața lor,
inclusiv cele de natură literar-artistică. Iulian Filip este eminamente un scriitor
al copiilor, vorba unui înaintaș al nostru, „de la șase până la șaptezeci de ani”,
educându-i în spiritul tradiției, dar și al modernului.
Tematica scrierilor lui se încadrează în cercul cotidian al vieții noastre –
casa părintească, părinții, amicii, colegii, omul în genere, natura, viața, bunătatea,
spiritul de sacrificiu, dragostea pentru aproapele nostru, Dumnezeu, profunzimea
trăirilor umane, corectitudinea, respectul pentru cei mari, dorința de a accentua
aspectele pozitive ale firii umane și de a le elimina sau cel puțin de a le atenua forța
de manifestare a celor negative etc., etc., toate aceste fiind tratate și prezentate
poetic într-o cheie ludică, agreabilă, amuzantă și distractivă.
Cele mai multe poezii sunt secundate de decoruri pictate în alb-negru, imagi
nile sunt obținute prin crearea de metafore, prin jocuri de cuvinte, prin noțiuni
inedite, prin ironii fine, prin morală amicală, prin calambururi ingenioase, prin
alternanța subtilă dintre liric, comic și dramatic, dintre frivolitate și gravitate, prin
utilizarea inteligentă a monologului și dialogului, prin inițierea cititorului în necesi
tatea de a respecta acordul dintre vorbă și faptă etc., etc. Poetul Iulian Filip nu este
poetul viitorului și nici nu tinde pentru a fi înțeles doar de urmași, el este poetul
zilei de azi, al copiilor din prezent, probă concludentă în această ordine de idei
servind faptul că el, așa cum afirmă academicianul Mihai Cimpoi, „își notează în
subsolul secvențelor poematice chiar ziua, ora, locul și întâmplarea”, încât poeziile
lui sunt cuprinse „de o febră constantă a imediatului, au înfățișare de momente25

iluminări, prinse din zborul imaginației și pecetluite rapid, în sensul mișcării lor,
pe hârtie” și ca urmare ele, poeziile „sunt pur lirice sau ironice, epigramatice, de
notație jurnalieră sau de meditație”. De altfel, ironia este prezentă mai ales atunci
când își autodefinește poeziile fie ca „iuliene”, fie ca „filipești”.
Lui Iulian Filip îi stă bine în mijlocul copiilor, el cunoaște ca nimeni altul
universul intim al copilului și îl așterne cu multă măiestrie pe hârtie și ca urmare
copilul devine în creația lui personajul-cheie, chiar și atunci când acesta este un
teribilist inofensiv sau când aleargă în tabloul multicolor al toamnei sau în albul iernii,
pentru a pătrunde în esența vieții pe care caută s-o înțeleagă din realitatea concretă.
Pentru poetul Iulian Filip, Casa Greierului nu este doar o realitate fantasmagorică din
poezia lui, ci este și o existență concretă unde își poate ospăta vizitatorii nu doar cu
o vorbă de spirit, cu o poezie inedită sau cu o melodie interpretată fie la acordeon, fie
la pian, dar și cu un pahar de vorbă și bucate alese (amintim aici doar celebrele fasole
de la Nisporeni cu o denumire puțin indecentă). În Casa Greierului Iulian Filip se
simte în elementul său, trăind, împreună cu vizitatorii săi, o viață de basm, de poveste
sau de dramă ca în piesele sale pentru cei mici. Universul fantasmagoric al poetului
se menține atât în viața cotidiană a autorului, cât și în creația sa, el copilărindu-se
(vorba academicianului Mihai Cimpoi) nu numai „în sens mimetic și convențional”,
ci și „în sens serios, el fiind participantul sincer, necontrafăcut la joc”. În felul acesta
el îi antrenează „pe micii cititori în joc, fără a le impune ca joc al său cu ei”, căci
„jocul se înfiripă cu de la sine putere și cu o disponibilitate reciprocă”.
Nu pot încheia aceste rânduri fără să amintesc că Iulian Filip este coautorul
unor aforisme, numite (de jurnalista Ana Popenco de la revista VIP) cu o ghidușie
ștrengărească offorisme pentru a nu fi identificate cu aforismele. De altfel, amintitele
offorisme, în număr de 65, au fost oferite publicului cu prilejul împlinirii vârstei
de 65 de ani. Astfel, fără a face un total al vieții, Iulian Filip este de părerea că
„Toamnele mele sunt cele mai sigure... vin la timp și mă întreabă stereotip, plinul”,
iar eternele „DA sau NU...” sunt „cuvinte care copertează viața celor repeziți să
împartă totul în două părți”, de aceea el declară cu sinceritate că „îmi plac vorbele
care apar din întâmplare”, întrucât acestea „sunt mai... aproape de joc, de creație”.
În definitiv, am putea scrie multe despre omul și poetul Iulian Filip, dar
nu vom proceda în acest mod, decât prin propria lui definiție „Nimic din ceea ce
lumea... crede că aș fi nu e totul – toatele despre mine nici eu nu le știu...”, căci
pentru el „Sfârșitul lumii e un prilej de a… vedea ce mai e de făcut”. A făcut totuși
multe și, ca să nu fiu considerat un declarativist, e suficient să amintesc că până în
prezent a elaborat și editat 75 de cărți de poezie, cântece, teatru, proză, publicistică,
eseistică, 63 de cărți îngrijite, selectate, traduse, comentate și ilustrate, 12 cărți,
inclusiv manuale școlare, în colaborare cu alți coautori și circa 11 ediții de traduceri
în rusă, maghiară, engleză, franceză, italiană, niponă, sârbă, spaniolă etc.
În fine, cu ocazia intrării în perioada celei de a doua tinereți, adică la cei 70
de ani de viață și de creație, nu am decât să-i urez, în primul rând, sănătate de granit
carpatin, și noi realizări de creație pe măsura mănoșeniei plaiului românesc.
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oate calitățile poeziei lui Iulian Filip se află în volumul cu un titlu inspirat,
cu sugestii, rezonanțe, amintiri mitologice, Neîmpăcatul meșter (1974).
De remarcat că acesta e primul în seria Debut, o colecție lansată de editura „Cartea
Moldovenească” în urma unei hotărâri de partid de la Moscova despre susținerea
tineretului de creație, dar, la Chișinău, și după multe impedimente și tergiversări
ale birocrației partinice locale. După Iulian Filip, aici apar rând pe rând cei mai
importanți șaptezeciști: Ludmila Sobiețchi, Vasile Romanciuc, Marcela Benea,
Leonida Lari, Nicolae Dabija ș. a. Succesiunea editării acestora, cum ne dăm bine
seama astăzi, era dictată, în ultimă instanță, de o strategie diabolică, prioritate
acordându-se dogmelor ideologice, imnului și odei patriotice, mai pe scurt, liricii
„angajate social”.
Norocul și nenorocul lui Filip, din perspectiva zilei de azi, a fost ca
manuscrisul său, cu imaginea arcadică a lumii, să fie acceptat ca primul „bun
pentru tipar” între mai multe altele, pentru că cenzura nu vedea în candoarea
compunerilor debutantului vreo formă subversivă de boicotare a preceptelor
literaturii de comandă. Mult mai târziu, ajuns la vârsta sexagenară și neîmpăcat cu
debutul său eșuat, poetul, probabil deranjat de exuberanța juvenilă, mărturisește
(într-o precuvântare la cel mai rezistent volum, „Puținul (m)eu”), că de mai mult
timp are un vis, o ispită permanentă: „Am visat întotdeauna o carte, pe care să o
citească umăr la umăr cei în vârstă (părinții, buneii, frații și surorile mai mari), iar
copiii să tragă, intrigați și nerăbdători, cu ochiul: oare ce găsesc bun cei mari în
carte? În ani diferiți mi s-au întâmplat mai multe cărți de poezie. Astăzi le răsfoiesc
altfel decât le scriam în diferiți ani”. „Puținul (m)eu” debutează programatic cu
reflecția: „Ca toată lumea poate fi oricine”. Teama de inexpresiv, de monotonie, de
uniformitate, ridicată la rang de principiu al creației, îl face să se diferențieze, cel
puțin în declarații, de colegii de generație. Probabil că această normă de conduită
îl face să nu includă în „puținul (m)eu” nimic din compunerile „neîmpăcatului
meșter”.
Poet cu intuiție și vocație de artist plastic (o primă marcă a diferențierii), Iulian
Filip are, incontestabil, un sistem de imagini sau grupuri imagistice individuale,
proiecții ale eului, în limbajul poetului, „ecuații elementare”, niște „cioburi de
reflecție”, lucruri simple (dar nu există nimic simplu) cu care, apelând la tehnica
puzzle, putem identifica o lume artistică, poate un mit poetic individual, dacă e
să folosim conceptele exegezei psihocritice, obsesiile fundamentale, mitemele,
din care se adună cartea visată, în expresia modestă a poetului, „puținul (m)eu”,
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„cioburi” din care se prefigurează și se reconstituie imaginea globală a unui destin
de contemporan în ipostaze de „zburător”/ „mergător”, stări inerente într-un traiect
de mai bine de patru decenii.
Volumul de debut, în pofida unor inocențe feciorelnice, se reține printr-un
început de eternă primăvară într-un tărâm fabulos, care emană o stare de bucurie
totală și fericire nemărginită, circumstanțe și aspirații binecunoscute ulterior
generației „ochiului al treilea”:
„Când prind viață cuiburile-n ram,
dau muguri pomii și de-aripă multă
și casa-n zboruri parcă mi-ar fi smulsă
și nu am suflet ori prea mare-l am”.
În seria acestor euforii adolescentine revin memorabilele „ierburi cuprinse-n
germinare”; eul poetic „moare de bucurie”, un reflex indirect al „optimismului
istoric” (despre care s-a făcut mult c(h)az în epocă). „Peisajele sufletului” se
înfățișează în dimensiuni baladești „pe umerii străbunilor voinici” și, ca într-o
imagistică de sorginte blagiană, se prezintă drept scene din spectacolul luminii și
ale vitalităților campestre:
„La marginea câmpului desfundat,
peste-arăturile puhave, grele
cern seară de seară așchii de stele,
parcă-au ieșit zeii la semănat.
Semn bun! Se face lumină aproape
lângă sămânța adânc visătoare –
la fiece bob o scânteie de soare:
încoace, sevelor! Spre stele, ape!”.
Zborul fanteziei, calofilia, estetizarea, ca mijloace de evadare din realitate, ca
refugiu în idealități goale, sunt primele însemne ale poetizării și creării unei realități
virtuale, arcadice. Poezia lui Filip, cum s-a observat, stă sub semnul candorii
ființiale: „Picure rouă pe suflet,/ iarba alături viseze./ Mari simfonii moderne/ pe
departe urmeze”, al aspirației către ordinea sacră a universului: „De-atâta rouă
pe sub rădăcini/ până la cer o iarbă a crescut./ Și din câmpia unde au tăcut,/ au
năboit izvoare de lumini”, dar și al metamorfozelor râvnite; noi „să sorbim rouă
din florile macilor,/ preschimbându-ne în ce ne-am dorit”. Roua din florile macilor
cu forța ei magică preschimbă eul poetic proiectându-l în elementele primordiale
ale unei lumi cuprinsă într-un timp atemporal, un timp de poveste.
Cadrul poeziei – cu „copila cu ochi negri și de pradă” (ochiul, până a deveni
un simbol al cunoașterii, nu este decât o sugestie erotică, un ochi de pradă) – este al
unei „lumi de ierbi”, cu „pomul plin de păsări” sau cu „potop de păsări”. Desigur,
acestea nu sunt păsările din filmele lui Hitchcock. Ceea ce ne reține atenția în poezia
lui Filip sunt imaginile sau rețelele de imagini care sar în ochi: „se cer doar aripi
pentru întregiri”, „Pe umerii mei cu loc de-o aripă/ se prind și aripile voastre multe”,
„Vine o clipă când umărul stâng/ se face aripă peste durere”, „Iar zborul, ce acum
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te-a încercat,/ e zbor suprem cu ochi deschiși în moarte”, „Cei ce așteaptă-n poartă
cată-n cer/ aripile zvâcnind a bună veste”, „Deschide porți, pământule, izvoarelor
în câmp,/ ca să se cearnă soare pe-ascunse rădăcini./ Și lasă porți deschise pe unde
aripi urcă/ din limpede țărână, să sprijine lumini” etc., etc.
O modă poetică, dar nu numai în volumul de debut, fac simbolurile flotante:
lumina, pasărea, steaua, aripa, inima, pomul, sămânța, iarba, frunza, rădăcina,
izvorul, drumul, cântul, dorul, mama, casa, sufletul etc. Simbolistica, mult prea
mult la vedere, rămasă oarecum în umbra modelelor consacrate, este totalmente
insignifiantă la momentul debutului. Ceea ce trebuie reținut însă e că, dincolo de
conotațiile arhicunoscute ale acestui imaginar colectiv, de largă circulație (de la un
poet la altul), se prefigurează deja în debut, ca la marii poeți, elementele unui început
de sistem, un fel de mit poetic. Acesta se va constitui din „semnele” „neîmpăcatului
meșter”, din mitemele unei lumi în germene, în viziunea debutantului, a unui
„spațiu lângă sămânță”, anticipând în „sâmbur” realitățile virtuale:
„păsări stau în aer,
contururi desenând
la pomul încă sâmbur,
visându-și crengi în vânt”.
Chiar în mult contestatul debut intuim „cioburi de reflecție”, metafore, sim
boluri care îl vor individualiza, diferenția de colegii de generație. Câteva simboluri
suprasolicitate, cum ar fi: lumina, oglinda, ochiul, pasărea, aripa, zborul, izvorul,
apa, fântâna, exprimând raportul eului cu lumea, sunt dezvoltate, completate cu cele
inedite, individuale între care se remarcă persistent „ceasornicul defect” și „cafeaua
neagră”, simboluri cu rezonanțe dramatice, particularizând poezia de mai târziu.
Evoluția sistemului imagistic, cu toate antinomiile lui inerente, poate
fi exemplificată prin simbolul zborului, de altfel, un simbol central nu numai la
șaizeciști, dar și la șaptezeciști, care, reluat în diferite contexte până la suprasaturație,
pune în lumină modul poetului de a fi în poezie, inventivitatea, potențialul lui de
creație.
Volumul Dialoguri primordiale (1978), (adevăratul debut editorial al poetului,
în opinia lui Mihai Cimpoi), are ca „ars poetica” „Rondelul zburătorului”. Ideea
revine obsesiv și în „Dorurile, zborurile”, poem cu ținte strategice în construcția
volumului, afirmând o stare existențială în intonații și tipare folclorice, caligrafiate
în maniera lui Grigore Vieru, idolul șaptezeciștilor:
„Cine vrea să mă ajute
și mă lasă fără dor,
parcă-mi ușurează drumul,
retezându-mi un picior.
Cine vrea bine să-mi facă
și-mi ia dorul cel mai greu,
parcă mâna îmi retează,
să mă fac mai zdravăn eu.
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Cine vrea să mă ajute
și-mi destramă dorurile,
parcă-aripile îmi taie,
să-mi sporească zborurile”.
În „Lumină în piatră” „cine în zid o să zboare” dacă nu eul poetic, care face
parte din confreria neîmpăcatului meșter, iar într-un alt poem dăm de destăinuiri ca
acestea: „A fost de ajuns o boare/ ca să mă înalț –/ aripat cu pânzele voastre –/ în
ceruri…/ Iertați-mă, blânde fete,/ că vi le-am ars pe la colțuri –/ am trecut neatent
pe sub stele./ Iertați-l pe cel/ ce zboară stângaci!”, iar în altă parte eul poetic afirmă
că: „nu sunt decât țărână/ dintr-o țară zburătoare” („Rădăcinile și-aripile tale,
Moldovă”), în „Dălțile visătoare” „niște meșteri se-nvață-a zbura”, în penultimul
poem al dialogurilor poetice aflăm „Un zbor în toate” și încheie volumul „Ceasurile
cântătoare-ale casei” care anticipează „Ceasornicul defect” din volumul „Hulub de
poștă” (1983), o tendință ce se va dovedi sănătoasă în următoarele volume.
Într-o „ars poetica”, „Fântâna din poartă”, devine cu claritate motivul ochiului
inițiatic care sugerează memoria genetică, prezența panteistă a străbunului: „E parcă
ochiul limpede-al străbunului/ și nu ne știe văzu-i pe aproape,/ îngândurat spre
steaua-n vârful cumpenei/ și-n dedesubturi prea pierdut sub ape.// Când sparge-se
oglinda apei lină/ de setea noastră veșnică, primară,/ lung timp apoi se-adună fața
apei/ peste izvorul de lumină clară”. Este o oglindă magică, orientată spre trecut și
viitor.
Aceasta nu mai este oglinda din volumul de debut care reflecta condiția
narcisiacă a îndrăgostiților: „Am căutat oglinzile de ape,/ în care amețiți să ne
privim”. Este o altă oglindă care redimensionează genealogia și ontologia ființială.
Ca simbol al cunoașterii, ea exprimă, în esență, „conținutul inimii și al conștiinței”.
Alteori, măcinat de o criză a identității sale, eul poetic, contopit cu elementele lumii
înconjurătoare, se surprinde drept „o oglindă” ce încearcă „sens s-ajungă, sens să
prindă”:
„Eu nu sunt eu… Adică nu mă-ncape
această scurtă, dură-articulare –
zic „eu” și-aud rupând în mine ape
și simt cum mă destram…
Sunt aer, floare
și nor sunt, și bulgăre de pământ…
Eu nu sunt eu. La mijloc e-o oglindă –
și-ncearcă sens s-ajungă,
sens să prindă”
					
(„Momentele definiției”).
În altă parte, oglinda e făcută cioburi, un semn al depoetizării lumii arcadice:
„O fi aruncat careva o piatră,/ o fi pășit careva în călcâie/ pe fața ei limpede și
curată…/ În cioburile oglinzii/ împrăștiate/ aduni crâmpeie răzlețe,/ le-nchegi…/
Țoc! țoc!/ Triumfă sonore călcâiele,/ ca un râs homeric,/ ca o certitudine –/ fața
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limpede-a oglinzii/ n-o mai întregești…/ Și nu importă,/ dacă se poate,/ dacă se
cuvine să treci/ cu călcâiele/ pe fața oglinzii cuiva./ Pentru această oglindă/ nu mai
importă…” („Cioburi de reflecție”). Nu e Arcadia în pericol de moarte, este sugestia
caracterului evaziv al poeziei, „cioburile de reflecție”, o expresie a confruntării
poetului cu cenzura, pentru ca în anii de la urmă să rămânem cu conștiința, vorba
poetului, „gata de ducă”, pentru că „nici o oglindă nu te mai arată”. În finalul din
„Careva cu ceva din oglindă” doar o singură „oglindă bună” îi poate spune adevărul:
„Dar e oglinda acum cioburi toată”.
Oglinda rămâne simbolul adevărului, dar al unui adevăr mutilat. Poezia,
înțeleasă ca o oglindă de apă, care lung timp și-adună fața, are în structura
imaginarului fantasme arhetipale ale inconștientului colectiv, ale basmelor populare,
ale matricei spirituale.
Anume în „Puținul (m)eu” (2010) poetul își adună „ecuațiile elementare”,
de regulă, în expresii sentențioase cu înțelesuri esențiale: „Dai/ ce ai/ și ai/ ce dai”;
sau: „Ți se dă/ cât poți lua,/ cât poți duce/ altora”. Sunt chintesențe lumii sale fictive
și „apa vie”, tot ce are mai de preț poetul, și constată elegiac:
„Atâtea le-am făcut de dragul lumii,
de gura ei atâtea le-am tăcut,
că m-am temut să nu mă certe unii,
să nu m-acuze alții m-am temut.
De ne-nțelegeri m-am ferit adesea.
Naiv singurătăți am ocolit.
În haină neagră m-am temut să ies,
când lumea-n alb se plimbă fericit”
							
(„Preț”).
E un fel de „mea culpa”, devenită un ritual obligatoriu atât în poezia
șaizecistă, cât și în cea șaptezecistă. Este și un mod de a exprima chintesența artei
sale, eterogenitatea ei ca materie tematică, discurs, poeticitate. Armonia eului cu
lumea este revelată într-o parabolă, în care melcul „acum e pus în față să aleagă – /
infinit ori o găoace nouă?” („Melc și cochilie”).
Obsesia zborului e copleșitoare și în Cerul fântânilor (1977). Este adevărat
în același registru binecunoscut din „Neîmpăcatul meșter”: „Când departe ești de
țară,/ pasăre te face ea/ și în cer pe sus te zboară,/ să o vezi – că e a ta” („Moldovă”).
Acest grup de imagini, dacă nu greșim, anticipează imagistica lui Anatol Codru cu
fântână lui zburătoare („Zboară o fântână pe de-asupra țării”). Iulian Filip ghicește
„zborul nezburătoarelor”.
Pentru etapa incipientă a creației, „zborul” nu e decât un simbol erotic, o
rescriere a mitului „Zburătorului”. Într-un dialog imaginar, El și Ea încearcă o
definire a „dimensiunilor zborului” care metamorfozează ființa: „– De dragul tău
mi-s umerii înmuguriți ca ramul./ De dorul tău prin aripi. Tu zi s-ating o stea,/ să mă
întorc cu pulberi și focuri de tot neamul/ și să le joc în față pentru iubirea ta;/ tot cemi oprise zborul, își pierde greutate/ și lutul greu mă scapă. Ca fluturu-s ușor./ Tu
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zi-mi să încerc zborul în stele, pe departe,/ să vezi cum găsesc drumu-ndărăt doar
după dor…”/ Ea îi răspunde mai terestru:/ „aripile și zborul ce-acum te năpădesc/
îndreaptă-le încoace, poate ajungi la mine” („Dimensiunile zborului”).
Odată cu înaintarea în timp, imagistica de sorginte romantică, idilică suportă
anamorfoze ciudate, insolite în ludicul de limbaj:
„Când ai aripi și atâta cer,
să mai cerșești pe trotuare
fărâmituri de trai mizer
umilelor nezburătoare?
Să poți visa că poți zbura!
Să poți să zbori precum visezi!
Ce mai noroc pe viața ta –
să vezi cum zbori, să crezi ce vezi!”
				
(„Hulubul din Chișinău și alte zburătoare”).
În poezia târzie, lumea cotidianului e depoetizată programatic tot mai
frecvent, Arcadia, amenințată de pustie, degradează într-o imensă colivie, locul
zburătorului îl ia mergătorul, alteori târâtorul. Ființa înaripată începe a devia în
picaj, cade în „zbor stângaci”: „Lângă pânzele ghilite de voi,/ fete frumoase,/ lângă
pânzele albe întinse pe iarbă,/ pe iarba împestrițată cu păpădii galbene/ m-au răvășit
visele./ A fost de ajuns o boare/ ca să mă înalț –/ aripat cu pânzele voastre –/ în
ceruri…/ Iertați-mă, blânde fete,/ că vi le-am ars pe la colțuri –/ am trecut neatent
pe sub stele./ Iertați-l pe cel/ ce zboară stângaci” („Iertați-mi zborul stângaci”).
Eul, trecut neatent pe sub stele, are senzația și ideea unui destin ratat. Este
frapantă consecvența cu care zborul, de la un timp încoace, e compromis; „gura
de rai” amintește de zborul „în pustie”: „Taie-mi aripile,/ zăvorăști-mă-n colivie
–/ în ceruri m-am pornit să zbor/ și-am ajuns în pustie” („Amețeală de zbor”). În
„amețeala de zbor” ființa angelică are revelația că a rămas cu o singură aripă, dar
și aceasta i se rupe, catastrofa este iminentă: „Zbura înclinat –/ i s-a rupt o aripă/
și-avea numai una” („Zbor compromis”). Sau: „De ce să regreți că ai zburat?/ Doar
tu le-ai desfăcut aripile…” („Pasăre tristă pe nedrept”).
Este timpul în care zborul, tot mai accentuat, sugerează neliniștile ontice, în
ultimă instanță, conștiința paradoxală, generată de teama de zbor a zburătorului:
„Tot strigă înspăimântat:
– Nu po-o-ot zbura-a-a-a-a!...
Și nu se mai oprește
din zbor –
zboară cu tot pământul
prin această enigmă universală,
în care viața
le pune vârf la toate”
				
(„Teama de zbor a zburătorului”).
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În „Elegia dramatică a golului” eul poetic, într-o confruntare cu exigențele
unui mare creator, are senzația că arde pe tigaia fierbinte și goală a sufletului său:
„Ah, să pot plânge,/ să domolesc/ tigaia fierbinte/ și goală,/ sufletul meu,/ amărât/
de nimicul din el”.
Cu trecerea timpului „zburătorul” e înlocuit cu „mergătorul”, cu pedestrul
de rând, montat și el într-un mecanism universal. Este adevărat, acest preludiu al
neliniștilor existențiale îl intuim încă în „Cafeaua neagră”, o expresie a sentimentului
de frustrare, dar și un poem al neputinței mistuitoare:
„Nu că mă tem. Mă cutremur.
Tu dormi atât de departe
la pieptul meu adunată…
Și-i întuneric ca-n moarte.
Nu că pun preț pe viața-mi.
Dar dormi în cealaltă parte
cu fața întoarsă spre mine…
Și-i întuneric ca-n moarte”.
Sensibilitatea nu mai este tributară armoniei. Conștiința tragică a existenței
refuzate alternează cu nostalgiile fiului de țăran orășenizat. El, intelectual în prima
generație, e inevitabil în spațiul citadin cu viță de vie și cocoș la balcon. Mai târziu
însă lumea naturală e substituită de lumea artificială, de lumea obiectelor defecte. O
obsesie mai veche generată încă de oglinda spartă. Noile revelații ale raportului cu
timpul, degradarea lucrurilor simple schimbă viziunile poetului despre armonii și
dizarmonii, despre normal și anormal. Depoetizarea nu înseamnă doar despărțirea
de modelul idilic, de mitul arcadic, un construct imaginar anacronic. Depoetizarea
rezultă din stricarea armoniilor unui model al lumii, schimbarea limbajului,
sensibilității. „Ceasul defect” ajunge să întruchipeze descentrarea lumii. Mersul
haotic al timpului în plină expansiune comunistă e o disidență poetică notabilă.
Plasat alături de „Centaurul” lui Liviu Damian, cu care dialoghează ironic și inspirat,
poemul devine o bufonerie a stilului solemn specific dogmatismului dezabuzat.
E cu acest tip de texte și o conectare la tradiția literaturii subversive asumată de
șaizeciști:
„Ceasornicul de-o vreme mi-i defect
și mi-a rămas uitat pe etajeră.
Dar sunt bolnav de timp și sunt corect,
și noaptea mi-l visez pe noptieră.
Am puls constant. Mănânc l-aceeași oră,
mă culc l-aceeași oră și am vise
la ora trei – de mamă și de soră,
la ora cinci – de cele nedescrise.
La ora șapte mă trezesc din somn –
mă spăl, mănânc, mă-mbrac și ies din casă.
La ora opt mă întâlnesc c-un domn
care îmi spune ziua de-i frumoasă.
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Ziua de lucru mi-i de șapte ore.
Am dispoziție de lucru respectivă –
nu îmblu-n stea și nu cutreier norii –
disec realitatea obiectivă.
Dar… de un timp ceasornicu-i defect
și inima a prins să se grăbească
ori invers – ca să bată-ncet,
și nopțile au prins să se mărească.
Pe mama o-ntâlnesc la ora șapte,
văd vise fel de fel la ora opt,
pe domnul respectiv îl strig din noapte
și fructului din mugur îi zic copt.
Ziua de lucru mi-i de două veacuri
ori nici nu-i timp și îmblu-n nor și stea,
iar viața mi-o măsor pe val de lacuri…
Și un ceasornic geme-n urma mea”
						
(„Ceasornic defect”).
Acest poem antologic, „Ceasornic defect”, rămâne, în poezia lui Filip, expre
sia esențializată a sentimentului unei ființări descumpănite, a unei ordini împotriva
firii sau a unui început de haos, în ultimă instanță, a unei lumi răsturnate, ca și
la Vasile Romanciuc, a unei lumi pe dos. Este aici fără îndoială o cu totul altă
existență decât cea elogiată în Cerul fântânilor sau în Dialoguri primordiale,
volume omogene și bine construite, dar în care eul poetic e în armonie perfectă cu
lumea văzută ca un paradis și pe care o cunoaște blagian, prin darul iubirii: „Am
marele dar să iubesc/ orice boare trecând în câmpie/ și nu mai gândesc, nici râvnesc/
paradisul menit pe vecie.// Mi-e destulă această gură de rai/ cu mintă și struguri,
și vară./ Mi-e destul timpul pe care mi-l dai/ și-n care mă ții mergând, țară.//…Am
marele dar să iubesc/ amarnic gura asta de rai/ și nu mai gândesc, nici râvnesc/
decât dulcele, tânăru-mi plai” („Gură de rai”). Cu firea, cu lumea înconjurătoare,
eul poetic se află într-o consubstanțialitate totală:
„căci nu sunt decât țărână
dintr-o țară zburătoare”
				
(„Rădăcinile și aripile tale, Moldovă”).
Paradoxal evoluează și poetica lui Iulian Filip: de la limbajul și convențiile
moderniste la ludicul de limbaj postmodernist, la poezia metalingvistică în
stil nichitastănescian. În plan epistemic, metaforele și simbolurile obsedante
„degradează” în metonimii și embleme monovalente, limbajul reflexiv e defavorizat
34

de limbajul tranzitiv, iar în plan ontic, elementele noi, stihia timpului și nisipul
pustiei, intensifică drama imposibilei împăcări ale sinelui cu o identitate certă:
„Atât de tâmpite timpuri trăim,
încât nici ceasornicele nu rezistă
ori nu au poftă să le măsoare.
Ce-ar măsura?
Clepsidra măsoare nisipul pustiei!
… Ceasornicul crede”
					
(„Ceasornic defect (II)”).
Deconstrucția timpului arcadic reclamă prefigurarea unei contrautopii.
Și aici „tema cu variațiuni” a „ceasornicului defect” (dacă e să rămânem la
același măsurător de timp) devine, ca și în celelalte grupuri imagistice, un fel de
demonstrație în „ecuații elementare”, care deloc nu sunt elementare:
„De timpul care ni s-a dat –
atât cât ni s-a dat –
adeseori m-am întrebat
(subtil, mai delicat),
m-am întrebat, dar n-am sperat
răspunsul invocat.
Dar ce răspuns să mi-l fi dat
și cine? Că… nu m-am rugat –
am întrebat, îndurerat
că mi-i ceasornicul uitat
(cuiva l-am dat) la reparat,
că nu-mi spunea adevărat
cât timp mi-i dat……….”
				
(„Măsurarea timpului” (alt ceasornic defect)).
Trecerea timpului în „casa năpădită de-amintiri” este nedreptățită de
„calendarul grăbit” care luptă cu amnezia, o ideea fundamentală a generației
„ochiului al treilea”, de altfel, un fenomen schițat și de grafica fantezistă a poetului,
minuni revărsate ca din cornul abundenței. Este și aceasta o modalitate de luptă a
artistului cu timpul. În toamna vârstei, eul poetic, copleșit de „lauda somnului”,
de traiectul zborului predestinat, începe a se deprinde cu „cafeaua neagră”, cu
somnul mare și învață a muri: „Îi cerșești deșteptătorului/ 5 minute dulci,/ somn de
dimineață./ iar pe alături,/ iar pe aproape/ moartea,/ dulcea de ea,/ îți frunzărește/
foile calendarului,/ fremătându-ți eterne/ cântece de leagăn…/ Te deprinzi,/ te
deprinde/ să te deprinzi” („De-ale toamnelor”).
Depoetizarea, în scrisul lui Iulian Filip, nu este renunțarea la poetic, ci
asumarea unui „alt fel de a concepe poezia” (Nicolae Manolescu). Simbolurile,
chiar și cele „degradate”, mai cu seamă în catrene și miniaturi, din lirica gnomică,
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devin formule inițiatice prin care se încearcă a se redimensiona universul poetic,
ele sunt niște ocheane prin care se „deformează” arcadic sau se depoetizează
idilele și utopiile realismului de comandă; sunt simboluri prin care poetul cunoaște
lumea și se autocunoaște, între acestea distingându-se, înainte de toate, oglinda,
zborul, cafeaua neagră sau ceasornicul defect, toate, niște „cioburi de reflexie”,
în variante inedite, cu sugestii folclorice sau livrești, reconstituind, printr-o „ars
combinatoria”, „oglinda magică” a unui destin de „zburător/ mergător”.

Dr. Tatiana BUTNARU

IULIAN FILIP ȘI MIRACOLUL
TEATRULUI FOLCLORIC

O

   preocupare fundamentală în investigațiile științifice ale lui Iulian Filip
constituie valorificarea teatrului folcloric, o problemă elucidată în mai
multe studii, articole, volume tematice, în special, în cartea Miracolul scenei în arta
populară, un studiu amplu despre ceremonialul teatrului folcloric raportat la diferite
niveluri și etape de dezvoltare istorică. Se are în vedere afirmarea elementului
dramatic în tradiția autohtonă și, pe această cale, se instituie niște principii estetice
de sintetizare a unui bogat material factologic, pentru a demonstra evoluția istorică
a speciei „de la elemente disparate – la conglomerat, de la conglomerat – la structuri
organizate”1.
Receptat drept o „enciclopedie nescrisă a vieții poporului”2, teatrul popular
se manifestă prin niște trăsături tipologice individualizatoare, constituie o imagine
a vieții spirituale de epocă, este expresia trăirilor, aspirațiilor populare condensate
în tezaurul folcloric al românilor. Iulian Filip a stabilit parametrii științifici la
identificarea speciilor folclorice din teatrul popular, precum și circulația diferitor
reprezentații: Capra, Căluțul, Ursul, Irodul, Gruia lui Novac, Ceata lui Bujor,
variante de Mălănci, pentru a demonstra complexitatea speciilor din teatrul popular,
caracterul lor sincretic, autorul a evidențiat tipurile evolutive de reprezentanții și
resorturile variabilității subiectelor dramatice precum și diversitatea procedeelor
poetice, dramatice, scenice, vestimentare, coregrafice în realizarea spectacolului
popular, toate acestea fiind orientate „în ordinea apariției/ nașterii în timp, creșterii
materialului poetic”3. Într-un fel oarecare, autorul este „obsedat” de materialul
factologic deosebit de bogat, sunt nuanțate mai multe datini, tradiții, obiceiuri
legate de anumite practici și acțiuni ritualice, magice ale reprezentațiilor populare,
„jocuri cu măști zoomorfe, alaiurile (fără subiecte rotunjite, piese cu subiecte
rotunjite)”, toate acestea luate împreună determină un mediu specific folcloric
unde „variabilitatea materiei în timp și spațiu”, se manifestă sub jocul antinomic
de măști, exprimând niște pledoarii pentru omenie, bunătate, datina strămoșească.
1

Filip Iulian. Miracolul scenei în arta populară. Chișinău: Profesional Service, 2011, p. 30.

2

Pop M. Folclor românesc. Texte și interpretări. București: Grai și suflet, 1998, p. 158.

3

Ce este cântecul bătrânesc. Cântece bătrânești ale românilor. Cântece istorice. Antologie,
introducere, glosar, comentarii de Gr. Botezatu, A. Hâncu. București-Chișinău: Litera
Internațional și Grupul Editorial Litera, 2003, p. 8.
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Deosebirile ce s-au cristalizat între diferite specii ale teatrului popular sunt
determinate de condițiile istorice, care au favorizat apariția și evoluția acestora,
particularitățile artistice și criteriul estetic în vederea aprofundării, valorificării
anumitor aspecte ale realității curente, cu deschidere spre multiple dimensiuni
ontologice și existențiale. Este vorba de niște secvențe de viață patriarhală unde
este conturată o atmosferă etnologică specifică, un univers de stări, trăiri interioare,
situații de viață marcate de resorturi magice. Conceptualizarea mitică orientează
cititorul spre niște forme primare de totem de o pronunțată alură alegorică. În
această ordine de idei, măștile populare se impun drept arhetipuri mitice, care au
o funcție de mediere în descrierea caracterologiei folclorice, ele devin simboluri
antropomorfe ale fertilității și fecundației, exprimă jubilația sufletească a omului,
izvorâtă din imboldul revelator al îndeletnicirilor zilnice, ceea ce face din viața lui
o continuă sărbătoare.
Toposurile folclorice omniprezente în cartea Miracolul scenei în arta
populară se manifestă printr-o orientare conceptuală, etică, estetică, gnoseologică
și capătă un caracter sincretic. Atmosfera fabuloasă rezultă din necesitatea de
a explica semnificația magică a arhetipurilor mitice, a le raporta la fenomenele
sociale din realitatea curentă. Ursul este considerat un strămoș al universului,
iar prezența acestuia în diferite scenete folclorice capătă analogie cu anumite
semnificații din cultul lui Zamolxe, exprimă puterea primară a stihiilor naturii,
reînvierea ciclului calendaristic, este „întruchiparea divinității naturii, care moare
și renaște în fiecare an”4. Un dinamism relevant, dar în același timp și o alură
comică specifică poartă textele unde transpare jocul Caprei, un simbol zoomorf
interpretat în funcție de caracterul său arhetipal. Din lectura cărții rezultă, că este
figura cea mai controversată în teatrul popular „dintre toate animalele capra e
cea mai aproape de diavol, el apare sub înfățișarea ei”, pe de altă parte însă capra
prefigurează „întruchiparea mamei primordiale care cu laptele ei hrănește pe zei...”,
ea transpare drept „un daimon al fertilității”5 omniprezent în majoritatea riturilor
agrare. Reprezentarea morții și reînvierii Cerbului este prezentată printr-o viziune
mai succintă, dar la fel de convingătoare. Întrucât în unele studii folcloristice
Cerbul este considerat „întruparea pământească a soarelui personificat ca zeu în
mersul lui prin zodiac”6, animalul-mască semnifică energiile vitale ale naturii, este
„imaginea forței generatoare de viață a zeității care asigură fertilitatea naturii”7.
Rosturile cosmogonice și telurice ale acestor arhetipuri mitice își găsește expresie,
după sugestia autorului, în conformitate cu tradițiile agrare ale băștinașilor,
fiind legate „de ritualul primei brazde, de așteptarea mieilor, de întoarcerea
cocostârcilor”, într-un cuvânt este vorba de datini, tradiții, obiceiuri „foarte multe
4

Evseev I. Dicționar de simboluri și arhetipuri literare. Timișoara: Amarcord, 1999, p. 195.

5

Ibidem, p. 27.

6

Ollănescu D. Teatrul la români. București: Editura Eminescu, 1981, p. 37-38.

7

Coman M. Izvoare mitice. București: Cartea Românească, 1980, p. 127.
38

superstiții și precepte, respectarea cărora aveau menirea să sporească fertilitatea
pământului și fecunditatea omului și a ajutoarelor sale”8. Prin urmare, avem de-a
face cu niște simboluri antropomorfe ale fertilității și fecundației, ele exprimă niște
spirite protectoare ale cosmosului teluric, dar în același timp mai redau jubilația
sufletească a omului izvorâtă din imboldul revelator al îndeletnicirilor zilnice. Ideea
de întregire mitică a universului țărănesc se realizează prin prisma unor categorii
simbolice deposedate de alura lor sacrală, dar alimentate de o irezistibilă sete de
viață, de primire lăuntrică, care în esență semnifică bucuria de a trăi, a iubi, a crea.
Reprezentațiile de capre, cerbi, urși, căluți din reprezentările teatrale descrise în
studiile lui Iulian Filip denotă prezența unor conglomerate cu trăsături tipologice
individualizatoare, unde pe calea analogiei se face o incursiune spre „originea
vânătorească”9 a secvențelor și situațiilor de viață descrisă. Or, după sugestia unor
folcloriști, așa „cum din motivul acesta păstoresc s-a născut aspectul plugăresc,
tot astfel motivul păstoresc a fost precedat de o viziune vânătorească”10. Tranziția
acestor motive se manifestă prin corelarea formelor de viață din mediul patriarhal
concretizate în speciile teatrului folcloric și, în același timp, de modalitățile de
diferențiere tipologică omniprezentă în creativitatea populară. Imaginile și detaliile
artistice reproduse capătă o coloratură specifică și au menirea de a aprofunda
niște forme primare de totem, unde eroii se regăsesc prin semnele mitologice
reprezentate de măștile populare. Modelul mitic al inițierii justifică în plan ontologic
determinările etnologice la început de an. Inițierea în actele ritualice fundamentale
are loc prin suprapunerea diferitor niveluri de percepție mitico-folclorică și se
realizează în măsura în care gândirea populară le desacralizează pentru a le amplasa
în niște situații concrete de viață. Ideea de întregire mitică se suprapune unor rosturi
existențiale de alternativă, fiind precedate de acțiuni magice pentru a „dinamiza” și
a menține în continuare energiile primare ale universului, rezultă din necesitatea de
a explica originea lucrurilor și fenomenelor din realitatea curentă, de a aprofunda
anumite resorturi din sfera arhetipală și a explica ritmurile primare ale existenței, a
dezvălui dialectica binelui și a răului universal.
Circulația subiectelor dramatice din teatrul folcloric sunt aprofundate de
diferite niveluri și etape de dezvoltare etnologică. Caracterele tipologice ale per
sonajelor sunt privite în corelație cu dimensiunile, aspectele tematice ale repre
zentațiilor scenice aflate în circulație, cu plasticitatea imaginii folclorice. Or,
dinamica interferenței diferitor subiecte folclorice din arsenalul teatrului popular
își găsește exteriorizare în corelație cu reprezentările și particularitățile estetice
specifice ale caracterologiei populare, în dependență de anumite grupări de teme
și motive, mișcări de personaje din straturile arhaice de proveniență mitică. Este
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vorba de un context etnocultural specific, unde s-au constituit niște formule genera
lizatoare de exteriorizare a celor mai diverse manifestări ale imaginației populare,
în vederea circulației subiectelor dramatice, în conformitate cu mediile folclorice și
reprezentările despre viață ale geniului popular. Cercetătorul evaluează fenomenul
teatrului popular în corelație cu codul etic și estetic al poporului, poziția sa înțeleaptă
față de esențele primordiale ale vieții, față de muncile agricole și fertilizarea
universului țărănesc, în legătură cu ciclicitatea fenomenelor din natură și realitatea
socială cu anumite imbolduri de inițiere mitico-ritualică convertite în plăzmuiri ale
imaginației populare.
Preocupat de aspectele fundamentale ale esteticii populare, Iulian Filip
face referință în cartea sa și la „resursele cuvântului artistic11, autorul sintetizează
un bogat arsenal de reprezentări teatrale cu orientare spre contemporaneitate,
sunt analizate imagini, tehnici narative, procedee compoziționale cu o anumită
sferă de viabilitate în timp și spațiu, pentru a se încadra într-un sistem de valori
veritabile, în felul acesta demonstrând responsabilitatea față de cuvântul scris,
perspicacitate în estimarea fenomenelor etnologice. Or, de la „poetica sincretică
a teatrului popular autorul cărții Iulian Filip ajunge la portretizări și mișcări de
personaje12, care luate toate împreună se vor manifesta prin arta vederii celuilalt”,
fiind trasată o succesiune, o legătură consecutivă între teatrul vieții, pe de o parte,
sau „teatrul lumii”, pe de altă parte, unde sinele creator al folcloristului Iulian Filip
se află în „starea de veghe”13, în promovarea sensurilor primordiale ale spiritului
popular. „Arta vederii altuia”, îi permite autorului să depășească convenționalismul
arbitrar în cercetarea spectacolului folcloric, ajungând în felul acesta în „centrul
axiologic” al unei „estetici diferențiate, pentru a menține și a perpetua „o matrice
stilistică” constituită de secole, a depista în contextul teatrului popular un domeniu
viabil de inițiere artistică. De subliniat, în studiul său, Iulian Filip depășește sfera
preocupărilor sale de cercetare din contextul teatrului folcloric și face o legătură
nemijlocită cu realitatea actuală, se manifestă în cadrul unor dialoguri primordiale
despre viabilitatea elementului teatral omniprezent la manifestări și reprezentații
de amploare, în organizarea cărora este implicat nemijlocit. Această „imagine
superteatrală” îl determină să vină cu o inițiere estetică pentru cititorul de toate
vârstele, pornind de la „teatrele școlărești și cetele de teatru popular, pe diferite
drumuri curg, în alaiuri spre Teatrul Lumii. Și nimic mai frumos în fruntea acestor
alaiuri decât steagurile înălțate și purtate de cetele flăcăilor, întruniți în diferite
teatre ambulante cu reprezentații axate pe principii de solidaritate și cinstire a unor
pretexte calendarice cu patroni spirituali (mitici) de venerabilă autenticitate”14.
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Lucrarea Miracolul scenei în arta populară este o traiectorie spirituală
parcursă de Iulian Filip de la teatrul folcloric spre „theatrum mundi”, ca „să ajungă
unde o visez – la lumea care o așteaptă”15, iar de acolo să revină prin subtilitatea
gândului poetic. Legătura dintre teatru și poezie se manifestă în permanență
în preocupările de cercetare ulterioare ale folcloristului Iulian Filip, iar cartea
Miracolul scenei în arta populară prezintă mai degrabă confesiunile interioare ale
unui poet despre viabilitatea elementului folcloric în arta scenică populară. Or, în
ipostaza sa de „potențial interpret” al reprezentațiilor populare, semnatarul cărții,
și-a asumat responsabilitatea pentru a demonstra viabilitatea unui amplu fenomen
artistic în vederea promovării și menținerii valorilor general-umane cu durată
sigură în timp.
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Ibidem, p. 182.
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Ludmila CALINA

INTERPRETĂRI DE POETICĂ SINCRETICĂ
ȘI INFLUENȚE POPULARE ÎN COLINDELE
DIN STÂNGA NISTRULUI
(conform monografiei „Miracolul scenei în arta teatrală”
de Iulian Filip)

C

reația populară din Stânga Nistrului a supraviețuit grație prezenței
faptului folcloric autohton și a memoriei populare a oamenilor, care nu
erau indiferenți față de tradițiile spirituale perpetuate din moși-strămoși; dacă ne
gândim la colinde, cântece de stea, teatru popular, − obiceiuri și ritualuri desfășurate
cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou.
Teatrul popular se circumscrie armonios între sărbătorile populare drama
tice/teatrale basarabene și bucovinene. Noi încercăm să „radiografiem” afirmarea
reprezentațiilor populare din Stânga Nistrului datorită unor influențe și contaminări
de motive cu textele colindelor și cântecelor de stea.
Textele cercetate de Iulian Filip se asimilează-compară cu alte variante și
intertexte, se suprapun, se acceptă.
În cultura românească numele scriitorului și folcloristului Iulian Filip e unul
notoriu. În teatrul popular ori literar, în poezie și roman, Iulian Filip se joacă cu
textul și cu micuții eroi, iar aceștia, la rândul lor, cu oglinda, cu ceea ce văd în ea,
cu ceea ce reflectă aceasta în imaginația lor (un chip vesel ori trist, pus pe glume
ori serios); iar de aici copilul e pornit spre grădiniță ori școală și e aplecat spre carte
și biserică. Copilul-adolescent parcurge, ceva mai matur, acea etapă a dimensiunii
culturale și tradiționale din viața sa, ca, în cele din urmă, să ajungă spre un theatrum
mundi... al maturității de sine, de ceilalți, în ani diferiți și cu ocazii speciale.
Deoarece a avut și are o viziune aparte asupra vieții și procesului de creație
din ea, asupra omului din laborator și a laboratorului din el, folcloristul Iulian Filip
a plecat de la Academie, pentru a reveni la ea, după 25 de ani de absență, cu un alt
statut și drept. Pentru Liviu Damian, Iulian Filip este „un tânăr poet de la Sofia”,
cu „dragoste de scris, răbdare și talent” [4, p. 336], pentru etnologul și folcloristul
V. Cirimpei: „... omul de cultură spirituală românească Iulian Filip, în operele
sale, manifestă judicioasă luare-aminte asupra creativității populare, mai cu seamă
asupra acelei privitoare la «arta vederii altuia», a «jocului de-a altcineva»; înzestrat
cu imaginație complexă – de scriitor, plastician și cercetător științific, el este autor
de studii, recenzii, lucrări de publicistică; semnatar de volume cu versuri-poeme și
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poeme scurte (inclusiv haiku-uri), distihuri și poeme «într-un vers», piese de teatru,
proză-romane, viziuni de artă plastică (desen, grafică, pictură, sculptură) – în toate
adeverindu-se atent observator al faptului rarisim și original, ne-or-di-nar, singular
și neobișnuit; altfel zis, al actului unic, deoarece, „ca toată lumea poate fi oricine”
(axioma lui de căpătâi) [1, p. 247]. Vasile Romanciuc îl numește „un cultivator de
esențe”, „de unde și copilăreala cuibărită adânc în ființa poetului convins că cei mici
au nevoie să se sprijine de ceva frumos” [4, p. 336]. În fine, auzind „cuvintele prin
culoare”, precum „nota Petru Bicer” [4, p. 336], scriitorul Iulian Filip este artistul
care, prin prisma Căluților, Păpușilor, Irozilor a dat un suflu dinamic teatrului
popular (și literar!) din Moldova, Bucovina și – de ce nu – din Transnistria.
În prefața volumului „Miracolul scenei în arta populară”, Iulian Filip măr
turisește că Iordan Datcu, enciclopedistul etnologilor români, l-a menționat pe
dramaturg în dicționarul său, ca pe un cercetător care aduce mărturii consecvente,
când dreptul la sărbătoare, la înscenarea teatrală de Sfântul Vasile, era apărat prin
sânge. Autorul monografiei „Miracolului” comentează inspirat o scenă reală din
reprezentările de la Anul Nou: „Mi-a plăcut să constat că pentru a mă prezenta în
«Dicționarul etnologilor români» autorul acestui proiect capital, distinsul etnolog
Iordan Datcu, a citat anume acest episod (...) ca «document zguduitor»: «Am fost
martorul unui dialog (la Crasna), care m-a trăsnit prin încrâncenarea și fermitatea
cu care omul simplu apără dreptul la sărbătoare... Un colonel de miliție i-a ridicat
masca fioroasă a unui Urs și l-a luat la trei parale pe interpret: ‒ De ce nu ești la
lucru? Doar îi zi lucrătoare! Interpretul s-a mocoșit scurt și a scos de la piept o
hârtie, băgându-i-o sub nas colonelului: ‒ Am dat sânge și am două zile libere.
Cu sângele meu am plătit dreptul de la Sfântul Vasile. Și prin această conștiință
a valorilor noastre se poate explica uluitoarea concentrare și păstrare a întregului
repertoriu teatral din folclorul românesc. Nicăieri în altă parte, decât în Bucovina
și Moldova, partea de nord îndeosebi, de-o parte și de alta a Prutului, nu s-a păstrat
această panoramă – aproape integrală – a dramaturgiei noastre populare” [I. Filip,
p. 8] și [Datcu, p. 264-265]. În monografia menționată folcloristul Iulian Filip
își propune să reliefeze mijloacele posibile de prindere a eroilor într-o atmosferă
sărbătorească, descifrând oportunitatea și inerența unor „resorturi ale variabilității”
dramatice, prin teatru popular, urături și colinde, acestea identificându-se printr-o
atracție sufletească, etică. Tehnica superioară în aceste evenimente de iarnă
prevede niște sincronizări din partea executanților și participanților pe teren, care
prin mișcări, gesturi, mimică și vestimentație imprimă niște vederi, ascultări și
situații aparte ale teatrului popular, înscenat în seara de Sfântul Vasile, iar în alte
localități – de Anul Nou și de Crăciun. Exegetul-folclorist I. Filip intervine în text
cu explicații și exemple de natură sincretică, prin acea axă a existenței unui teatru
popular, prin „fondul repertorial al fenomenului [care n. n.] se manifestă, mai cu
seamă, la Anul Nou, în același cadru cu urătura și colinda” [3, p.10]. Interferențele
sincretice teatrale, cu textele colindei și urăturii din Miracolul iulian se desfășoară
și în plan regional, cuprinzând teritoriile basarabene, bucovinene și transnistrene.
Convingerile noastre despre perenitatea și existența tradițiilor vor dăinui atâta
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timp, cât vor exista interpreți populari care țin la rădăcinile lor de-acasă și la
neam. Fenomenul Iulian Filip este cunoscut în lumea literară și folcloristică prin
camertonul care inspiră spre mobilitatea și cunoașterea vederii de sine și a altora,
prin teatrul folcloric înscenat pe la casele oamenilor și în Casele de Cultură, și
posibilitatea de a vedea, prin reprezentație, ceva mai mult decât o evoluare barem
de o oră – niște lecții de viață. Titlul monografiei sale denotă o temă magistrală
în evoluția reprezentațiilor ortodox-religioase despre nașterea lui Iisus Hristos. A
fost un miracol pentru toți creștinii care au crezut în nașterea lui Iisus din Fecioara
Maria. În culturile religioasă, populară și literară chipul Maicii Domnului a
fost înveșnicit prin colinde religioase și cântece de stea, prin poeziile lui Mihai
Eminescu și Ion Pillat, prin picturi și icoane. Învățarea unor precepte de bun-gust și
sensibilitatea specială, am zice, aparte față de înțelepciunea populară, îl determină
pe copil/flăcău (fată, vârstnici) să se orienteze spre cultul Maicii Domnului, prin
miracole. Miracolele, „reprezentate de confrerii numite puy puneau în scenă variate
situații de viață rezolvate în final printr-o minune datorită intervenției divine, cu
deosebire a Fecioarei Maria [5, p. 146-147]. Din franceză miracle – „minune”, iar
puy – „societate literară pusă sub ocrotirea Sfintei Maria” [7, p. 301].
Irozii, descriși de exegetul I. Filip, au suferit anumite modificări în planul
expunerii textului, mai puțin în cel al vestimentației, mimicii și gestului, deoarece
plinătatea pe care și-o creează actanții la aceste sărbători „vine de la costumația
și inventarul alaiului confecționat temeinic” [3, p.51]. Altă dată, reprezentațiile
teatrale sunt prezentate fără de intervenția motivului religios al Irozilor. Țesătura
acestora este înlocuită de haiduci, Arapi, Ciobani, Doamne, Militari și de alte
personaje pitorești, care evoluează odată cu circulația repetițiilor și reprezentațiilor
teatrale. Unele alaiuri („în reprezentațiile nereligioase”) au suferit modificări în
scenele cu militarii. Și aici apare o întrebare firească a căutătorului de sine prin
ceilalți, nu mai puțin căutători... de ei și de alții. Copilul pus în dreptul oglinzii,
își vede fața, încearcă s-o mimeze, pentru a vedea și simți ce i se întâmplă, se
joacă cu mâinile și atunci el observă această comunicare cu el însuși, dintr-o
altă perspectivă. El încearcă să fie protagonistul unor povești pentru copii, unor
reprezentații dramatice, teatrale. Se compară cu celelalte personaje, trăiește viața
lor și-și închipuie că ar putea fi un omuleț între oameni sălbatici, nefiind sălbatic.
Or, rolul unui adolescent în arta teatrală nu se supune tradiției? Nu-și imaginează
adolescentul că ar putea juca rolul lui Stratiot ori Irod, Harap ori altcineva, mai pe
placul lui, știind că ar putea să vorbească, să mimeze și să gesticuleze întocmai
cum se trăiește, fiind mândru să-și poarte căciula. La maturi această mândrie poate
fi dobândită și după niște lecții dure de viață, când purtarea măștii e necesară și în
alte condiții... Iar dacă aceste comunicări non-verbale și, bineînțeles, verbale, ajung
în fața spectatorului cu trecere într-un teatru ambulant, atunci riscul de a face ceva
plăcut pentru lume, pentru cei care-l ascultă pe interpret, se sincronizează [n. n.
în teatru!], se asociază într-o atmosferă de interacțiune reciprocă, când jocul de-a
altcineva nu e fals și menține acea conduită e(ste)tică, care detectează spectacolul
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și spectatorul adevărat. Omul e autentic atâta timp, cât riscă a face lucruri originale,
și devine mai slab atunci când își justifică amintirile cu acei oameni care au cedat în
fața imposturii. Spectatorului/criticului de teatru îi revine misiunea de a le trece...
la trecut... Supraviețuirea teatrului, urăturii și colindei în arealurile moldovenesc,
bucovinean și transnistrean demonstrează vigoarea tradițiilor noastre. Irozii din
spectacole au rămas niște personaje fantastice, prin reprezentație, costumație și
emoțiile insuflate spectatorului, celui care apreciază, critic, echidistant ceea ce li
se întâmplă participanților la aceste manifestări. În acest context folcloristul Iulian
Filip îl citează pe M. Kogălniceanu: „Dascălii și diacii, întocmai ca în Franța les
clercs de la Bazoche, erau cântăreți, erau chiar actori, reprezentând misterele
religioase, ce pretutindenea au fost începutul teatrului modern, și din care rămășițele
ne sunt păstrate încă prin Irodul sau Betleemul nostru, cari din ziua de Crăciun și
până în lăsatul secului parcurg stradele orașelor noastre, și care se reprezenta mai cu
deosebire de cântăreții de la biserici. La începutul încă al acestui secul «Irozii» erau
ținuți în onoare mai mare, fiii boierilor celor mai înalți, îmbrăcați în haină de stofă
aurită, mergeau la curtea domnească și la casele boierești, cele mai însemnate, de
reprezentau scenele religioase. Aici este loc să regret că, încă atât cât este timpul, nu
ne îngrijim să păstrăm ultimele rămășițe ale Irozilor, cari seculi întregi, cu păpușele,
au fost teatrul nostru popular” (...) [I. Filip, p.70]). Nerespectarea unor parametri
de origine religioasă în teatrul popular de către oamenii de rând (copii, adolescenți,
vârstnici) se sancționa cu interzicerea reprezentațiilor de alaiuri teatrale [3, p.  71].
Menționarea acestor decalaje de către folcloristul I. Filip dintre bisericesc și lumesc,
dintre dieci și copiii de rând, care-și asumau acea libertate și își permiteau anumite
adaosuri, nu sunt unice în circuitul de valori din cadrul sărbătorilor de iarnă.
Faptul că micuții, adolescenții și oamenii vârstnici își onorează Sfinții presupune o
anumită maturitate și o asumare a ceea ce fac, a ceea ce sunt în raport cu spectacolul
și spectatorii. De aceea echilibrul sărbătorescului se menține atâta timp cât
funcționează buna-înțelegere între participanții și ascultătorii acestora. Exegezele
dlui Iulian Filip explică în felul următor acest subiect cu „Irozii”: „Deși subiectul
a fost lansat de biserică, ‒ umblau dieci și dascăli tineri, ‒ el a fost preluat și de
cete de enoriași, dat fiind că motivele biblice, folosite în «Irozi», erau cunoscute
de mase (influența bisericii la timpul când se afirmau «Irozii» fiind considerabilă)”
[3, p. 71]. Iar aceste mase, acest popor simplu era curios pentru felul în care se
sărbătoreau obiceiurile de iarnă în familiile boierești. Părerea menționată de către
folclorist a fost susținută încă de etnologul T. Burada, care releva acele uimitoare
ralieri între participanți: „boierii îngăduiau să intre în salon odată cu Irozii și o parte
din popor, precum și copiii, cari urmau pe Irozi, pe strade, ca să privească și ei” [3,
p. 70]. Irozii au și subiecte asemănătoare cu textul din alaiul „Crailor”, „izvorul” [3,
p. 54] acestora fiind primii. Implicarea Ciobanului în textul „Crailor” este rezistentă
în fața lui Stratiot, deoarece-și caută de turma sa: „Ciobanul: ‒ Eu mă lupt cu urși,
cu lei,/ ce-mi răpesc ai mei miei./ Și pe lup de-l văd în drum,/ nu mă tem, îl fac
scrum./ Și pe urs de-l întâlnesc/ cu această cață-l lovesc./ Eu sunt păstor, trăiesc
bine,/ ce au împărații cu mine?// Ei își caut’ de-ale lor/ păstorii – de turma lor.
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Stratiot: Ce vorbești, nene păstor,/ parcă ești un râzător,/ parcă ești ieșit din
minte,/ nu mai ești ca mai-nainte...
Ciobanul: O, tu om făr’ de rușine,/ Cum vorbești tu către mine?/ Cu așa
mare-ndrăzneală?/ Au nu știi că-n altă țară/ Irod este împărat/ decât toți cel mai
înalt?” [3, p. 54]; [57, p. 88]).
În Irozii apar și alaiuri care prezintă subiectul „până la strofoleală”, notează
folcloristul I. Filip, iar cei „Trei ierarhi” ori cei „Trei Crai de la Răsărit” nu au nimic
comun cu „misiunea sacră” din povestirile biblice (p. 55, AF, 1959, nr. 126a, p. 30,
Caracușenii-Vechi). În final, Craii sunt iertați de către Irod: „Acuma sunteți iertați. O
mică sârbă să-mi jucați!” [I. Filip, p. 55], [p. 67, p. 13]). În altă variantă Irod îl iartă
pe Ostaș. Ultimului îi revine misiunea să danseze o horă (p. 55). Ceea ce a remarcat
Iulian Filip este varianta „timpurie a Irozilor”, una din cele mai „cuviincioase” cu
„religia și morala” și „înlănțuirea de scene din varianta fixată de T. Burada” [3, p.
72]. Câteva momente sunt semnificative în dialogul Împăratului Irod cu Stratiot
din textul lui Burada. Scenele a treia, a cincea, a șasea, a șaptea repetă variantele
biblice din colindele/ cântecele de stea transnistrene; celelalte, a 8-a, a 9-a, adaugă
subiectului alte motive de interpretare. În scena a 5-ea apare Stratiot și confirmă
vestea nașterii lui Iisus Hristos. Propune să taie toți pruncii „de doi ani mai mici în
jos, ca să-l afle pe Hristos” (...) [3, p.72]. În scena a 6-ea „sunt anunțați Craii. Irod
îi poruncește lui Stratiot să împodobească palatul și acesta pune trei scaune lângă
împărat. Dialogul cu Craii. Irod acceptă plecarea Crailor după Hristos, dar să-l anunțe
și pe dânsul când l-ar afla. Îl cheamă pe Stratiot și poruncește tăierea pruncilor. Se
cântă Trei crai de la răsărit. Vine Stratiot cu porunca împlinită” [3, p.  72]. Scenele
următoare, spre final, alcătuiesc textul cântecului „Sfinții mucenici” și venirea
Crailor, care-l „acuză de crimă”. În secvența a 9-a se întâmplă dialogul înverșunat
între Harap și Irod. Tatăl lui Harap a rămas fără de roaba pe care o iubea, pentru că
un împărat a furat-o. „Harap sare la Irod cu cuțitul, zicând că are dreptul să-l taie.
Stratiot cu straja îl opresc pe Harap. Irod poruncește să-l bage la închisoare, dar îl
readuce să afle „ce foc pe Harap «l-a lovit», de nu s-a socotit cu oștile împărătești?”
„Harap a vrut să-și răzbune copilul tăiat între cei «14 mii de prunci». În fine, varianta
Irozilor respectă același motiv al iertării – Harap „cere îndurare și e iertat” [3, p. 72].
Irodul din colindele transnistrene nu „l-a tăiat pe Hristos”, în schimb au fost
nimiciți mulți copii: „Au tăiat Irod copiii/ De la doispreși ani în jos,/ Ca să-l tai
pi Hristos./ Pi Hristos nu L-au tăiat,/ Domnul Sfântu l-a scăpat./ Cruce-n casî la
fereastrî,/ Rămâi, gazdî, sănătoasî!” (AFP, 2013; Crasnaia-Gorca-Grigoriopol; inf.
Efrosinia Busuioc, 77 de ani; culeg. L. Calina). Într-o altă variantă a celor „Trei crai
de la Răsăritu”, transcrisă la Festivalul-Concurs al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă
„Aho, Aho, răsună Nistrul!” (din 2014) prenumele lui Irod este doar subînțeles
prin faptele care au avut un impact poetic răscolitor: „Trei Crai de la Răsăritu,/ În
Vifleem ei s-o pornit,/ Tot cu Steaua lăturându/ Și acolo poposind./ Vifleem când o
ajunsu/ Steaua lor li s-o ascuns./ Patruzeci de mii de prunciu/ Tot sub sabie mi-au
pus./ De doi ani și mai în josu/ Ca să-l afle pe Hristos./ Pe Hristos nu l-o aflatu,/
Duhul Sfânt L-o apărat”. Aici pot fi întâlnite variante cu cifre diferite de prunci
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uciși: paisprezece mii și patruzeci de mii sunt cele mai vehiculate. În alt text, Irod,
cu viclenie, vrea să-L ucidă pe micuțul Iisus: „Merjeț, merjeț și-L aflați/ Și veniți și
vă-nchinați,/ Să merg să mă închin și eu/ Ca la unul Dumnezeu” (AFP, înregistrarevideo, s. Delacău-Grigoriopol; inf. Ansamblul folcloric „Veselia”; culeg. L. Calina).
În anul 1994, în satul Soltănești-Nisporeni am avut ocazia să văd un grup de
hăitori de Sfântul Vasile (reprezentanți ai alaiului, până la 12 persoane) care umblau
și cu Capra teatrală. Flăcăii aveau o zornăitoare care se bătea de mână, imitând,
în ogrăzile oamenilor, „sunetul banilor”, cu un îndemn pentru Capră – „să joace
mai bine”. Aici avem o scenă parafrazată din Miracolul iulian. Spre exemplu, în
monografia folcloristului, în cadrul Mălăncii apare ursul: „Joacă bine, măi Martine,
că-ți dau miere de albine”, la care ursul începe să joace figuri (...) [I. Filip, p. 59].
În iarna anului 2015 am înregistrat folclor pe scena Casei de Artă și Meșteșug
din Tiraspol în cadrul concursului „Izvorul tradițiilor”. Evoluarea colectivului
din Delacău-Grigoriopol se axa în jurul personajului zoomorf „Capra”. După
interpretarea colindei celor „Trei Crai”, într-un ritm cadențat, membrii colectivului
(interpreții) adaugă spectacolului noi motive de glume, astfel făcând flexibilă una
dintre variantele apariției Caprei și modul de adaptare al unor strigături în contextul
sărbătorii. Capra transnistreană comportă același clișeu poetic: vinderea ei ar aduce
beneficiu familiei, gazdele, la rândul lor, demonstrându-i cumpărătorului caracterul
neobișnuit al ei – că dansează bine și e bună de lapte (e lăptoasă). Capra de pe scena
teatrului din Molovata-Nouă aproape că nu diferă, în ansamblu, structural și textual
de capra din Delacău. Peste ani am remarcat că reprezentațiile cu Capra și Calul
sunt mai numeroase și mai spectaculoase în Moldova, decât în Transnistria, cu toate
că au rămas și aici performeri care nu se dau cu una cu două și nu-și abandonează
crezul de a face lucruri frumoase, în pofida unor condiții nefavorabile. Aceste
tonalități sunt vizibile și transparente acolo unde activiștii-sălbătăciți de anumite
legi, restricții comentează obiceiurile de Anul Nou și Crăciun la comanda unor
scriitori care fac parte din cohorta cenzurii. Ceea ce se interpretează de unii cenzori
care-și fac serviciul la comandă, e neacceptarea unor contaminări cu alte texte din
diferite regiuni unde trăiesc românii.
La români căluțul este un simbol special în contextul sărbătorilor de iarnă.
Copilul se simte mai puternic când își imaginează că este în rolul căluțului.
Copilul își imaginează mersul calului, făcând câteva tururi cu limba în cerul gurii.
Revenirea la acest joc se transformă, cu anii, într-un adevărat spectacol. Pledoaria
pentru astfel de scene îl înscrie într-un cadru festiv, unde el devine mai sigur pe
interpretarea rolului, pe mișcările pe care le face, realizând că nu este un simplu
actant-interpret, dar unul privilegiat din galeria de personaje. Mai mult, calul din
colindele românești, în întrecerea cu șoimul, câștigă. Forță rebelă și nobilă, calul îl
sfătuiește pe stăpân să nu-și pedepsească șoimul.
Folcloristul Iulian Filip cunoaște administrarea și dozarea alaiurilor cu
Mălănci, în cadrul cărora uneori joacă Malanca și Mălăncoiul, imitând nunțile
țărănești, alteori – ursul, fierarii, cizmarii, „nu lipsesc mirele și mireasa, moșneagul
și baba, țiganul și țiganca, scripcarii” (...) [3, p. 59].
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Remarca sa despre „cele 30 de variante” românești cu Mălănci, care se păs
trează în Arhiva de Folclor a Academiei de Științe din Moldova apare ca o necesi
tate de evoluție și de răspândire a acestora, în Ocnița, în raport cu un text din limba
rusă. Varianta rusă a Mălăncuței a fost tradusă și „Богатырское представление”
(„Reprezentație voinicească”) [AFASM, 1962, nr. 140, p. 119].
Folcloristul I. Filip demonstrează, prin metoda comutării noționale, în cadrul
structurii textului din alaiuri, că Malanca tot Malancă rămâne, în pofida unor condiții
de deformare a unor stereotipuri folclorice. Includerea în astfel de reprezentații câte
o urare sau o sârbă menține limpede ochiul spectatorului spre scena deschisă a
teatrului (fie că este o ogradă spațioasă și ai unde juca o sârbă și învârti o horă, fie
că această reprezentație se desfășoară în aer liber, cu o ninsoare domol-fulguită, iar
scenele cu alaiuri ar dura mai mult de o oră...).
Pe când în „satul Grinăuți-Moldova (Ocnița), observă folcloristul I. Filip,
în locul urăturii se intonează la geam cântecul Mălăncuței” (...), „Malanca” din
s.  Sofia (Drochia) prezintă un montaj de creații, în care părțile componente urmează
în felul următor: urătura modernă, urătura tradițională, cântecul Mălăncii, un cântec
(tradițional), un cântec popular „Mulți ani trăiască!” în două feluri, o sârbă cu o ceată
de Țigani-fierari la mijloc (...), „Plugușorul” din Parcova, specificat „haiducesc”,
începe și încheie reprezentația cu urătură, intercalând cântece de pahar și cântece
haiducești, dar și scene de confruntare, verbală, între Harap și Haiduci, cunoscute
în raioanele din nordul Moldovei (...) [3, p. 53-54]).
În studiul lui Iulian Filip, informatorul Muha Teodor din Bârnova explică
niște momente clasice funcționale, în opinia noastră, când: „La Crăciun «Malanca»
are alte cuvinte, cu Hristos. «Malanca» la Anul Nou se cântă în cor, la fereastră”
[AFAȘM, 1972, nr. 248, p. 243; Bârnova; inf. Muha Teodor, 32 ani, 9 clase].
În final, exegetul Iulian Filip afirmă evidentele „suprapuneri” ori „substituiri
noționale”, iar remarca lui Iațimirski „rezonabilă”, când „Malanca” se zice practicii
de a umbla în alai, în cete de colindători și de urători – se produce o suprapunere
ori substituire noțională: a umbla cu colinda= a umbla cu „Malanca”. Această
extindere noțională peste fenomene care nu corespund specificării titulare pare să
fi avut la începuturi o geneză aproape de spiritul acestor reprezentații. Rezonabilă
ni se pare remarca lui Iațimirski că motivul Mălăncii și cântecele despre Malancă
„sunt izolate de ritual și nu-l ilustrează” [3, p. 51].
Malanca înregistrată de P. Ștefănucă se organizează de Anul Nou. De obicei,
se mălăncuiește în s. Chițcani. Ritualul Mălăncii, în opinia etnologului, ar fi un
obicei care „pornește de la ruși” [Ștefănucă, p. 338]. Malanca colindei, culeasă
în satul Speia-Grigoriopol de către Olga Colț, de la informatoarea Talpa Vera,
caracterizează evidente plăsmuiri de orații cântate de Crăciun. În arhiva etnologului
T. Burada s-a păstrat un text similar cu cel de față. Pentru un tablou cât de cât
integru, evidențiem un exemplu: „La doi meri și la doi peri/ O Domnului, din
ceruri/ La doi meri și la doi peri/ Sus în vârful perului,/ Domnului din ceruri/ Ard 29
luminele/ Domnului din ceruri/ Ard 29 luminele/ Sus îmi ard, iar jos îmi chică,/ Lac
48

de nir ni se ridică/ Lac de nir, pârău de vin./ Dar și-n lac cine se scaldă?/ Domnului
din ceruri/Sfânt Ajun cu Sfânt Crăciun./ Ei se scaldă, se învoiesc/ Cu Domnului din
ceruri/ De amar greu se jeluiesc” [AFP; 2016, Speia-Grigoriopol; inf. Talpa Vera,
culeg. O. Colț ].
Din punct de vedere poetic, interpretarea și constituirea cetei în teatrul
popular iulian aproape că nu diferă de pregătirea și promovarea colindelor, urăturii
în contextul sărbătorilor de iarnă. Cu alte ocazii, de Crăciun se organizează inter
pretarea colindelor; iar copiii, adolescenții și vârstnicii se costumează și realizează
niște prezentații teatrale complexe ori fragmentare. Formarea unor „cete noi” în
cadrul unui grup de elevi, băieți e reliefat de folcloristul I. Filip, care cunoaște acest
spirit al entuziasmului micuților, maturilor din îndemnul de a se vedea pe sine prin
alții „ceea ce – declanșează mecanismul unei cunoașteri mai tensionate (nuanțate),
unde vederea Altuia stimulează și vederea de Sine” [3, p.  174].
Ceea ce mai observăm în monografia folcloristului e împletirea armonioasă
a teatrului cu textul sorcovei: „Să trăiți, să-nfloriți”. Ultimele îndemnuri-orații
corespund cu florilegiul de texte „Să trăiți, să-nfloriți”, semnat de folcloristul Iulian
Filip.
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Dr. Violeta TIPA

IULIAN FILIP MODELÂND MIRACOLUL COPILĂRIEI

C

unoscutul poet și scriitor Iulian Filip adună la ora actuală o bogată colecție
de lucrări dedicată copiilor: poezii, povești, scenete, dramaturgie. Un
loc aparte în acest lung șir al creației sale îl ocupă evident piesele, majoritatea din
care au fost montate în teatrele din capitală. Primul spectacol pentru copii după
piesa lui Iulian Filip Moara cu plăcinte (1981) în regia lui Ilarion Stihi a fost montat
la Teatrul muzical-dramatic „A. S. Pușkin”. Autorul își propune să valorifice,
în primul rând, folclorul pentru copii și tradițiile populare. Deși critica timpului
a comentat modest această premieră, de altfel, ca și multe alte producții teatrale
dedicate pentru copii, totuși această nouă apariție a unei creații dramaturgice în
constelația literară autohtonă a sustras atenția. „«Moara cu plăcinte» un debut în
dramaturgie, pe care-l semnează tânărul poet Iulian Filip, merita vizibil o soartă
scenică mai bună decât cea pe care i-a pregătit-o regia lui I. Stihi. Măcar pentru
faptul că e o piesă pentru copii – de care, nu că n-am prea avea, dar n-avem deloc –
dacă nu și din motivul că un debutant în teatru are mai multe șanse de izbândă dacă
e «dat pe mâna» unui regizor cu experiență”1 – comentează spectacolul Valentina
Tozlovanu, deși criticul nu iezită să menționeze că: „Moara cu plăcinte de Iulian
Filip […] este printre puținele piese originale destinate copiilor”2. Prima lansare pe
scena mare a teatrului a fost de bun augur, având o viață lungă și variată.
Chiar de la începuturile creației, de la primele culegeri de versuri, Iulian Filip
își îndreaptă mesajul spre un public tânăr ... Creația sa ancorată în folclorul copiilor
și în tradițiile naționale, pe care le va promova apoi și în emisiunile televizate pentru
copii, precum ciclul de emisiuni-concurs Cinel-Cinel (anii 1992–1999), emisiunea
săptămânală Două ore plus trei iezi (anii 1999-2005).
Scriitorul posedă o calitate deosebită ce ține de fantezie și imaginație.
Pornind de la un gând, de la o frază (de la acele Plăcințele cu mărar) reușește să
racoleze în jurul acelor plăcințele personaje net diferite, antrenându-le în acțiuni
și peripeții. Prin acele jocuri de cuvinte, fraze, versuri, acțiuni Iu. Filip captează
atenția cititorului, plimbându-l prin universuri (arhi)cunoscute, care devin într-un
moment necunoscute pentru ca apoi să se trezească într-un labirint de oglinzi, unde
totu-i deschis și clar, cunoscut, dar ieșirea e un miracol. În aceste labirinturi autorul
va naviga pe parcursul anilor tot mai îndrăzneț. Or, dramaturgul capătă o deosebită
plăcere să rătăcească prin labirinturile unor oglinzi deformate, care nu doar că
1

Valentina Tozlovanu. Opțiuni repertoriale. În: Literatura și arta, 1981, 11 iunie.

2

Valentina Tozlovanu. Motive și atitudini în dramaturgie. În: Nistru, 1981, nr.5, p. 148-151.
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provoacă noi idei, ci și îl sustrag de la realitatea cotidiană. Uneori ieșirea din acel
labirint e imprevizibilă și nu toate personajele reușesc să-și ducă linia dramaturgică
la un final logic…
Acel debut de bun augur îi va deschide ușile în universul artelor spectaculare.
Scriitorul în interviurile sale, nu o dată va menționa că primele lecturi ale pieselor
sale le-a avut la Teatrul Republican de Păpuși „Licurici”. Era în anii, când teatrul trăia
o perioadă de avânt, „se juca spectacolul Harap-Alb de Ion Creangă, recitit pentru
teatru de Ion Puiu, când în lumina spectacolelor «Licuriciului» se țineau grămăjoară
Igor Crețu, Tudor Chiriac, Ion Macovei, Grigore Vieru, Spiridon Vangheli – care
cu traduceri, care cu muzică ori cu prezența entuziastă, susținătoare ale acelor
miracole licuricești. Mi-am citit două piese – «Moara cu plăcinte», «Cenușarvoinicul și cenușăreasa – mireasă». Erau piese voluminoase, le-am citit luuung,
dar erau ascultate (mi se părea) chiar a-uzi-te, vă-zu-te, fiindcă au urmat discuții,
în care problema principală era care din cele două piese să fie mai întâi montată?
Abia peste 15 ani teatrul «Licurici» s-a decis s-o monteze pe a doua”3. E dificil de
comentat această lungă meditație asupra operei tânărului dramaturg, dar un fapt e
cert, că la acea oră teatrul de păpuși încă nu era pregătit pentru texte moderniste.
Deși Moara cu plăcinte încă nu se prea evidenția prin procedee îndrăznețe, ca
textele scrise mai târziu, ci conta în special pe valorile noastre naționale.
Așa, de la prima lucrare dramaturgică autorul pune în evidență, în primul
rând, pâinea noastră cea de toate zilele, ori în cazul de față sunt plăcințelele cu
mărar, care-l inspiră pe Iulian Filip la o serie de peripeții. Mai târziu vor apărea și
pâinica de la iepure, și colțunașii etc.
Piesa Moara cu plăcinte s-a bucurat de succes, căci după spectacolul montat
la Teatrul academic „A. S. Pușkin” este preluat de Teatrul de păpuși „Guguță”,
nemaivorbind de faptul că a fost ecranizată. Regizoarea de la emisiunile televizate
pentru copii Elena Iliaș, provocată de ideea textului despre Moara cu plăcinte,
concepe moara drept o aluzie, o metaforă la viața noastră, pe care o compară cu
o moară, unde toți macină făină, la unul e mai albă, la altul ies plăcinte, iar al
treilea nu strânge decât pleava... Această metaforă o determină la crearea peliculei
cinematografice Moara (1991, Telefilm-Chișinău).
Această poveste muzicală, în care are loc eterna luptă între Bine și Rău,
forțele negre sunt trimise de Regina Umbrelor să distrugă Moara cu plăcinte. „Tot
ea, Cloanța cea Roșcată, visează sa posede și bogăția cea mai mare a oricărui
popor, viitorul ei – copiii, pe care îi adună în castel și-i pune la munci grele. Cei
care opun rezistență Răului sunt Morarul și ajutorul sau, îndrăznețul Sfârlează.
Până la urma, ei salvează Moara, care din nou macină faină și coace plăcinte”4.
Moara poate fi interpretată și ca un simbol, o metaforă a țării noastre, care
periodic era supusă unor agresiuni și trebuie păzită și apărată.
3

Iulian Filip. Un teatru longeviv. În: Literatura și Arta, 16 noiembrie 1995.

4

Enciclopedia filmului moldovenesc, site web. http://www.cinema.art.md/movie/796/
index.html, accesat la 14 septembrie 2017.
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Filmul este turnat în perioada renașterii naționale și regizoarea nu mai ezită
să preia simbolurile înserate în text și să le amplifice semnificațiile (prin acea
Cloanță Roșcată, simbol al forțelor răului, dar și a ciumei comuniste). La realizarea
filmului și-au dat concursul pictorul scenograf Vladimir Cantor, muzica Gheorghe
Mustea, în distribuție avându-i pe actorii români Iurie Darie și Gabriela Popescu.
În anul 1981 vede lumina tiparului piesa Cenușar voinicul și cenușăreasa
mireasă, în care se simte vădit tendința spre intertextualitate. Așa, Cenușăreasa este
o trimitere-citare a basmului cult, pe care Iulian Filip îl descompune și-l recompune,
reflectându-l în oglindă, apar noi personaje și răsturnări de situații. Cenușăreasa nu
mai merge la bal să danseze cu prințul, ci fuge de prinț prin pădure unde își pierde
opincuțele... Iar Cenușar care este reflectarea Cenușăresei, la fel stă în cenușă,
neluat în serios de frații săi mai mari. Dacă Cenușăreasa rămâne orfană de mamă,
atunci Cenușar își pierde tatăl, care din cealaltă lume le pregătește feciorilor, care
trebuie să-i vegheze mormântul, câte un cal năzdrăvan.
Dar abia după zece ani de la publicarea piesei, Teatrul „Licurici” se decide
s-o monteze. La acea perioadă în teatru se mai montează un spectacol, Scufița Albă,
în dramatizarea și regia lui Bogdan Ulmu.
Pentru a pune în scenă acest spectacolul este invitat Constantin Brehnescu,
„legenda” teatrului ieșean. Regizorul român, care avea în palmaresul său mai multe
spectacole pentru copii și respectiv cu păpuși, surprinde repede ideea unui basm
modern, în care dramaturgul se joacă cu personaje arhicunoscute, propunând o
altă viziune asupra tradiționalului subiect. Anume modernizarea vechilor istorii
îl provoacă pe C. Brehnescu să devină părtaș al jocului propus de Iulian Filip,
alături de echipa de creație din care făceau parte pictorul-scenograf Nina Zabrodin,
compozitorul Ilie Văluță ș. a.
Astfel, spectacolul Cenușar voinicul și cenușăreasa mireasă constituie pri
mul pas de a aduce în teatrul de păpuși texte postmoderne. Cochetând cu personaje
și subiecte tradiționale, cunoscute, dramaturgul le schimbă racursíul și provoacă
cititorul, apoi și spectatorul, pe care-l poartă prin labirinturile simbolico-poetice,
pe alocuri chiar și filosofice ale pieselor sale. În aceeași cheie stilistică continuă de
a prelua chipuri de personaje din diverse povești și de a le readuce într-un peisaj
autohton, pregătindu-le alte situații dramatice, precum este și piesa Comoara
tâlharului, unde au fost adunate personaje din cele mai diverse povești. Aici pentru
prima oară face referință și la personajele din poveștile lui Ion Creangă, precum
Punguța cu doi bani.
Unul dintre momentele forte în dramaturgia lui Iulian Filip ține de valo
rificarea fondului etnofolcloric autohton. Începând de la pâinea noastră cea de toate
zilele, exprimată prin pâinica de la iepure sau prin plăcințelele cu mărar, care duc
în sine un fond valoric și un simbolism autentic. Spre exemplu, motivul și simbolul
stejarului bătrân, în scorbura căruia coboară ca într-un sicriu tatăl celor trei feciori
din piesa Cenușar voinicul și cenușăreasa-mireasă, care apare ca un adevărat
filosof, precum sunt bătrânii înțelepți ai satului: „sunt multe de văzut, iar lacrimile
încețoșează văzul și e timp puțin”. Revenind la mitologia românească, vedem că
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stejarul comportă un simbolism aparte în cultura noastră. Este prin excelență figura
arborelui sau a axei lumii, un instrument de comunicare între cer și pământ. „În
scorburile stejarilor bătrâni pustnicii și-au făcut sălaș. În trunchiul lor s-au aciuat
unele spirite ale pădurii, Muma pădurii, Păduroiul, Fetele pădurii și Oamenii
sălbatici…”5.
Iulian Filip în opera sa literară și dramatică atacă unele probleme stringente
ale contemporaneității. Probleme pe care le împletește ușor și cu multă măiestrie în
haina națională. Alături de marii publiciști ai neamului, care și-au expus neliniștea
față de ecologia în republică în anii ’80, s-a aliniat și Iulian Filip, aducându-și
obolul prin piesa pentru copii Broasca cu sânge rece. Această piesă a fost inițial
montată la Televiziunea moldovenească, în cadrul Teleteatrului „Prichindel” atât în
varianta cu păpuși, cât și în cea cu actori deghizați cu titlul De sănătatea izvoarelor
de regizoarea Alexandra Taranova, scenografie Galina Molotov, muzica Ilie Văluță,
actorii – Victor Ștefaniuc, Sandu Grecu, Ana Neaga, Tudor Macovenco și alții.
Dar cele mai multe spectacole, după opera lui Iulian Filip, le are în repertoriul
său Teatrul „Guguță”. Cu acest teatru dramaturgul întreține o relație aparte, deoarece,
în calitate de șef al Departamentului Cultură al Primăriei Municipiului Chișinău, a
acceptat Demersul semnat de Victor Ștefaniuc și Veniamin Apostol, pentru crearea
unui teatru de păpuși național. Astfel, teatrul-studio de pe lângă Uniunea Teatrală,
după multe eforturi și cu susținerea directă a lui Iu. Filip, va deveni în noiembrie
1992 Teatrul Municipal de Păpuși „Guguță” cu sediul în sectorul Ciocana. Instituție
care și actualmente pune la dispoziție scena sa pentru experimente artistice, în acest
fel susținând promovarea dramaturgiei naționale în domeniul teatrului de păpuși.
Repertoriul Teatrului „Guguță” din primii ani de existență se completează
periodic cu spectacole semnate de Iulian Filip. Deși, prima apariție în repertoriul
teatrului a fost traducerea și dramatizarea Motanului Leopold după Arcadie Hait,
totuși, primul său spectacol a fost după piesa Broasca cu sânge rece denumit La
izvor (1995. Apoi Victor Ștefaniuc a montat spectacolul La moara cu plăcinte
(1996). Aceste două piese l-au interesat pe regizor din perspectiva fondului său
valoric național, pe care își propune să-l promoveze în spectacolele tânărului teatru.
Și spectacolul La izvor, și La moara cu plăcinte, se evidențiază prin elementele
naționale uzitate atât în scenografie (Vladimir Cantor, Galina Molotov), cât și în
muzică (Ilie Văluță).
Următoarea piesă semnată de Iulian Filip și montată la Teatrul „Guguță” a
fost Albina salvează lumina (1997) în regia Victoriei Ștefaniuc, muzica Ilie Văluță.
Dramaturgul de data aceasta s-a axat pe simbolul luminii și al soarelui dătător
de viață, ce devine și un simbol al purificării sufletului. Urmând stilul poveștilor
populare, Ionică, fiu de țărani, pornește să elibereze Soarele, furat de Pajuroaice. În
călătoria sa inițiatică este ajutat de către prietenul său credincios – calul, ca „animal
al întunericului și al puterilor magice. Clarvăzător, obișnuit cu bezna, calul își
5

Romulus Vulcănescu. Mitologia română. București: Editura Academiei Române, 1985,
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53

exercită funcțiile de călăuză și mijlocitor”6. Alături de cal, viteazul Ionică parcurge
calea de inițiere, trecând peste trei încercări prin întâlnirea cu cele trei fete ale
Pajuroaicei, care păzeau drumul spre împărăția Întunericului. Aici calul îl preface
în albină, ca să treacă de toate primejdiile. În așa mod, eliberează soarele, simbolul
vieții, din temniță și aduce lumina și căldură în împărăție.
Analizând piesele lui Iu. Filip, conchidem că, toate ancorează într-un fond
mitofolcloric despre care criticul de teatru Larisa Ungureanu s-a pronunțat întrun microstudiu: „Dominația folclorică i-a permis autorului să folosească cuvântul
care vine din străbuni, din arhetipuri naționale, structurate în conștiința pasivă a
neamului, păstrată, uneori fragmentar, în credință, obiceie, frânturi de povești spuse
copiilor înainte de somn. Piesele lui Iulian Filip sunt, în primul rând, un document
al timpurilor noastre, un document de revenire la autentic, la tradiții, iar dragostea
autorului pentru cuvânt transformându-se în crez artistic”7. Or, fondul folcloric, în
special folclorul copiilor, la care mereu apelează dramaturgul e nespus de bogat
(cimilitori, ghicitori, frânturi, snoave, povești etc.) pe care le include la momentul
potrivit în textele sale. Din acest inepuizabil izvor de înțelepciune s-a născut și
textul Pâinică de la Iepure (1999), montat de Victor Ștefaniuc. Iulian Filip încearcă
să readucă acea pâinică de la iepure printr-o poveste în stil modern, care pentru
generațiile secolului trecut semnifică mai mult decât o poveste, e un simbol, o
bucurie aparte legată de amintirile copilăriei. Pentru generațiile actuale predomină
valorile materiale, deși și ei își au iepurașul său, care le aduce ceva bun, exprimate
prin telefoane performante, tablete etc., care le fură miracolul copilăriei, fanteziile
și visurile. Dar cu toate acestea, așteptarea și bucuria pentru părintele întors acasă
cu ceva gustos în pungă va fi mereu aceeași pentru orice copil de ieri, de azi și de
mâine.
Spectacolul este o întoarcere în copilărie pentru generațiile anilor ’60-’70,
care au trecut perioade mai mult sau mai puțin dificile, au știut ce-i foamea, cri
zele politice și economice și pentru care pâinica de la iepure este ceva banal din
perspectiva zilei de azi, dar deosebit de semnificativ. Însuși scriitorul într-un interviu
menționa că: „Pâinica de la iepure este un procedeu etnopedagogic extraordinar
care joacă foarte bine. Este fireasca așteptare a copilului și Pâinica este gustoasă
căci e adusă de tata care vine din largul câmpurilor, din alte dimensiuni, dintr-un
miracol, în care copilul crede. E o enigmă această pâine. Și aici am pus oglinda și am
amplificat acțiunea, încât și în casa iepurelui se întâmplă același lucru misterios…”.
În continuare creația scriitorului va fi tot mai frecvent trecută prin niște oglinzi mai
mult sau mai puțin deformatoare, prin care se va reflecta o altă realitate…
Acțiunea se petrece paralel în lumea oamenilor și în cea a animalelor (a
iepurașilor) și este similară. Așa precum copiii se joacă și așteaptă părintele să vină
6
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acasă cu bunătăți, așa și iepurașii își așteaptă părintele. Și copiii, auzind povestirea
tatălui despre Iepurele care se grăbea la puii săi flămânzi, adună bucățile de pâine
rămasă și-l trimit pe tata să le ducă iepurașilor, să nu rămână flămânzi. La fel
ca și iepurașii, când aud povestea iepurelui-tată că omul a împărțit cu el pâinea.
Spectacolul e o lecție de omenie, de bunătate. E acea provocare care-l determină pe
fiecare să se împartă cu aproapele său. Sensibilizează sufletul copilului pentru cel de
alături, pentru cel care, posibil, e mai trist ca noi – vorba poetului Adrian Păunescu.
Mesajul provoacă atât spectatorul tânăr, cât și pe cel matur, care își are miturile
sale despre acea pâinică de la iepure. În acest context ne amintim semnificativele
cuvinte ale lui Nicolae Iorga: „Pâinea care te satură mai bine e cea pe care a-i
dăruit-o”. Mesajul în cauză vine să argumenteze și textul lui Iulian Filip...
Spectacolul este montat în tehnica „cabinetului negru” (scenografie Alina
Odainic, muzica Ilie Văluță) ca o continuare a liniilor grafice ale dramaturgului,
care de data aceasta, în lumina rampei, se supun magicilor transformări. Celor trei
patrulatere le cresc mânuțe și piciorușe, apoi un căpșor și avem trei omuleți-copilași
care se joacă în casă (imaginea casei fiind redată prin conturul ferestrei și al ceasului
cu pendulă). Tot liniile prefigurează două pătrate – ferestre, fereastra ca simbol al
casei care „în creația artistului este omniprezentă și trece ca un fir roșu”8 marcând
întreaga pânză dramatică.
Sfârșitul spectacolului este semnificativ – la răscrucea drumurilor se întâlnesc
Omul și Iepurele cu bucățile de pâine și fac schimb. Omul duce acasă pâinica de
la iepure, iar iepurele duce iepurașilor pâinica de la om... Ideea unei înțelegeri și
convenții...
Tot în această piesă autorul îndrăznește să treacă în alte spații spirituale,
urcând spre forțele divine și introducând alături de personaje de poveste și chipurile
sfinților părinți. Dar acest procedeu va plasa opera pe muchie de cuțit, care în
orice moment poate să cadă în banalitate. Într-un interviu autorul vine să explice
opțiunea făcută în favoarea acestor structuri: „Am avut la începutul și la sfârșitul
spectacolului scene din ceruri. Vedeam începutul spectacolului cu Dumnezeu și Sf.
Petru, cu îngerași care vin și pun stelele pe cer, care apoi luminează drumul omului
și al Iepurelui. Dar Victor Ștefaniuc s-a temut de aceste scene… A avut mari ezitări
în această privință. Deși, Dumnezeu este foarte accesibil, realizabil și nu trebuia de
inventat nimic. Or, toată relația binelui cu răul o fac îngerii, care pun stele pe cer
în funcție de lucrul făcut de oameni. Oferă pentru copii același vector, dar prin alte
personaje și dimensiuni”. Regizorul este conștient de faptul că acest procedeu poate
pune întreaga operă pe un teren instabil și să derapeze spre banalitate.
Spre înălțimile divine aspiră și următorul spectacol, montat la Teatrul
„Guguță” după piesa omonimă Cobora un cățeluș din cer (2011) de Gabriela Lungu,
scenografia Natalia Cemis, muzica Ilie Văluță. Noua tematică adusă în teatrul de
păpuși a suscitat atenția atât a spectatorilor de diferite vârste, cât și a criticii.
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„Povestea lui Iulian Filip «Cobora un cățeluș din cer» e concepută ca o
legătură dintre Cer și Pământ, precum și cu împărăția subpământeană sau, cum i-a
zis autorul – «împărăția rădăcinilor». «În cer, pe Pământ, dar și sub scoarța terestră
cineva lucrează pentru noi. Și lucrează din dragoste. Asta am vrut să vă spun eu și
asta v-au spus-o actorii teatrului Guguță prin acest spectacol superb», a declarat
autorul la premiera spectacolului.
Există un fir care leagă Cerul și Pământul și ne aduce în viață speranță. Acest
fir se numește vis”9 – comentează spectacolul Veronica Boldișor.
Motivul visului, anunțat de Iulian Filip în acest spectacol, va fi preluat și
în următoarele lucrări. În viziunea dramaturgului visul se echivalează cu lumea
basmului în care domnește binele și frumosul, dragostea și pacea. Dar pentru
dramatism apar și unele inconveniente ce ar deranja evoluția dialectică a lucrurilor.
În acest context, se înscriu seria de texte care încep cu mersul la culcare a fetiței și
povestea pe care o așteaptă în fiecare seară. De menționat, că fetița vrea povești bune,
frumoase… Și povestea își deschide ușile, precum teatrul cortina, scoțând la iveală
miracolul. Pe valurile visului se vor naște personaje, acțiuni, plasate la hotarele
dintre realitate și poveste. Visul este și o posibilitate de ancorare în intertextualitate,
propunând o călătorie din poveste în poveste (ca în Comoara Tâlharului).
Astfel, Iulian Filip aderă evident la valul postmodernist al tinerei generații de
dramaturgi care s-au impus în ultimul deceniu al secolului XX și începutul noului
mileniu.
Această tendință este depistată și de criticul literar Maria Șleahtițchi:
„Iulian Filip (...) apelează la tehnicile moderne ale literaturii, intertextualizând
ludic pe motivele crengiene”10. Analizând textele pieselor, dar și spectacolele
Comoara tâlharului, Pălăriuță Oranj și Lupul din râpă11, în care caută acele axe de
conexiune de timp și spațiu (prin povești din diferite perioade și spații), desprindem
particularități caracteristice modernismului și, în primul rând, adresarea sau citarea
operelor clasice, apelarea la document, precum și interpretarea lor din perspectiva
actuală. Sugestivă în acest sens e piesa Comoara tâlharului în care autorul face
referință și la poveștile lui Ion Creangă, pe care le prezintă ca o comoară în sensul
unor valori tradiționale, dar și a unor lecții etico-morale.
Spectacolul reprezintă o călătorie prin povești, prezentate prin fragmente
expuse într-un conflict dramatic dintre tâlharul dornic de comori și păpușarul care
își duce comoara. Personajul principal este Păpușarul care hoinărește prin lume,
ducând cu sine un faeton cu adevărate perle, care nu sunt altceva decât poveștile
populare. Vestea faetonului ajunge la Tâlhar, care începe să-i dea târcoale. Or,
puterea magică a artei îl face pe Tâlhar să înțeleagă care sunt adevăratele comori în
viață – prietenia, dragostea, binele și frumosul. Colajul din câteva povești (Punguța
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cu doi bani, Cenușăreasa, Plăcințele cu mărar și Doi frați) pe care Tâlharul le
privește și îl face să-și revadă viziunea sa asupra vieții, motivându-l să-și schimbe
chiar și „meseria” în favoarea teatrului ambulant. Astfel, Tâlharul își găsește
comoara sa atât la propriu, cât și la figurat, demonstrând încă o dată puterea magică
a artei.
Motivele crengiene apar și în spectacolul pentru copii Hai să ne jucăm
(2008), montat la Teatrul „Satiricus”. Deși „Satiricus” are alte priorități valorice
și tematice, efectuează periodic câte o abatere, propunând producții destinate unui
spectator mai tânăr. De menționat, că Sandu Grecu a montat spectacolul Da care-s
sălbaticii? (1998) după piesa omonimă a lui Iulian Filip. Iar, pentru omagierea
celor 60 de ani ai dramaturgului, s-a decis montarea unui spectacol pentru copii.
Actrița Aliona Oleinic, având mână liberă, și-a asumat nu doar punerea în scenă a
spectacolului Hai să ne jucăm (2008, selecția muzicală – Marcel Stoian, costume
– Rodica Bargan, coregrafia – Dumitru Tanmoșan), dar și dramatizarea lui în
baza câtorva scenete publicate în ediția Teatru pentru copii – Iulian Filip. Moara
cu plăcinte (Prut Internațional, 2007): Graurul lui Creangă la cireșile din vârf,
Adrese dulci, Vânătorii și vânatul, Plăcințele cu mărar pe care le-a structurat
într-un tot întreg. Spectacolul i-a avut în distribuție pe cinci actori tineri, care
s-au implicat activ în „jocul” propus de regizoare. Or, spectacolul, conceput în
cheia unui muzical, cu multă muzică, cântece și dansuri, precum și multe elemente
interactive au avut priză la tânărul spectator. Prin intermediul lecturii, pornind de
la Amintirile din copilărie ale lui Ion Creangă, personajele spectacolului trăiesc și
ele copilăria asemenea lui Nică a Petrei, mergând după cireșe în grădina moșului
care, din punct de vedere caracterologic, e diametral opus Mătușii Mărioara. El
îl poftește pe cel mai sincer în livadă și-l îmbie să culeagă cireșele din vârful
copacului... Astfel, copilăria lui Creangă este re-citită de dramaturg în alte variante.
Or, ecourile copilăriei scriitorului petrecute într-un mediu rural plin de farmec și
tradiții autentice se regăsesc mereu în textele pentru copii. Și acea pâinică de la
iepuraș, și acei colțunași fără colțuri, și cireșe sau multe alte evenimente au fost
trăite acum șapte decenii.
În contextul visurilor frumoase este conceput serialul Peretele cu păpușile
casei noastre ori o mie și una de seri, care ne duc cu gândul la cele 1000 și una
de povești ale Șeherezadei care i le spune Sultanului. Iulian Filip vine cu povești
cunoscute, care, fiind aduse în „casa noastră”, adică în spațiul autohton, devin o
provocare mai întâi pentru scriitor, de a fi transfigurate în așa fel, încât să copleșească
copiii și să-i intrige prin tertipuri inopinate.
Cele 1001 de povești de adormit fetița, care de fiecare dată așteaptă să i se
spună noi povești despre personaje deja cunoscute, dețin o structură-serială mai
mult specifică producției televizate, pe care Iulian Filip încearcă s-o implementeze
și în teatru. E încă o tentativă îndrăzneață, dar și riscantă, în sensul de-a pierde
din prospețimea și varietatea creației. Căci fiecare nou spectacol repetă aceeași
structură: fetița merge la culcare și cere o poveste, același cântec care invită în
lumea visurilor și a poveștilor, iar la sfârșit se revine la realitate…
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Piesele scrise în această cheie structurală sunt montate în tehnica „cabinetului
negru”, care și mai mult conferă poveștii – vis miracol și fantezie. Păpușile viu
colorate, care prind viață de la sine în lumina proiectoarelor, prezintă acel univers
multașteptat de copii.
Din cele o mie și una seri cu povești au văzut lumina rampei spectacolele
Cobora un cățeluș din cer, Pălăriuța Oranj… și Cântă, Greiere – toate în viziunea
regizorală a Gabrielei Lungu. Toate încep cu cântecul „păpușilor din teatru/ care vă
așteaptă și vă cheamă/ să-îndrăgiți și să veniți la teatru,/ ca să creșteți buni de bună
seamă/”. De menționat că spectacolele au multe cântece, element la care ține mult
dramaturgul, care e și un poet al copiilor.
Adesea de dramatizarea poveștilor se ocupă însuși regizorii, construindu-și
spectacolul într-o formă sau alta, aducând opera literară la dimensiunile spațialtemporale ale artei teatrale. De obicei, ei încearcă să recitească poveștile tradiționale
dintr-o nouă perspectivă, cea a timpului prezent, într-o cheie postmodernistă.
Interesante interpretări ale poveștilor clasice găsește regizorul Bogdan Ulmu,
elocvent în acest sens fiind spectacolul Scufița Albă (1995), montat la Teatrul
„Licurici”.
În același cadru al postmodernismului se potrivesc și textele poveștilor lui
Iulian Filip despre Pălăriuța Oranj, care apoi sunt transformate în piese. Autorul
vine cu o pălăriuță, semn al prerogativelor și al superiorității sale, și va jongla cu o
serie de simboluri, încifrându-le în diverse obiecte, culori pentru a atinge fenomene
social-politice ale timpului.
Titlul Pălăriuță Oranj și Lupul din râpă (2013, scenografie Tatiana Cojocaru,
muzica I. Văluță) este unul sui generis postmodern inspirat direct din cunoscuta
poveste. După cum menționa însuși autorul „Scufița Roșie este o străverișoară a
Pălăriuței oranj”. Or, povestea lui Ch. Perrault parcă ar fi trecută printr-o oglindă
deformatoare, în care scriitorul surprinde cunoscuta poveste într-o formulă inedită.
De data aceasta, oglinda în care se reflectă povestea se face cioburi, pe care apoi
le combină și le adună ca pe un puzzle. Scufița fetița devine Pălăriuța băiat, roșul
trece în oranj, lupul din pădure își mută locația în râpă, iar bunicuța este iubitoare
de colțunași (o mâncare națională). Aceste metamorfoze vin din individualitatea
autorului, care se prefigurează în acea Pălăriuță Oranj. Tot din copilăria autorului
sunt scoși în prim-plan și colțunașii pe care trebuia să-i ducă toți la număr (chiar
dacă și fără de colțuri!!!, căci din ei adesea se înfrupta Filip juniorul) la nașa Gafia.
Deși, Iulian Filip susține într-un mod categoric că a scris textul fără a se gândi
măcar o clipă la unele subtilități sau de a face unele iluzii politice, cititorul sau
spectatorul adult, mai puțin cel tânăr, încearcă să descopere în text, în primul rând,
niște aluzii la viața social-politică a republicii. O astfel de apreciere o face și Ion
Proca în cuvântul introductiv la piesa respectivă publicată în colecția UNITEM, pe
care-l întitulează simbolic Lupii din râpa Prutului: „«Pălăriuță Oranj și lupul din
râpă» nu este o piesă revoluționată dintre cele ce azi se scriu cu duiumul. Legăturile
ei intime cu istoria o fac, la prima vedere, puțin receptivă la comandamentul clipei.
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Lucru ce pare destul de firesc: trăim o vreme în care fiecare viață e o piesă și fiecare
pagină de ziar conține subiectul unui roman. Piesa lui Iulian Filip nu e patriotardă.
Lipsită totalmente de lozincării, panglicării și bijuterii stradale. Și, în același timp,
e foarte patriotică. Cu acute dureri naționale. [...] aluzia hatului peste care nu poți
trece când dorești și cum dorești, colțunașii de contrabandă și detaliile realiste se
îmbină sugestiv cu cele fantasmagorice”12. Or, dacă îi dăm crezare autorului, atunci
urmând formula de proiectare în poveste a specificului nostru de a fi și de a trata
lumea, am putea argumenta transformările propuse de dramaturg. Roșul care ar
simboliza natura aprigă, îndrăzneață, luptătoare este preschimbată în acel oranj,
culoarea simbolică „a necredinței și a luxurii. Acest echilibru, conform tradițiilor,
izvorând din cultul Pământului-Mumă, era căutat în orgia ritualică, care se credea
că aduce revelația și sublimarea inițiatică”13. Iar lupul, care în poveste este spintecat
pentru a da viață bunicii și nepoțicăi, este înlocuit cu cel din râpă – Vameșul, care
își are în obligațiile sale și de-a monitoriza „circulația mărfurilor”. Or, povestea
noastră este creată într-o realitate coruptă, unde totul se cumpără și se vinde…
Pălăriuță Oranj și lupul din râpă propune o poveste ce are loc într-un sat,
despărțit în două de o râpă adâncă-adâncă. „Jumătate de sat, în care trăia Pălăriuță
Oranj era pe malul drept al râpii și aici toți bărbații purtau pălării negre cu pene
roșii, iar malul râpii era împânzit de zarzări. […] Jumătatea de sat unde locuia
bunica lui Pălăriuță Oranj, purtau pălării roșii, iar malul râpii era împodobit cu
aluni”14. Alunul fiind arborele fertilității, dar și al desfrâului...
Nu vom mai încerca să ghicim care-i râpa, unde se află podul dintre maluri,
unde se află Lupul, căci unde s-ar afla – situația nu se schimbă! Suntem încântați
de faptul că am reușit să convertim Lupul (spre vegetarianism) și să-i schimbăm
preferințele culinare orientându-l spre colțunași (uităm și de zicala Lupul părul își
schimbă, dar năravul ba și-i dăm vot de încredere). Cel mai bun vot a fost cel al
membrilor juriului, care au acordat piesei Locul I și drum deschis pentru a fi montat
în teatrul de păpuși.
Pălăriuță Oranj ne amintește de cunoscuta poveste Scufița Roșie a lui Charles
Perrault, unde nepoțica pornește să-și viziteze bunica sa bolnavă și să-i ducă ceva
de mâncare. Dramaturgul intuitiv construiește două lumi care se deosebesc prin
diverse elemente, începând de la culoarea acoperămintelor de cap ale locuitorilor
de pe ambele maluri ale râpei, până la specia copacilor care cresc pe malurile unite
cu un pod păzit de un lup-vameș. Această trecere – podul, care simbolizează o
unire, la finele spectacolului este rupt de către colțunași. Scriitorul se joacă cu
12

Ion Proca. Lupii din râpa Prutului. În: Iulian Filip. Pălăriuță Oranj și Lupul din râpă.
Colecția UNITEM. Chișinău, 2012, p. 4-5.
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Jean Chevalier, Alain Gheerbrant. Dicționar de simboluri. Vol. III. București: Artemis,
1995, p. 122.
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Vezi: Iulian Filip. Pălăriuță Oranj și Lupul din râpă. Colecția UNITEM. Chișinău, 2012,
p. 10.
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cuvinte, fraze, metafore, simboluri etc. Podul dispare și cele două jumătăți de s(t)
at se vor uni. Ori,  dispariția podului poate fi și dispariția hotarului, s(t)atul devine
un tot întreg… sau poate fi ruptura totală de comunicare între cele două maluri...
Iulian Filip re-citește din punctul său de vedere povestea Scufiței Roșii. În
locul scufiței apare Pălăriuță Oranj care la fel are o bunică, ce i-a dăruit o pălăriuță
oranj, devenită prin extensie și porecla eroului principal. Dar bunica, care locuiește
pe celălalt mai al râpii, iubește colțunașii și își așteaptă nepotul, care trece râpa pe
un pod unde-l așteaptă Lupul-vameș, gata să-i ia la întrebări pe toți și pe fiecare...
Semnificativ apare rolul lupului. I. Filip îl face-vameș, punându-l să păzească
puntea care are câte o poartă zăvorâtă la ambele capete. Fiecare poartă are câte
un clopot. Iar orice individ care vrea să treacă de pe un mal pe altul trebuie să
cânte: Pălăriile roșii – Alunelul, alunelul, hai la joc..., iar pălăriile negre – Zărzărel,
zărzărel... Accentul pus de autor pe prezența unor arbori, precum alunul, care
face parte din „arborii buni, binefăcători, care îndeplinesc unele funcții magicomitologice”15, căruia i se opune zarzărul, care este un simbol al primăverii, înflorind
la începutul el, indică reînnoirea, tinerețea care se află pe punctul de a se manifesta.
Autorul nu ezită să introducă în structura dramaturgică și tehnologiile noi, ca
telefonul mobil, prin care Pălăriuță Oranj face legătura cu bunica. În visul copilului
cad colțunași din cer și rup puntea. Colțunașii vin din copilăria autorului, ca o
nostalgie a paradisului pierdut, care ca și Nică al lui Ștefan, a trăit într-o lume
patriarhală și s-a bucurat de tradițiile autohtone, a reușit să facă năzbâtii de tot felul,
ecoul cărora le regăsim în creațiile sale.
Am reținut impresiile literatorului Aurica Plăcintă despre spectacol: „Pe
lângă revelația pe care am avut-o vizionând acest spectacol (colorat și plin de
peripeții), am putut admira cum mai multe obiecte populare, precum sâte, făcălețe și
oale prind viață. Și prin această dramatizare Teatrul Municipal de păpuși «Guguță»
și-a dovedit menirea sa de promovare a tradițiilor și culturii poporului nostru,
punând accent pe perpetuarea valorilor naționale, or, anime acesta este mesajul
spectacolului. Mulți au încercat, precum lupul din râpă, să ne dezbine ca neam, dar
anume dragostea de țară, de limbă, de străbuni ne ține la un loc”16.
Opera dramatică a lui Iulian Filip comportă un mesaj ce rămâne la fel de
codificat, fără a i se conferi o evoluție. Surprinde deznodământul poveștii, când
Pălăriuță Oranj și Lupul-vameș merg împreună la bunica să mănânce colțunași…
Acest pact de conciliere cu Lupul, demonstrează natura pacifistă a autorului.
Iulian Filip reușește să intrige cititorul/spectatorul, oferindu-i materie pentru
meditație, dar nu propune decizii, lăsându-l pe fiecare receptor să-și construiască
universul său specific de percepere a mesajului. Chiar dacă recurge instructiv la
unele momente mai speciale în creația sa pentru copii, ele sunt expuse într-un
15

Romulus Vulcănescu. Mitologia română. București: Editura Academiei Române, 1985,
p.  488.
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Aurica Plăcintă. Vis împlinit la Guguță. În: Timpul, 29 ianuarie 2013.
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mod nepretențios, ușor, fără didacticisme, în concordanță cu mentalitatea actuală a
tinerei generații.
Ultima piesă Te implor, să cânți, greiere! montată recent la Teatrul „Guguță”
cu titlul Cântă greiere (19 aprilie 2016) în viziunea regizorală a Gabrielei Lungu,
scenografia Silvia Brovcenco, păpuși Natalia Cemis și muzica Ilie Văluță, la fel
face parte din seria celor 1001 de povești de adormit fetița …
De data aceasta scriitorul face trimitere la două personaje cunoscute prin
intermediul fabulei Greierașul și furnica, trecute și ele prin aceeași oglindă deformată,
care le conferă alte particularități. Acțiunea se petrece în două dimensiuni: în cea
a realității, în care fetița vrea o poveste despre furnică, greieraș, urechiușe etc., și
în lumea poveștilor, care este povestea ca atare. Autorul continuă să se adreseze
tehnicii teatru în teatru. Celor două personaje Furnicuța-hărnicuța, care muncește
toată ziua și Greierașul care știe a cânta se mai adaugă și Trântorul, care nu doar
că nu face nimic (doarme cât e ziulica de mare, visând colaci și covrigi), dar și
deranjează lumea din jur cu cântecele sale afone.
Și Pălăriuță Oranj cu ligheanul plin de colțunași, și Greierașul vesel, cântecul
căruia este vitalizator, vin să distrugă acele concepte tradiționale și noțiuni formate,
să bulverseze lumea poveștilor, distrugându-le din rădăcină, propunând noi viziuni
asupra personajelor tradiționale pe care autorul încearcă să le aducă într-o lume
nouă, să le actualizeze din perspectiva cotidianului nostru.
Chiar și legătura cu timpul copilăriei dramaturgului se șterge câte puțin,
pe prim-plan plasându-se alte tratări. Autorul întră într-un joc de ping-pong cu
personajele de poveste pe care deseori le pierde din vedere, ori lăsându-le intenționat
în zona invizibilului. Ca apoi să apară în vizorul „jucătorului” cu noi argumente.
Dramaturgul concepe în felul său globalizarea pe care o aduce în opera sa conștient,
prin apelarea la elementele basmului clasic, la formule intertextuale.
Se pare că autorul aidoma unui mic ștrengar este mereu tentat de lumea
fantastică a poveștilor, unde face periodic escapade pentru a reveni cu subiecte
și personaje preluate/împrumutate, combinându-le și re-inventându-le aventurile
într-o cheie nouă, personală. Creația sa este un mod de dialog cu trecutul, din care
aduce la ziuă tradiții și cutume, precum și cu alte spații și literaturi. În operele sale
pentru copii el dialoghează cu personaje care au devenit în timp arhetipuri (sau
modele) de identitate, stil de viață. Trecutul reprezintă pentru scriitor, întâi de toate,
timpul copilăriei sale pe care-l trece prin prisma oglinzii amintirilor lui Creangă.
Și aici lucrează oglinzile deformate, prin care lucrurile capătă o altă esență: se
transformă, se modifică, iau alte forme. Personajele acționează în mod inopinat:
prințul nu mai stă la palat să aștepte să-și întâlnească soarta la bal, ci iese singur
în natură (în pădure), unde o întâlnește pe Cenușăreasa. Iar Cenușăreasa nu se va
îndrăgosti de Prinț, ci va fugi de el, pierzându-și… opincuțele. Dar se găsește un alt
voinic, la fel un cenușar (din tagma și din rândul cenușarilor?), care-i face opincuțe
noi și o ia de mireasă. Prin asemenea răsturnări de situații trec personajele lui Iulian
Filip, incitând permanent cititorul/spectatorul.

61

PARTEA I

STUDII  ETNOLOGICE

TEATRU POPULAR*
INTRODUCERE
I.

Un capitol aparte, cu certe semne distinctive în contextul creației folclorice
românești din Basarabia, îl constituie teatrul popular. Piesele acestui gen de artă
sunt jucate, cu precădere, în timpul sărbătorilor de iarnă, pe la casele oamenilor de
la țară, drept scenă și decor servind camera, în care sunt primiți interpreții populari,
iar laița, cuptorul, masa ș.a. fiind implicate în decorul convențional al teatrului.
Tinda poate deveni codru, un scaun – tron, un ungher al casei – beci pentru captivi.
La fel de convențională e și realizarea scenică. O încrucișare a săbiilor de lemn
poate sugera o ciocnire între poteră și haiduci, un măr înfipt într-o vargă – un cap
tăiat ș.a.m.d.
Provenite din același mediu al practicilor și obiceiurilor magice ale gospodăriei
vechi autarhice, diverse genuri și specii ale creației populare mai păstrează
urme ale spectacolelor sincretice de ritual. Multe piese coregrafice, de exemplu,
reproduc prin mijloace și procedee specifice, ciclurile unor lucrări sau rânduiala
unor tradiții („Basmaua”, „Mătura”, „Coasa”, „Umbra” ș. a.). Unele practici cu
caracter magic („Drăgaica”, „Paparudele”, „Caloianul”) sunt de asemenea mărturii
ale sincretismului artei primitive. Dar nu orice urme de sincretism sunt și piese de
teatru popular. Participantul activ la vechile practici magice era convins că este
vizitat de anumite spirite și jocul lui are capacitatea și rostul de a le îmbuna, de
a le face să întreprindă ceva în favoarea lui și a comunității sale. Deși prezente,
elementele teatrale cum sunt vopsirea feții, pantomima, recuzita, masca nu aveau
funcția distractivă de mai târziu.
Deci, criteriul decisiv al prezenței fenomenului teatral trebuie considerat ca
atare transfigurarea artistică a interpretului, conștiința lui că lucrează – prin mimică,
gest, costumație, mască, vorbire – această transfigurare.
***
Cele mai vechi atestări ale unor forme de teatru popular în Moldova
medievală din a doua jumătate a secolului al XVI-lea le aflăm din unele rânduri ale
cronicarilor Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce și într-o notă a lui Dimitrie
Cantemir despre jocul zoomorfic „Turca”.
*

Capitolul respectiv reproduce compartimentele I, III, V ale Introducerii semnate de Iulian
Filip pentru volumul Teatru popular. Alcătuirea, articolul introductiv și comentariile de
G.  Spataru, I. Filip. Chișinău: Știința, 1981. 272 p.
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Schițând profilul etic al unui tânăr domnitor moldovean de pe la 1570,
cronicarul Ureche menționează că acesta „iubea glumele și măscările”, adică
jocurile comice ale celor mascați1. Miron Costin, descriind o nuntă domnească de
la 1645, arată că „n-au lipsitu nemică den toate podoabe câte trebuia la veselie ca
acea”, inclusiv „dzicători, jocuri și de țară, și streine”2. Bineînțeles, nu e întru totul
clar, dacă erau sau nu printre aceste „jocuri… de țară” și comicării teatrale, dar
lucrul pare verosimil, deoarece măscăricii erau nelipsiți de la nunțile și petrecerile
domnești. „S-au veselit 2 săptămâni cu feluri de feluri de muzâci și de jiocuri și
pelivani…” – scrie Neculce despre o nuntă domnească de la 16803, iar despre un
domnitor din anii ’20 –’30 ai veacului al XVIII-lea spune că „în viața lui era tot
cu mese mari, cu cântări și cu feliuri de feliuri de muzici în toate dzilele. Pre de
ave vr-o treabă mare, să nu iasă la câmpu, ca să facă veselii cu naiuri și cu cântece
hagimești și cu mulți pelivani măscărici”4.
Nota lui Dimitrie Cantemir (de prin 1715) este mult mai concretă și adeverește
circulația în popor a spectacolului zoomorfic „Turca”: oameni din „poporul de
rând… întăresc la un cap de cerb cu coarne mari o mască, care este cusută într-o
pânză vărgată și e atât de lungă, încât acoperă picioarele celui ce o poartă. Pe această
construcție se cațără alt om sub o mască de bătrân ghebos și așa, însoțiți de mulțimi
de oameni, hoinăresc pe toate drumurile și pe la toate casele, săltând cu jocuri”5. Cu
toate că e foarte laconică, relatarea conține detalii semnificative pentru înțelegerea
modului de practicare a jocului: „un cap de cerb cu coarne mari”, „pânză vărgată”,
„o mască de bătrân ghebos” și, mai ales, „mulțimi de oameni”, care „hoinăresc pe
toate drumurile și pe la toate casele”. Acesta din urmă constituie un indiciu direct al
caracterului popular și de masă al reprezentației.
Pentru secolul al XIX-lea întâlnim mențiuni sporadice despre manifestările
teatrale populare la C. Negruzzi, V. Alecsandri, G. Dem-Teodorescu ș.a.
O contribuție de mare valoare la studierea teatrului popular o aduce cartea
lui T. Burada – „Istoria teatrului în Moldova” (Volumul I. Iași, 1915). Orânduind
textele și descrierile pieselor populare după însemnătatea lor, T. Burada nu încearcă
vreo clasificare a materialului, care, ce-i drept, nici nu-i prea oferea posibilitatea
s-o facă. E descrisă pe larg dramaturgia religioasă, e prezentat integral un text al
1

Ureche Grigore. Letopisețul Țării Moldovei. Chișinău: Cartea Moldovenească, 1971,
p.  187.
2

Costin Miron. Letopisețul Țării Moldovei de la Aaron-vodă încoace. Chișinău: Cartea
Moldovenească, 1972, p. 164. De la Miron Costin avem referințe indirecte și la piesa
religioasă „Vicleemul”, cunoscută în secolul al XVII-lea.
3

Neculce Ion. O samă de cuvinte. Letopisețul Țării Moldovei. Ediția a 2-a. Chișinău: Cartea
Moldovenească, 1974, p. 12.
4

Ibidem, p. 331.
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Cantemir Dimitrie. Descrierea Moldovei/ Traducere din limba latină de N. Costenco.
Chișinău: Cartea Moldovenească, 1975, p. 192, 194.
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„Irozilor”6, fapt care ne folosește acum li evidențierea etapelor de laicizare a piesei
respective, la constatarea unor împrumuturi de text laic, descoperite ulterior atât în
„Nunta țării”, cât și în „Jienii” – teatralizări populare nereligioase. Este importantă
(chiar și pentru etapa descrisă de T. Burada) tentația interpretului popular de a
anexa la scenele cu caracter religios alte scene, „mai deșănțate, cari abăteau de
la buna cuviință față cu religia și morala”, încât autoritățile au „găsit de cuviință
a opri reprezentațiile «Irozilor»7”. Mai densă în momente, care se abăteau de la
„buna cuviință”, e „Lada cu păpuși”8, o piesă cu vădit caracter social, cu usturătoare
aluzii la nedreptățile și viciile timpului. Cele câteva rânduri, care se referă la
„Nunta țării”9, sunt de mare importanță pentru confruntarea cu variantele curente
ale „Nunții”; în urma unei asemenea operații se pot observa etapele evolutive ale
teatrului popular în genere. Pentru formele mai vechi ale teatrului prezintă interes
reprezentația „Turcei” (p. 57); ea conține și descrierea unor forme de spectacol
practicate la curtea domnească și în casele boierești („Pehlivanii”, „Măscăricii”),
care însă nu au obținut dezvoltare în teatrul popular de mai târziu. Spre deosebire
de interpreții populari, primiți, așteptați și onorați în casele țăranilor, măscăricii de
la curte – deși tot din poporul „de rând” – „erau priviți ca niște oameni de nimică,
fără căpătâi, neavând nicio considerație în societate” (p. 77).
La 1934 poetul Alexandru Robot în notița „Spectacolul străzii și teatrul”
(„Scrieri alese”, Chișinău, 1968, p. 141) observa cu multă pătrundere că „ideea de
spectacol a plecat de la instinctul de fast al fiecărui om”, iar în 1936 poetul ne lăsa
o mărturie despre „măscăricii cu capra”, care își „demonstrau” reprezentația prin
centrul Chișinăului (p. 105).
În RSS Moldovenească textele de teatru popular au început să fie colectate
chiar din primii ani postbelici10. În ediția a doua a colecției „Poezie populară
moldovenească” au fost publicate patru variante de dramă populară haiducească
(„Anul Nou și Anul Vechi”, „Haiducii lui Jianu”, „Gruia lui Novac”, „Ceata lui
Bujor”)11, iar în articolul introductiv al cărții C. F. Popovici caracterizează teatrul
popular de haiduci drept „o contaminare, o penetrațiune reciprocă a elementelor
6

Burada T. T. Op. cit., p. 7.

7

Ibidem, p. 25.

8

Ibidem, p. 33.

9

Ibidem, p. 54.

10

AFAȘM, 1947, nr. 10, f. 66; Todirești – Ungheni; inf. Iacob Alexandru Iuteș, culeg.
M. I.  Ianover; AFAȘM, 1948, nr. 27, f. 81; Sauca – Dondușeni; inf. Gheorghe Ion Ichim;
culeg. P. I. Zadnipru; AFAȘM, 1951, nr. 40, f. 18; Briceni – Otaci; inf. Mihail Crețu, 41 ani;
culeg. M. G. Mihalco.
11

Poezia populară moldovenească. Ediția a 2-a. Chișinău: Cartea Moldovenească, 1960,
p. 387-418.
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din poezia agrară și baladele haiducești…, un aliaj al speciilor menționate, plus
cântecele haiducești și cele lirice”12.
În 1963, pe baza unui material factologic mai bogat, apare articolul lui
G. G.  Botezatu „Teatrul popular haiducesc”13.
La Congresul al VII-lea Internațional al Antropologilor și Etnografilor
(Moscova, 1964) V. M. Gațac a prezentat un referat despre teatrul popular
haiducesc și voinicesc în RSS Moldovenească, Bucovina Sovietică de Nord și
Republica Socialistă România (ca și Gr. G. Botezatu, V. M. Gațac se referă la o
primă comunicare despre teatrul de haiduci, semnată de către cercetătorul român
V. Adăscăliței)14.
Autorul referatului stabilește o legătură genetică a pieselor populare voinicești
cu „epopeea Novăceștilor” a lui Petru Dulfu, care a închegat – pe baza episoadelor
epice cu circulație în mase – un tablou impresionant, redactat și completat. Cât
privește subiectul haiducesc, V. M. Gațac constată deosebirea variantelor populare
de cele de factură cultă în rezolvarea artistică și compozițională a subiectului. Se
știe că în piesa cultă Jianu pleacă în haiducie ca să se răzbune pentru moartea surorii
pângărite de Cârc-serdar Stoica. Cercetătorul subliniază că variantele populare au
justificat altfel haiducia, delimitând-o de hoția lipsită de scrupule și oferindu-i
semnificații mai generale, mai profund sociale, prin introducerea în pânza dramei
haiducești a cunoscutei doine:
Foaie verde măr domnesc,
Toată vara greu muncesc
Pe pământul boieresc…
Și în celelalte scene autorul anonim oferă personajelor replici de reală valoare
socială. Dar trebuie de menționat că nu toate variantele au asemenea rezolvări,
numai unele dintre ele polarizând spre gravitatea socială.
În 1965 Gr. G. Botezatu semnează un capitol despre teatrul popular în
genere15, iar în 1967 – capitolul „Dramele populare haiducești”16. Autorul își
desfășoară tezele din articolele anterioare, ia atitudine critică față de afirmațiile
unor cercetători referitor la geneza și răspândirea teatrului laic.
O preocupare insistentă și fidelă față de domeniul teatrului popular o vădește
unul dintre semnatarii acestei „Introduceri” – G. I. Spataru, care publică (de prin
12

Ibidem, p. 20.

13

Studii de literatură și folclor. Chișinău: Cartea Moldovenească, 1963, p. 149-174.

14

Gațac V. M. Войницкий и гайдуцкий народный театр в Молдавской ССР, Северной
Буковины и Северо-Восточной Румынии. Москва: Наука, 1964.
15

În: Schițe de folclor moldovenesc. Chișinău: Cartea Moldovenească, 1965, p. 383-398.

16

Botezatu Gr. Folclorul haiducesc în Moldova. Chișinău: Cartea Moldovenească, 1967,
p. 150-182.
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1964) mai multe articole și teze privind diferitele aspecte ale domeniului17, o
culegere antologică de texte18 și, recent, o monografie19.
Între anii 1965–1969 la propagarea și susținerea teatrului popular și-au adus
contribuția și alți autori: I. Uvarova, G. Bostan, M. Vatavu, S. Nucă, A. Hropotinschi
ș.a.20.
Texte de teatru popular, prefațate și pașaportizate științific, publică în ultimii
ani Gr. G. Botezatu, N. M. Băieșu21 și V. A. Cirimpei22.
III
În raport cu geneza și evoluția manifestărilor teatrale populare, am putea
schița unele considerente privind periodizarea și clasificarea acestui gen de artă
populară.
Așa cum a fost menționat mai sus, începuturile teatrului popular țin de
precreștinism, de credința omului în vehicularea sufletului uman în obiecte și
animale – de totemism. Din vechile practici magice de invocare a spiritelor
protectoare a rămas, după destrămarea funcției primare, doar deprinderea omului
de a mima – frumos, stilizat, ritmic – comportarea animalelor, în fața cărora mai
înainte se închina23. Neîndoielnic, „Turca”, „Cerbul”, „Capra” ș. a. sunt rămășițele
17

Pentru cele publicate până în 1969, a se vedea bibliografiile alcătuite de N. M. Băieșu:
Folclor moldovenesc. Bibliografie (1924-1967). Chișinău: Cartea Moldovenească, 1968,
p. 79-80, 121; Bibliografia folclorului moldovenesc pe anul 1968. În: Studii și materiale
de folclor. Chișinău: Știința, 1971, p. 196; pentru anii următori menționăm lucrările lui
G. Spataru: Состав и классификация молдавской народной драматургии. В кн.:
Народный театр. Ленинград, 1974, с. 106-112; „Царь Максимилиан” в Молдавии.
Там же: Молдавский новогодний обрядовый фольклор. В кн.: Фольклор и этнография.
Обряды и обрядовый фольклор. Ленинград, 1974, с. 110-117; Evoluția dramei populare
moldovenești. În: Estetica folclorului moldovenesc. Chișinău: Știința, 1974, p. 87-100;
Историческая действительность, отражённая в молдавской народной драме. В кн.:
Фольклор и историческая действительность: Тезисы докладов. Махачкала, 1976, с.
85-86.
18

Drama populară moldovenească (Antologie). Colectarea, alcătuirea, comentariile și
ilustrațiile de G. I. Spataru. Descifrarea melodiilor de P. F. Stoianov. Chișinău: Știința, 1976.
19

Spataru G. I. Историческая молдавская народная драма. Chișinău: Știința, 1980.

20

Vezi: Folclor moldovenesc. Bibliografie…, p. 79, 80, 121; Studii și materiale de folclor.
Chișinău: Știința, 1971, p. 186.
21

Folclor din părțile Codrilor. Chișinău: Știința, 1973, p. 5-6, 144-154.

22

Молдавский фольклор. Chișinău: Cartea Moldovenească, 1976, c. 10, 185-196.

23

Este și situația altor culturi populare. Vorbind de teatrul popular rus, N. Savușkina afirmă
că fenomenul își are începuturile în „ritualurile și sărbătorile vânătorești și agricole, însoțite
de dansuri și jocuri cu elemente de transfigurare, având sens magic. În procesul dezvoltării
istorice în jocurile dramatice de ritual se reliefează funcția estetică, nu acea magică”.
(Савушкина Н. И. Русский народный театр. Москва: Наука, 1976, с. 41).
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acestor practici. Recuzita, măștile folosite la travestirea zoomorfă, jocul însuși, fiind
în conceptul poporului frumoase chiar și fără suportul magic, aspectul estetic al
reprezentațiilor capătă o altă viață. Această metamorfoză a fost posibilă mai târziu,
când omul putea să-și explice unele fenomene complicate din jurul său, să înțeleagă
că numai de iscusința sa depinde dacă va avea un vânat îmbelșugat, și nu de spirite.
Dimitrie Cantemir fixează jocul „Turca” de acum constituit, așa cum îl
cunoaștem și în prezent, deși sub alte denumiri („Cerbul”, „Capra”). Incontestabil,
strigăturile, pe care le întâlnim astăzi în unele versiuni ale jocului, lipseau în
varianta cunoscută de Cantemir.
Pe lângă „Cerbul” descris de Cantemir, cunoaștem astăzi și alte jocuri cu
animale („Urs”, „Vulpe”, „Căluț”, „Capră”, „Berbec”), unele din ele fiind, probabil,
completări „estetice” târzii. Grăitoare pentru înțelegerea unei asemenea extinderi
de motive sunt situațiile folclorice din unele sate. Trei jocuri cu măști zoomorfe  –
„Cerbul”, „Căluțul”, „Berbecul” – practicate în s. Bisericani, r-nul Glodeni24, se
deosebesc între ele doar prin recuzită. Melodia jocului, compoziția dansului anima
lului, precum și structurile sunt comune pentru toate trei. E lesne de închipuit că
acești interpreți pot aduce „în scenă” și alt chip de animal, necunoscut până acum
în acest cadru.
Reprezentațiile de acest fel (pe care le-am numit jocuri cu măști zoomorfe,
pentru că central este jocul ritmic și comportarea personajului zoomorf) sunt de o
vechime și de o longevitate cu adevărat impresionante. Ele își au începutul în epoca
destrămării gospodăriei vechi autarhice (a feudalismului timpuriu) și continuă,
cu modificări inerente, până în zilele noastre, constituind întâia etapă și primul
compartiment ale repertoriului teatral popular.
„Tot în ajunul Anului Nou se obișnuiește a se asocia mai mulți tineri…,
care îmbrăcându-se în frumoase costume naționale, alege un mire, băiat chipeș,
și o mireasă de asemenea, care cele mai de multe ori este un băiat îmbrăcat în
haine femeiești. Așa pregătiți, ei pornesc în număr de la 12-16 persoane, împreună
cu doi sau mai mulți lăutari, și merg pe la casele oamenilor…, cântând în cor și
jucând hora. În mijlocul horei stau lăutarii și cu mirii. Vorniceii chiuiesc cât li e
gura și ridică sus bețele lor împodobite cu cordele, flori și basmale colorate”25. La
fel ca „Nunta țării”, descrisă de T. Burada, „plugurile” celor mari, ale flăcăilor, sunt
impunătoare prin numărul participanților, sunt frumoase și atractive prin hainele de
sărbătoare și diferite detalii amuzante. Subliniem că „nunta”, la etapa descrisă de
T. Burada, se deosebea de un „plug” al flăcăilor doar prin introducerea mirilor în
rândul participanților, ceea ce sporea frumusețea și fastul alaiului.
24

Vezi AFAȘM, 1975, nr. 290, f. 91; Bisericani – Glodeni; inf. Nicolae M. Baghici, 13  ani,
Mihail L. Buhnă, 11 ani, Iurie P. Garșinov, 14 ani, Vasile I. Crăciun, 13 ani, Constantin
D.  Șontea, 13 ani; culeg. Iu. Filip.
25

Burada T. Op. cit., p. 54.
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Pentru a spori și mai mult interesul față de aceste rânduri de urători,
organizatorii le-au completat cu jocurile cu măști zoomorfe existente în localitate,
iar uneori – cu anumite scene laicizate din „Irozii”.
Foarte răspândită în Bucovina și nordul Moldovei a fost și este Hăitura teatra
lizată a „Mălăncii” (prezentă, sub formă de colindă, și la vecinii ucraineni). Unele
alaiuri de urători îmbrăcau un tânăr în „fată”, care însemna personajul Malanca.
Prin includerea jocurilor cu măști zoomorfe și a scenelor din alte piese,
aceste „rânduri” de urători au ajuns la impresionante alaiuri, purtând, cu precădere,
denumirile de „Nunta țării” și „Malanca”26. Piesele ce țin de această etapă constituie
o succesiune de scene tematic disparate, dar bine strunite, spectaculoase. Ceea ce le
caracterizează e faptul că ele nu-și propun și nu realizează un subiect bine închegat.
Observăm, astfel, constituirea celei de-a doua etape a teatrului popular. Nu
mai avem de a face aici cu simple jocuri, ci cu alaiuri fără subiecte închegate. Dar
trebuie de menționat că, odată asociate acestui montaj, jocurile „Capra”, „Ursul”
ș. a. apar mai concise, fără text prea desfășurat, fără improvizațiile caracteristice
jocurilor autonome cu măști zoomorfe.
Pentru cea de-a treia etapă a teatrului popular, care numără un secol și mai
bine de existență activă în repertoriile tineretului sătesc din felurite localități ale
Moldovei, sunt caracteristice piesele cu subiecte închegate.
Această etapă – cea superioară a teatrului popular românesc – este condiționată
de doi factori principali: tradițiile teatrului popular de etapă inferioară și existența
unui fond tematic haiducesc, realizat din belșug în poezia populară27.
Ura față de dominația otomană a imprimat culturii popoarelor balcanice
semnificații identice. Observăm aceasta în cazul mai multor creații cu tematică
protestatară. Folclorul unui popor împrumută eroii și martirii altui popor, oferindule realizare poetică specific națională și un conținut semnificativ, de solidaritate
internațională, generat de comunitatea destinului istoric al popoarelor balcanice28.
Haiducul sârb Baba Novac, de exemplu, a existat cu adevărat și a luptat
împotriva turcilor, fiind angajat împreună cu haiducii săi în oastea lui Mihai
Viteazul29. Acest destin a generat unele cântece epice despre Gruia și Novac, după
care și a teatrului popular de coloratură voinicească – „Novăceștii”. Un îndemn și
o sursă de influență în acest plan a fost și cartea lui P. Dulfu „Gruia lui Novac”30.
26

Un proces similar semnalează V. Adăscăliței, vorbind de „Vălăret” și „rândurile de
flăcăi”. (Vezi: Teatrul popular de Anul Nou. Vaslui, 1971, p. 3-4).
27

Confruntă Vsevolodskii-Gernoross V. N. Русская устная народная драма. Москва:
Изд. АН СССР, 1963, с. 31; Hâncu A. S. Teatrul popular în atenția folcloristicii din RSSM.
În: Limba și literatura moldovenească, 1968, I, p. 68.
28

Gațac V. Сходное и различное в Балканском гайдуцком и богатырском эпосе. În:
Anale științifice, vol. X, Chișinău, 1961, p. 220.
29

Ibidem, p. 226.
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Confruntă: Gațac V. M. Войницкий и гайдуцкий народный театр…, с. 3.
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Cântecele epice despre haiduci au stimulat și apariția teatrului haiducesc, la fel
de protestatar ca și cel voinicesc, având și aceleași elemente antagoniste – luptătorii
pentru libertate și asupritorii lor otomani. Numărul mare al episoadelor „novăcești”
a favorizat răspândirea unor subiecte aidoma celor despre Jianu sau Bujor. În unele
variante se vorbește despre năvălirea turcilor și răpirea fiicei lui Novac; în altele se
adaugă pornirea lui Gruia la Țarigrad pe urmele surorii și căderea sa în captivitate;
în celelalte bătrânul Novac se travestește în popă și-l eliberează pe Gruia.
Piesele haiducești, de intensă circulație în multiple variante, au influențat
interpreții populari mai talentați în căutările lor de îmbogățire a repertoriului teatral.
Credem că un imbold al dezvoltării dramei populare istorice a fost existența activă
a teatrului popular haiducesc. Tot pe baza acestui fel de teatru apar creații mai noi  –
„Banda lui Kotovskii”, „Partizanii”, „Banda republicii” ș. a. mai mult decât atât –
acolo, unde e vie și puternică tradiția teatrului popular, se încarcă și înscenarea unor
subiecte folclorice de basm, legendă, baladă.
În conformitate cu etapele evolutive ale manifestărilor dramatice populare,
se poate schița o clasificare a materialelor de teatru popular, acumulate până în
prezent în diferite publicații și caiete de arhiva.
Jocurile cu măști zoomorfe și alaiurile cu subiecte neînchegate formează
primele trupe simple, fără divizări în clase mai mici. Ele au, fiecare în parte,
caracteristici distincte pentru creațiile ce le cuprind. Cel de-al treilea compartiment  –
piesele cu subiecte închegate – poate fi împărțit, mai întâi, în două categorii de
creații – tradiționale și contemporane.
Piesele tradiționale sunt de trei tipuri: voinicești, haiducești și istorice, deși
unele au doar câte un singur subiect. După numărul de variante predomină cele
haiducești, care constituie, de fapt, fondul principal în repertoriul teatrului popular.
Piesele folclorice contemporane reprezintă înnoiri ale unor subiecte de
teatru popular tradițional, precum și înscenări de subiecte noi. În zonele folclorice,
unde teatrul popular se bucură de multă atenție, repertoriul încearcă să includă și
unele înscenări de ale învățătorilor și elevilor. Adesea acestea sunt niște montaje
de „roluri” despre lunile anului, despre pace ș. a.; alteori e vorba de înscenări mai
complicate, efectuate pe baza unor basme ori legende. Nu e chiar simplu să ne
pronunțăm categoric pro sau contra acestui fel de îmbogățire a teatrului popular.
O  altă tendință e cea de contemporaneizare a textelor tradiționale haiducești. Fie că
e vorba de „Banda lui Kotovskii”, fie că de „Partizanii” – substituirile de personaje
sunt mecanice și, ca rezultat, apar felurite momente anacronice. Dar important e
să fixăm aceste tendințe chiar în stadiul lor incipient. Faptul confirmă încă o dată
potențialitatea creatoare a poporului, vitalitatea spiritului creator al maselor.
Rezumativ, clasificarea, pe care o propunem, are următoarea structură:
I. Jocuri (cu măști zoomorfe): „Capra”, „Căluțul”, „Ursul”, „Vulpea” ș. a.
II. Alaiuri (fără subiecte închegate; completări și transformări ale obiceiurilor
hăiturii și colindei): „Nunta țării”, „Malanca”, „Gaia”, „Paparuda”, „Făt-Frumos,
„Brumărelul” ș. a.
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III. Piese (cu subiecte închegate) – 1) tradiționale: a) voinicești („Novăceștii”),
b) haiducești („Jienii”, „Bujorenii” ș.a.), v) istorice („Movila lui Burcel”);
2)  contemporane: „Partizanii”, „Anul” ș.a.
V
Nu este necesar să demonstrăm cât e de complicat, în cazul teatrului popular,
a vorbi despre tematică fără a face referințe la mijloacele de realizare artistică. În
rândurile următoare vom încerca să întregim imaginea teatrului folcloric românesc,
insistând asupra laturii artistice, relevând, mai cu seamă, elementele determinante
ale genului.
Jocurile cu măști zoomorfe, care păstrează în cea mai mare măsură urmele
sincretismului spectacolelor vechi, își realizează mesajul etico-estetic prin recuzită,
joc ritmic, pantomimă și – la o etapă mai recentă – prin text. Este etapa afirmării
teatrului popular, când toate aceste componente sunt mobilizate deopotrivă la
obținerea efectului scontat. În variantele mai noi, deși se anunță etapa alaiurilor, nu
se destramă echilibrul și colaborarea celor patru componente. Recuzita, pregătită
întotdeauna de către interpreții înșiși, excelează prin pestriț, policromie, felurite
atribute și efecte lucitoare – oglinzi, insigne, tinichele ș. a. m. d. În confecționarea
măștilor zoomorfe se observă două tendințe: una – de exprimare „documentară”
a măștii, alta – de stilizare, cu redarea aproximativă a „personajului”, însă în
corespundere cu același concept popular al frumosului. În primul caz se caută
o apropiere de modelul original. În s. Bisericani, r-nul Glodeni, spre exemplu,
„Berbecul” are o mască confecționată din veritabile coarne de berbec, botul –
modelat cu multă meticulozitate, blana – din câlți, pe când „Cerbul” are o mască
atât de înfrumusețată, pestriță și strălucitoare, încât înfățișarea animalului e foarte
îndepărtată de firesc.
Cel care poartă recuzita zoomorfă trebuie să aibă simțul ritmului bine
pronunțat, pentru a dansa virtuos după o melodie săltăreață. Jocul „Caprei” este
într-un fel nostim, acompaniat de clămpănitul maxilarului de jos, pus în mișcare
(de cel care poartă masca) de o sfoară. „Capra” ascultă și de strigăturile sacadate,
care-i indică anumite acțiuni: ori se culcă „bolnavă”, ori se întinde după colac, ori
„îl împunge” pe vreun spectator care a „obijduit-o”.
Frumusețea strigăturii (prezentată cu diferite ocazii, iar aici – într-un mod
sacadat) constă din contraste grotești, care vizează anumite slăbiciuni și abuzuri,
cunoscute bine în popor, prin aceasta având priză la spectatori și stârnind hazul. Sunt
rare cazurile, când cei satirizați – mai mult aluziv – poartă pică apoi pe „urători”.
În alaiuri procedeele de realizare rămân aceleași, doar echilibrul valoric
schimbându-se în favoarea pantomimei și a textului bogat în elemente de satiră
și umor. În „Malancă”, de exemplu, personajele zoomorfe au mai puțin dans, în
schimb mizanscenele „antropomorfelor”, târguiala dintre Cioban și Negustor
folosesc din plin prilejul dezvăluirii unui dialog plin de haz și, când prezența
admite, de unele excese deplasate până la trivial. „Ursul” „câștigă bani”, călcându-i
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pe cei bolnavi „pe șele”. Vrăjitoarea „lucrează” din plin, ghicindu-le la toți pe rând,
iar previziunile stârnind mult haz și voie bună. Anume din orientarea spre efectele
comice dialogul grav dintre Irod și Harap din „Irozii” a ajuns la „vorbăraie” hazlie
în „Nunta țării”.
În drama populară cu subiect dezechilibrul valoric al procedeelor de realizare
înclină categoric în favoarea textului – prim-purtător al mesajului piesei. Recuzita,
măștile, pantomima sunt doar accesorii de susținere a textului. Există o tendință
generală a organizatorilor de „bande” cu subiect de a respecta coloritul istoric al
personajelor, interpreții populari o fac însă după înțelegerea lor. Costumația indică
o anumită ierarhie a personajelor… Căciulile haiducilor, de pildă, sunt negre, iar
cea a căpeteniei lor – e brumărie. Șeful poterei are două curele, puse în diagonală
peste piept, iar soldații – numai câte una, trecută peste umăr. Măștile se admit
numai în cazurile, când subiectul dramei asociază – din aceeași înțelegere populară
a încadrării piesei în ritual – jocurile cu măști zoomorfe ori scene antropomorfe
desprinse din alaiuri. Un personaj totdeauna mascat e Anul Vechi, care poartă barbă,
mustăți din câlți și dinți din fasole. Haiducii își „trag” mustăți cu funingine, băieții„domnițe” își înroșesc obrajii cu ruj. Din pantomima bogată a jocurilor și alaiurilor
rămân doar gesturile, ce semnalează anumite acțiuni. Îngenuncherea haiducului în
ungherul casei, spre exemplu, înseamnă căderea în captivitate.
Limbajul poetic e mobilizat să realizeze antagonismul celor două tabere, ale
căror reprezentanți sunt Jianu și Căpitanul poterei, Novacii și Dervici cu ceilalți
turci. Prin intermediul limbajului sunt ilustrate și calitățile celor două tabere –
calități opuse, din care se vede omul protestatar din popor (ori cel care luptă în
numele poporului) și omul stăpânirii; luptătorul pentru libertatea și suveranitatea
țării și ocupantul, care, fiind stăpân pe situație, îi cere patriotului să se dezică de
credința sa și de lupta în numele neamului în schimbul bunăstării și siguranței
personale.
Două procedee compoziționale sunt dialogul și monologul. Dacă în jocuri și
alaiuri monologul nu are loc în spațiu, unde dialogul se manifesta prin excelență,
atunci în dramă monologul31 relevă aspecte de o încărcătură profund socială.
Situația e generată de factura genetică a dramelor noastre. Astfel, doina cu care
apare Jianu în scenă („Toată vara greu muncesc…”) e un monolog mult gustat
de spectator, fiind cunoscut și în afara teatrului popular. Monologul realizează
– prin tonul meditativ, grav – o deschidere profundă a personajului. Invocarea,
prin mijlocirea acestui procedeu, a cosmosului sau a mamei, care nu este de față,
subliniază, foarte plastic, efectul afirmării eroului.
Dialogul însă constituie esența genului, fapt care a imprimat, după cum am
văzut, anumite nuanțe specifice și monologului. Prin dialog se expune victoria
alegorică a Anului Nou, se obține superioritatea morală a lui Jianu față de poteră,
31

Este procedeul numit de P. G. Bogatâriov d i a l o g t e a t r a l, adică monolog, ce
apelează în exclusivitate la spectator și nu la partenerii de „scenă”.
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datorită lui iese în vileag cruzimea turcilor, care o răpesc pe Ilincuța din mâinile
Novăcesei. Spre deosebire de dialogul utilizat în piesele anterioare, care poate să
se închege spontan, improvizat, între interpreți ori chiar între aceștia și spectatori,
dialogul din dramă, fiind adeseori constituit în afara teatrului, e bine consolidat și
consistent din punctul de vedere al expresiei.
E cazul să menționăm aici că datorită vârstei colportorilor de teatru popular
(care în zilele noastre sunt, cu precădere, elevi), limbajul dramelor în variantele mai
bogate, mai active, are un caracter eterogen, exprimat prin coexistența atributelor
specifice diferitelor epoci. Astfel, în „Haiducii” din s. Orac, r-nul Leova, Jianu se
prezintă astfel:
Eu sunt Iancu Jianu ‒
Spaima fanarioților.
Bunăoară, de nu crezi ‒
Intră-n școli și ai să vezi,
Intră-n școlile cele mici,
Unde zac ș-ai mei haiduci.
În „Banda lui Jianu” din s. Lopatnic, r-nul Edineț, Niță-haiducul îi răspunde
lui Jianu:
Da, e-adevărat, stăpâne,
Văi, colnice și colnici…
Originalitatea dramei populare moldovenești nu e deloc echivalentă cu
originalitatea limbajului ei poetic (în accepție cultă), ea constând în caracterul ei
sincretic ‒ recitată, cântată, jucată, mimată… Evident că a opera cu toate aceste
elemente este dificil, mai ales dacă le raportezi la cadrul ritualic de prezentare a
teatrului. De aceea o condiție în utilizarea oricărei modalități de realizare scenică
este laconismul și schematismul, iar în planul textului ‒ o condiție în plus e de a
nu îngreuna transmiterea imediată a sensului. De aici, în această condiție, reiese și
specificul limbajului poetic al dramei. Se face uz de tropii cei mai uzitați și lucrul
acesta e pe deplin justificat.
Vom constata în dramă o abundență de epitete constante. Elementele
vechi suportă îmbinări noi, conformându-se efortului de edificare artistică a
antagonismului. Mai rar vom constata angajarea activă a epitetelor constante
neafectate structural: haiduci voinici, fată frumușică, ciobănaș de munte, fag rotat,
ogor boieresc, zile grele, plai scump… Pentru a delimita binele de rău, frumosul de
urât, autorul anonim nu se mulțumește doar cu simpatia și bunăvoința imprimată
în echilibratul „puișori de zmei”, ci îl amplifică: „mândri puișori de zmei”. Similar,
din aceeași tendință de a accentua simpatia, vom distinge un șir de epitete cu
elemente constitutive de uz larg în celelalte genuri folclorice, dar restructurate în
îmbinări noi: câmp frumos, cu flori, lapte dulce țărănesc, toată lumea-n veselie,
mândre lungi cosițe, bună pace… De o mare frecvență se bucură epitetele constante
mândru, scump, drag. Caracterul de stereotip al acestora reiese din condițiile dramei
și contribuie la evidențierea simpatiei subliniate: mândre Bujorel, mamă scumpă,
mândre căpitane, brav haiduc, scumpii mei haiduci, maică dragă…
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Mai rar apar în dramă epitetele metaforice, care se utilizează doar pentru
edificarea destinului central. Între epitetele de acest fel le vom distinge pe cele
lansate de însuși personajul central („Eu sunt Iancu Jianu,/ Moartea fanarioților,/
Domnul codrilor”), de cei care-l simpatizează („tânăr năzdrăvan”) ori de către
reprezentanții taberei adverse („Jiene-ngrozitor”, „drăcească viță”, „Gruia lui
Novac, pui de drac”).
Pentru a semnala în scena respectivă superioritatea unei tabere față de alta,
teatrul popular în genere și drama populară în special, fac uz de stereotipie, care se
exprimă mai ales în planul textului. Astfel, versurile:
Spune-ndată, cine ești,
Cu ce nume te numești,
Că-ndată te prăpădești!
aparțin la început poterei și sunt adresate haiducilor, iar mai apoi situația se
schimbă – poterașilor captivi li se adresează de către haiduci aceleași versuri.
Deși subiectul haiducesc e schematic, restrâns, conformat specificului
„colindat”, impresia de pânză largă, gravă și chiar de încetineală vine de la o
anunțare gradată a intrigii: 1) haiducii exprimă temerea față de poteră, care o fi fiind
pe aproape, 2) apare Vânătorul, avertizându-i să rămână pe loc „până Căpitanul va
veni”, 4) apare Căpitanul însuși, după ce a fost anunțat de două ori.
Corul din piesa lui M. Millo a trecut și în unele variante populare, conformat,
însă, specificului teatrului popular, adică orientat spre o economie de personaje în
scena nu prea largă a casei țărănești. Cântă înșiși actorii ocupați în roluri. Când
lipsește Jianu, cântecul de îngrijorare în legătură cu absența lui i-l cântă haiducii.
Când Jianu e captiv, deplângerea i-o cântă de asemenea haiducii, iar când e eliberat,
potera își cântă „întristarea”. Pentru a-și prezenta mai impunător cântecul, apar
iubita lui Jianu și mama haiducului, cântând textul destinat, de fapt, numai celei
dintâi. Sunt, bineînțeles, și nonsensuri în cazul apelului la cântecul în cor. Eliberarea
lui Jianu o cântă și potera; iar întristarea poterei o cântă și haiducii.
În unele variante antagonismul dintre cele două tabere trece evident într-o
competiție a două coruri.
Un alt procedeu de realizare a antagonismului și deosebirii urâtului de frumos
e prezentarea diferențiată a limbajului – ce-i drept, în variante puține. Astfel, în
„Banda lui Kotovskii” Turcul se adresează lui Muri-Vânătorul:
Ascultă Muri-Vânător,
Îl vezi pe Kotovskii legat?
Noi ne ducem pân-la Vodă-Caragiu
Să mâncăm un pâine
Și să bem un cafi.

TEATRU POPULAR
(folcloric)*
Considerații preliminare. Caracterul sincretic al fenomenului. Ceea ce
caracterizează teatrul folcloric românesc e atașarea categorică a fenomenului de
alte genuri și specii folclorice, nefiind în același timp subordonat acestora.
Ocaziile de manifestare, în fond restrânse, îi conferă teatrului popular
caracteristici distincte.
Deslușim ocazii permanente de manifestare, unde e concentrat fondul
repertorial al reprezentațiilor populare. E vorba de sărbătorile legate de Crăciun
și de Anul Nou, când teatrul popular se manifestă în același cadru cu colinda și
urătura, asumându-și și funcția orațională a acestora. Anticiparea reprezentațiilor
propriu-zise cu o formulă de urare ori cu o urătură chiar, anticiparea subiectului
cu o scenă de personaje alegorice, Anul Nou și Anul Vechi, constituie procedee
categorice de încadrare în funcție. Uneori această legătură se realizează contextual:
membrii comunității respective știu că reprezentația concretă se manifestă doar la
Crăciun ori la Anul Nou.
De ce totuși la Crăciun și la Anul Nou își concentrează fenomenul repertorial
teatrul popular? Mutațiile calendarice, deplasarea Anului Nou de la începutul
primăverii în plină iarnă au determinat mutații specifice și în reprezentațiile de
teatru, legate de prima brazdă, transformându-le, din practici ce însoțeau obținerea
roadei, în practici ce invocau roada1. Tragerea simbolică a primei brazde, prin
zăpadă, de către urători, a provocat și unele metamorfoze de personaje, unele
redactări-adaptări de măști și de recuzită, antrenate în vechile practici primăvăratice
(calendare vechi cu Anul Nou în primăvară, când reînvie natura), ajungând, parțial,
la actualele sărbători de iarnă. Buhaiul urătorilor a avut prototipi reali, înjugați
la plugul menit să tragă prima brazdă, brazdă adevărată pe moșie așteptătoare de
sămânță.
De ritualul primei brazde erau legate foarte multe superstiții și precepte,
menite să sporească fertilitatea pământului. Multiplele credințe, conform cărora în
noaptea Anului Nou animalele prind grai și își judecă stăpânii, activează spiritele
rele, ce trebuie speriate și gonite cu clopote și șuierături, se deschide cerul și se
întâmplă multe alte miracole – au determinat atașarea reprezentațiilor la complexul
etnofolcloric, afirmat în acest cadru sărbătoresc.
*

Capitolul respectiv reproduce studiul Teatrul popular (folcloric), semnat de I. Filip.
În: Creația populară. Curs teoretic de folclor românesc din Basarabia, Transnistria și
Bucovina. Chișinău: Știința, 1991, p. 256-295.
1

Чичеров В. И. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI–
XIX веков. Москва: Изд. АН СССР, 1957, с. 19.
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În categoria ocaziilor sporadice de manifestare am situat nunta, șezătoarea,
diferite sărbători câmpenești, jocuri de copii, când manifestarea teatrului popular
e în directă dependență de personalitatea singulară a interpretului virtuos, a cărui
simplă, întâmplătoare prezență stimulează manifestarea fenomenului. Teatrul
popular în acest caz e prin excelență improvizat (având la îndemână reperele din
reprezentațiile cunoscute în localitate).
La nuntă fenomenul poate să se manifeste la pita tinerilor (acestei etape
postritualice i se mai zice la îndreptat, la borș...), când tinerii gospodari, foștii miri,
trec în rând cu lumea. Comportarea lor și a oaspeților nu mai e încătușată de ritual.
Iată, bunăoară, o scenă spontană de teatru popular la o nuntă din satul Sofia  –
Drochia. Tinerii apar într-o rablă de cărucior – o femeie josuță, travestită în mire
și un bărbat înalt – mireasa. De ce în cărucior? Pentru că odinioară drumul făcut de
cortegiul nunții era de neconceput fără căruțe. În urma mirilor vine și un vornicel
călare pe măgar. Vornicelul călare e o figură solemnă în ritualul nunții. Travestirea
vornicelului pe măgar urmărește o răsturnare de tonalitate. Confecționarea
măgarului e de natură să provoace hazul prin imitarea caraghioasă a semnului
zoomorf. Se așază doi bărbați spate la spate, înclinați din trunchi, li se leagă mâinile
în cruce, tot la spate, ca să formeze un plan orizontal, peste care se așterne un lăicer.
Călare urcă vornicelul dichisit în aceeași cheie – un crac al pantalonilor răsuflecat
ori rupt mai sus de genunchi, un chipiu întors pe dos2. Scena parodiază, de fapt,
ritualul solemn al nunții tradiționale.
Tot parodie, dar al altui moment din același ritual, aflăm la nunta din satul
Bârnova – Ocnița. Se parodiază luarea paharelor, momentul închinării darurilor3.
Într-o atmosferă descătușată, orientată categoric spre efecte comice, aceste glume
au toată înțelegerea și prețuirea entuziastă. Gluma celor de la o nuntă din Bârnova e
legată de o... vacă dăruită tinerilor însurăței. Cadou bun, trebuincios în gospodărie.
Dar de ce hohotește toată nunta? Vaca e a părinților mirilor, dar scoasă în taină din
ocolul proprietarilor și adusă pe poarta nunții.
La Sofia, la sfârșitul săptămânii rusaliilor, se practică până acum o sărbătoare
pur feminină, un ecou al vechilor sărbători cu participare exclusiv feminină – Pe
nalbă4. Sărbătoarea are mai multe locuri și echipe de creație, care, în mod firesc,
concurează. Cum se desfășoară sărbătoarea și pe unde-i teatru? Pe un țol alb,
așternut pe iarbă (un zolnic lung ori mai multe), se servesc fel de fel de bucate,
dar numaidecât – plăcinte cu verdețuri. Dar momentul pentru care e îndeosebi
așteptată această sărbătoare pare a fi travestirea celor mai comice femei în chipuri
2

Primiți „Căluțul”?: Teatru popular. Selecție și comentarii de Iulian Filip. Chișinău:
Literatura artistică, 1983, p. 10. Și în cazul jocului zoomorf Măgarul din Sofia
convenționalismul confecționării constituie un procedeu comic, dominant în teatrul popular.
3

E de precizat că la pita tinerilor, peste tot, cei poftiți aduc daruri „pentru gospodărie” – o
găină, o strachină cu grâu, niște farfurii ori căni... Între aceștia numaidecât se găsesc câțiva
cu spirit, care înclină spre comic toate câte se pretează la asemenea interpretări.
4

Primiți „Căluțul”?..., 1983, p. 12.
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exclusiv bărbătești, reprezentând galeria de personaje cunoscute din cadrul nunții:
mirii, nunii, vorniceii, turcii cu recuzita de nuntă, dar parodiată. Sărbătoarea
vădește o agresivitate hazoasă față de bărbați, față de metehnele potrivite satirizării
spectaculoase – se travesteau în bărbați burtoși, obezi, beți, rufoși (adică neglijenți)5.
Incomparabile sunt posibilitățile în timp ale ocaziilor sporadice cu criza de
timp din noaptea Anului Nou, când ceata de interpreți populari trebuie să treacă până
dimineață prin toate casele cu același spectacol. Vorbim aici de ocaziile de mani
festare și de caracterul atașat al teatrului, care, în afara sărbătorilor de iarnă, nuntă,
anumite sărbători câmpenești, șezătoare, nu se manifestă. Doar teatrul popular nu
poate – conform tradiției – să genereze el însuși s ă r b ă t o a r e (cu excepția formelor
moderne festivaliere, când asemenea reprezentații se dau în alt fel de spectacole).
Fenomenul dramatic se poate manifesta în cadrul sărbătoresc tradițional
alături de alte forme de cultură populară – la Anul Nou, alături de colindă, urătură,
semănat, împrumutând și funcția acestora, iar la nuntă făcând replică ritualului
solemn, fastuos, parodiindu-l.
Sărbătorile de iarnă, deși beneficiază de reprezentațiile populare, sunt indepen
dente de teatrul popular. În multe localități Crăciunul și Anul Nou nu cunosc repre
zentații teatrale, dar aceasta nu anulează sărbătoarea. Ritualul nupțial, de asemenea,
e independent de teatrul popular, care se poate manifesta în acest cadru ori imediat
după terminarea ritualului propriu-zis. Pe când parodierea mirilor, descrisă mai sus, nu
poate să apară decât în acest cadru. Pe nalbă din Sofia e o excepție explicabilă. Apari
ția fenomenului la șezători, în jocuri de copii, la clăci e hazardată, dar are mai multe
șanse în localitățile cu tradiție viguroasă a teatrului popular la sărbătorile de iarnă.
Modul spontan de apariție în diferite locuri și la cele mai neașteptate ocazii fac
imposibilă edificarea panoramei absolute a fenomenului, eforturile cercetătorului
de teatru popular asemănându-se cu cele ale arheologului, care posedă cioburi
răzlețe de ulcior, dar aievea nu poate vedea ulciorul, întregindu-l doar cu imaginația
și metodele științifice. O altă dificultate a observării și cunoașterii fenomenului
dramatic e geografia fărâmițată a circulației. Dacă vreo câteva denumiri de
reprezentații – Capra, Ursul, Căluțul, Jienii sunt răspândite în toată Moldova,
Bucovina, Maramureș, atunci celelalte sunt strict localizate – Mălăncile în satele
din nordul Moldovei, în Bucovina, Gruia lui Novac – în unele sate din părțile
Edinețului, Cerbul și Berbecul în satele Bisericani și Cuhnești de lângă Glodeni,
Brâncovenii în Crasnoilscul bucovinean.
Panorama circulației fenomenului se constituie din aceste oaze tradiționale,
în care cunoaștem și sate cu o singură reprezentație, dar și localități cu 6-8 denumiri
de spectacole populare: în satul Hiliuți (părțile Făleștiului basarabean) – Căluțul,
Ursul, Capra, Irodul, Gruia lui Novac, Ceata lui Bujor, Ceata lui Jianu, Haiducii6,
5

   Ibidem.

6

AFAȘM, 1980, ms. 312, f. 90–126; Hiliuți – Fălești; culeg. I. Filip, G. Botezatu, N.
Băieșu, V. Cirimpei, N. Răileanu. Vezi și: Filip Iulian. Sărbători de iarnă la Hiliuți. În:
Literatura și Arta, 1981, 8 ian.
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în satul vecin Risipeni – Codreanul, Ursul, Haiducul, Ceata lui Bujor, Movila lui
Burcel7, în satul Bădragii Noi – Edineț – Căluțul, Capra, Husarul, Gruia lui Novac,
Ceata lui Jianu8.
Continuatoare ale practicilor magice vechi, în diverse genuri și specii
ale creației populare, reprezentațiile teatrale românești mai păstrează urmele
spectacolelor sincretice de ritual. Chiar și unele piese coregrafice populare
reproduc prin mijloace și procedee teatrale ciclurile unor lucrări sau rânduiala unor
tradiții – Băsmăluța, Coasa, Scăunelul, Mătura9. Obiectele jucate – băsmăluța,
coasa, scăunelul, mătura – îi determină pe unii cercetători să califice aceste dansuri
drept piese de teatru. Dominant în aceste dansuri e totuși competiția, abilitatea
dansatorilor de a-și găsi, în intervalul muzical neprevăzut și scurt, un partener. Cel
rămas fără pereche urmează să danseze cu mătura. În alt mod se manifestă abilitatea
în Scăunelul. Băsmăluța e un joc electrizant de simpatii manifestate specific. Coasa
e cel mai apropiat de ritualul-pretext, dar realizat prin mișcări sincronizate și ritmate
coregrafic.
Unele practici magice, ajunse până în zilele noastre, dar fiind pe cale de
dispariție, – Drăgaica, Paparudele, Caloianul, – sunt mărturii ale sincretismului
artei vechi, incipiente. Dar nu orice urme de sincretism sunt și piese de teatru
popular. Participantul activ la vechile practici era convins că e vizitat de anumite
spirite și că jocul lui are capacitatea și rostul de a le determina să întreprindă ceva în
favoarea lui și a comunității ori familiei sale. Deși prezente, elementele de teatru  –
vopsirea feții, pantomima, recuzita, masca – încă nu funcționau artistic.
Din istoria cercetării. Cele mai prețioase și mai vechi atestări despre
reprezentațiile populare în Moldova le datorăm savantului enciclopedist Dimitrie
Cantemir. Caracteristicile Turcăi și ale Călușarilor, fixate în Descrierea Moldovei,
le aflăm risipite în jocurile cu măști zoomorfe și în alaiurile actuale. Iată descrierea
cantemireană a Turcăi: oameni din „poporul de rând...întăresc la un cap de cerb cu
coarne mari o mască, care este cusută dintr-o pânză vărgată și atât de largă, încât
acoperă picioarele celui de o poartă. Pe această construcție se cațără alt om sub o
mască de bătrân ghebos și așa, însoțiți de mulțimi de oameni, hoinăresc pe toate
drumurile și pe la toate casele, săltând cu jocuri”10. Iată și descrierea Călușarilor:
„...La sărbători se mai fac și... jocuri legate de superstiții și la care iau parte un
număr nepereche de dansatori: șapte, nouă sau unsprezece. Aceștia își zic călușari
și ei se strâng o dată pe an, îmbrăcați în straie femeiești, purtând pe cap coroane
7

AFAȘM, 1975 – 1976, ms. 290, f. 103–120; Risipeni – Fălești; culeg. I. Filip.

8

Primiți „Căluțul”?..., 1983, p. 14.

9

Spataru Gheorghe. Drama populară moldovenească. Chișinău: Cartea moldovenească,
1976, p. 30, 33, 37.
10

Cantemir Dimitrie. Descrierea Moldovei (Traducere din limba latină de Nicolae
Costenco). Chișinău, 1975, p. 5.
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împletite din frunză de pelin cu diferite flori, imitând vocea femeilor și acoperin
du-și fața cu o pânză albă, pentru a nu putea fi recunoscuți. Toți țin în mâini săbii
dezgolite, cu care pot să spintece pe orice obraznic din mulțime, care ar încerca să
le descopere fața. Acest privilegiu l-a căpătat un vechi obicei, încât nici n-ar fi trași
la răspundere de judecată pentru omucidere... Ei au mai mult de o sută de ritmuri
diferite, după care sunt alcătuite dansuri și unele dintr-acestea se execută atât de
meșteșugit, încât dansatorii aproape că nu ating pământul, părând că zboară prin
văzduh... Gloata superstițioasă crede că ei pot alunga bolile cronice și fără leac...”11.
La cercetarea variantelor de teatru popular, culese până acum, vom constata
și numărul impar al interpreților, și transfigurarea în chipuri femeiești, și tabuurile
categorice în raport cu cei mascați, și reminiscențe din vechime, mesaje magice,
aducătoare de sănătate celor bolnavi. Dar ceea ce caracterizează teatrul popular mai
recent e inconsecvența preceptelor de la o variantă la alta, chiar în zone și localități
învecinate.
Teodor Burada ne-a lăsat în Istoria teatrului în Moldova descrierile Irozilor,
Lăzii cu păpuși, ale Nunții Țării, Turcăi, Călușarilor, însoțindu-le cu desene și note
muzicale foarte prețioase12. Orânduind textele și descrierile pieselor populare după
însemnătatea lor, T. Burada nu încearcă vreo clasificare a materialului. E descrisă
pe larg o variantă a Irozilor, care se folosește acum la evidențierea etapelor de
laicizare a piesei religioase ori risipirea ei în alte reprezentații populare (Nunta
țării, Craii, Jienii). E importantă tentația interpretului popular din acele timpuri de
a anexa la scenele cu caracter religios alte scene, mai deșănțate, care se abăteau de
la buna-cuviință față de religie și morală, încât autoritățile au „găsit de cuviință a
opri reprezentația Irozilor”13. Mai densă în momente, care se abăteau de la „bunacuviință”, e Lada cu păpuși14 și o piesă a acesteia cu vădit caracter social, cu
usturătoare aluzii la nedreptățile și viciile timpului. Istoria teatrului în Moldova
conține și descrierea unor forme de spectacol practicat la curtea domnească și
în casele boierești – Pehlivanii, Măscăricii, – care nu au fost reluate de teatrul
popular. Spre deosebire de interpreții din popor, primiți, așteptați și onorați în
casele oamenilor de rând, măscăricii și pehlivanii de la curte, deși tot din popor,
erau priviți ca niște oameni de nimică, fără căpătâi, neavând nici o considerație în
societate”15.
Elena Niculiță-Voronca ne oferă descrierea câtorva variante ale Mălăncii
bucovinene, culese din satele unde au activat mai târziu și folcloriștii din Republica
Moldova, iar varianta Irozilor, fixată de cercetătoare, alăturată variantei lui
11

Ibidem, p. 180.

12

  Burada Teodor. Istoria teatrului în Moldova. Vol. 1. Iași: Institutul de Arte Grafice
N.  V.  Ștefaniu, 1915.
13

Ibidem, p. 25.

14

Ibidem, p. 33.

15

Ibidem, p. 77.
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T.  Burada, ne oferă posibilitatea să observăm cum un personaj din Irozii de mai
demult – Harapul – ajunge prin excelență un personaj pitoresc și hazliu, frecvent
(cu precădere) în alaiuri16.
Mărturii aluzive, sporadice despre practicarea unor anumite forme de teatru
le întâlnim la cronicarii Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce. Pentru secolul
al XIX-lea întâlnim mențiuni despre teatru la C. Negruzzi, M. Kogălniceanu,
V.  Alecsandri, G. Dem. Teodorescu, B. P. Hasdeu ș.a.17.
La 1934 poetul Alexandru Robot în notița Spectacolul străzii și teatrul
observă cu multă pătrundere că „ideea de spectacol a plecat de la instinctul de fast
al fiecărui om”18, iar la 1936 poetul ne lasă o mărturie despre „măscăricii cu capra”,
care își „demonstrau” reprezentația prin centrul Chișinăului19.
În Republica Moldova textele de teatru popular au început să fie colectate
chiar în primii ani postbelici20. În ediția a doua a colecției Poezia populară
moldovenească au fost publicate patru variante ale subiectului haiducesc – Anul
Nou și Anul Vechi, Haiducii lui Jianu, Gruia lui Novac, Ceata lui Bujor21, iar în
articolul introductiv al cărții Constantin Popovici caracteriza teatrul popular de
haiduci drept „o contaminare, o penetrațiune reciprocă a elementelor din poezia
agrară și baladele haiducești..., un aliaj al speciilor menționate, plus cântecele
haiducești și cele lirice”22.
În anul 1963, pe baza unui material factologic mai bogat, apare articolul lui
Gr. Botezatu Teatrul popular haiducesc23.
La Congresul al VII-lea Internațional al Antropologilor și Etnografilor
(Moscova, 1964) Victor Gațac a prezentat un referat despre teatrul popular haiducesc
și voinicesc în Basarabia, Bucovina și România (ca și Gr. Botezatu, V.  Gațac se
referă la o primă comunicare despre teatrul de haiduci, semnată de V.  Adăscăliței)24.
Autorul stabilește o legătură genetică a pieselor populare voinicești cu „epopeea
Novăceștilor” a lui Petru Dulfu, care a închegat – pe baza episoadelor epice cu
16

Datinile și credințele poporului român. Adunate și așezate în ordine mitologică de Elena
Niculiță-Voronca. Vol. 1. Cernăuți: Editura proprie Mihalcea lângă Cernăuți, 1903, p.  1-11.
17

Teatru popular. Alcătuirea, articolul introductiv și comentarii de G. I. Spataru și I. I. Filip.
Chișinău: Știința, 1981.
18

Robot Alexandru. Scrieri alese. Chișinău: Cartea moldovenească, 1968, p. 141.

19

Ibidem, p. 105.

20

AFAȘM, 1947, ms. 10, f. 66; Todirești – Ungheni, inf. Iacob A. Iuteș; culeg. M.  Ianover;
AFAȘM, 1948, ms. 27, f. 81; Sauca – Dondușeni; inf. Gheorghe I. Ichim; culeg. P.  Zadneprov;
AFAȘM, 1951, ms. 40, f. 18; Briceni – Otaci; inf. Mihail Crețu, 41 ani; culeg. M. Mihalco.
21

Poezia populară moldovenească. Chișinău: Cartea moldovenească, 1960, p. 387-418.

22

Ibidem, p. 20.

23

Studii de literatură și folclor. Chișinău: Cartea moldovenească, p. 150-182.
Гацак В. М. Войницкий и гайдуцкий народный театр в Молдавской ССР, Северной
Буковины и cеверо-восточной Румынии. Москва: Наука, 1964.
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circulație în mase – un tablou impresionant, redactat și completat, intitulat Gruie
al lui Novac. Epopee alcătuită din cântecele de vitejie ale poporului român25. Cât
privește subiectul haiducesc, V. Gațac constată deosebirea variantelor populare
de izvorul cult, – piesa lui Matei Millo, – rezolvarea artistică și compoziționarea
subiectului. Se știe că în piesa lui Millo Jianu pleacă în haiducie, ca să-și răzbune
sora pângărită de Cârc-Serdar Stoica. Cercetătorul subliniază că variantele populare
au justificat haiducia altfel, delimitând-o de hoția lipsită de scrupule, imprimându-i
semnificații mai generale, mai profund sociale, prin introducerea în pânza dramei
haiducești a cunoscutei doine:
Foaie verde măr domnesc,
Toată vara greu muncesc
Pe pământul boieresc...
Și în celelalte scene autorul anonim oferă personajelor replici de reală valoare
socială. Dar trebuie de menționat că nu toate variantele au asemenea rezolvare,
numai unele din ele polarizând spre gravitatea socială.
În 1965 Gr. Botezatu semnează un capitol despre teatrul popular,26 iar în 1967
îi consacră fenomenului un capitol în cartea sa Folclorul haiducesc în Moldova27.
Autorul își desfășoară tezele din articolele anterioare, ia atitudine critică față de
afirmațiile unor cercetători referitoare la geneza și răspândirea teatrului laic.
O preocupare insistentă de teatrul popular vădește Gheorghe Spataru, care
publică de prin anul 1964 mai multe articole și teze privind diferitele aspecte ale
domeniului, o culegere antologică de texte28 și o monografie29.
Între anii 1965-1969 la propagarea și susținerea teatrului popular și-au adus
contribuția și cercetătorii Andrei Hâncu, Irina Uvarov, Grigore Bostan, Mihai
Vatavu, Sergiu Nucă, Andrei Hropotinschi ș. a.30
25

Dulfu Petru. Gruie al lui Novac. București: Cartea românească, 1920.

26

Schițe de folclor moldovenesc, Chișinău: Cartea moldovenească, 1965, p. 383-398.

27

Botezatu Gr. Folclorul haiducesc în Moldova. Chișinău: Cartea moldovenească, 1967,
p.  150-181.
28

Drama populară moldovenească. Chișinău: Știința, 1976.

29

Историческая молдавская народная драма. Кишинёв: Штиинца, 1980. Mai are o
lucrare apărută la Hiperion și un articol în lucrările Фольклoрный театр народов СССР;
Studii și materiale de folclor. Chișinău: Știința, 1971, p. 186.
30

Pentru cele publicate până în 1969 vezi bibliografiile alcătuite de N. M. Băieșu: Folclor
moldovenesc. Bibliografie (1924–1967). Chișinău: Cartea moldovenească, 1968, p. 79-80,
121; Bibliografia folclorului moldovenesc pe anul 1968. În: Studii și materiale de folclor.
Chișinău: Știința, 1971, p. 196. Pentru anii următori menționăm lucrările lui Gh. Spataru:
Состав и классификация молдавской народной драматургии. În: Народный театр.
Ленинград: Наука, 1974, c. 106-112; „Царь Максимилиан” в Молдавии. Там же:
Молдавский новогодний обрядовый фольклор. În: Фольклор и этнография. Обряды
и обрядовый фольклор. Ленинград: Наука, 1974, c. 110-117; Evoluția dramei populare
moldovenești. În: Estetica folclorului moldovenesc. Chișinău: Știința, p. 87-100.
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Texte de teatru popular, comentate științific, publică în anii 1970 Grigore
Botezatu, Nicolae Băieșu31, Victor Cirimpei32.
Mai aproape de noi în timp au apărut două volume, consacrate în exclusivitate
teatrului popular – Teatrul popular (din corpusul Creația populară moldovenească)33
și Primiți Căluțul? (volum din colecția Mărgăritare)34. Alte volume care inserează
compartimente bogate de teatru popular sunt: Folclor din părțile Codrilor35,
Folclor din Bugeac36, Folclor din nordul Moldovei37, Folclor din stepa Bălților38,
Folclor din câmpia Sorocii39, Folclor din Țara Fagilor40, Cât îi Maramureșul...41.
După ediția a II–a a Festivalului folcloric La vatra horelor folcloriștii de la AȘM au
pregătit un volum selectiv din materialele prezentate în cadrul acestui for42. Cartea
include un vast compartiment de teatru popular, teatralizări (șezători, nunți ș. a.).
Geneza, periodizarea și clasificarea. Iată denumirile jocurilor cu măști
zoomorfe în teatrul popular al romanității orientale sunt următoarele: Turca, Barza,
Capra, Calul, Ursul, Cerbul, Berbecul, Vulpea, Măgarul, Iepurele, Cămila. Cu
excepția Turcăi și a Berzei, toate celelalte jocuri au circulație curentă în Moldova,
în sate ale regiunilor Cernăuți și Transcarpatia. Turca e unica în galeria măștilor
zoomorfe, care întruchipează masca fantastică, cumulând trăsăturile mai multor
măști zoomorfe: cap de animal cu cioc de pasăre, urechi și coadă de iepure ș. a.43
În popor i se mai zice țurcă poziției pe care o ia pruncul în a treia ori a patra lună
de viață – a sta țurcă, adică a sprijini capul și trunchiul în aceeași linie. Pruncul
înfășat (să-i fie cald), înfășurat, îmbodolit până la neidentificare, poate fi asociat
cu miraculosul personaj cumulativ. Se pare că acest personaj e de o vechime
impunătoare și cu o circulație importantă în trecut. Prin extensiune Turcă mai era
numit jocul cu mască zoomorfă, ce amintea cât de cât personajul cumulativ originar.
31

Folclor din părțile codrilor. Chișinău: Știința, 1973, p. 5-6, 144-154.
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Молдавский фольклор. Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1976, с. 10, 185-196.
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Teatrul popular..., 1981.
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Primiți „Căluțul”?..., 1983.
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Folclor din părțile Codrilor. Chișinău: Știința, 1973, p. 144-155.
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Folclor din Bugeac. Chișinău: Știința, 1982, p. 75-97.
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Folclor din nordul Moldovei. Chișinău: Știința, 1983, p. 46-82.
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Folclor din stepa Bălților. Chișinău: Știința, 1986, p. 39-61.
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Folclor din câmpia Sorocii. Chișinău: Știința, 1989, p. 49-52.
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Folclor din țara fagilor. Chișinău: Hyperion, 1993, p. 112-147.
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Cât îi Maramureșul... Chișinău: Știința, 1993, p. 63-90.

42

Frumos e la șezătoare. Chișinău: Literatura artistică, 1983, p. 79-94.
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Mușlea Ion; Bârlea Ovidiu. Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui
B. P. Hasdeu. București: Minerva, 1970, p. 315-319.
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Turca lui D. Cantemir nu are în centru decât un Cerb44. Reprezentații curente cu
aceeași denumire se mai întâlnesc la sudul Moldovei, dar ele nu mai au mască
zoomorfă, reprezentația fiind doar un rând de flăcăi, travestiți antropomorf45. Barza
pare să fie o derivată mai rară a Turcăi, pornind de la ciocul menționat46. Resortul
magic al acestui personaj, care nu semăna a nimic concret, deși era constituit din
elemente zoomorfe reale, pare să fi reprezentat imaginea spiritelor rele, care trebuiau
determinate la acțiuni favorabile jucătorului și comunității lui. Deoarece spiritele
acestea de obicei erau invizibile, imaginea cumulativă a Turcăi pare explicabilă,
jocul ei constituind un act de magie homeopatică sau imitativă, care avea menirea
să anuleze un rău, săvârșindu-l prin mimare. Efectul este evitarea destinului
prin substituirea calamității reale cu una falsă47. Acest mecanism magic explică
conviețuirea în teatrul popular atât a animalelor „blagoslovite de Dumnezeu”,
cât și a celor „aproape de diavol” (capra, vulpea, ursul, calul)48. Explicarea
vechimii măștilor zoomorfe – necesare pentru înțelegerea afirmării fenomenului
dramaturgic  – se află și în desenele de peșteră, descoperite de arheologi. Între toate
aceste desene cele ale omului cu cap de animale diferite a intrigat cel mai mult. Se
pare că tratarea acestora drept reprezentarea unui procedeu vechi de vânătoare –
când vânătorul se maschează în chipul animalului vânat – e cea mai plauzibilă49.
Martori oculari descriu vânătoarea de struți la bușmeni (populație din Africa). Mai
întâi se confecționează din paie un fel de șa, în care se înfig pene de pasăre. Pe
urmă se împăiază capul și gâtul unui struț mort, introducându-se înăuntru un băț,
care se fixează în corpul de paie. Bușmenul pornește la vânătoare deghizat în acest
„costum”, vopsindu-și picioarele în alb. Astfel împodobit, vânătorul imită atât
de măiestrit pasărea că produce impresia unui struț adevărat. Dar toate acestea –
mascare, imitarea – îi sunt necesare bușmenului pentru o vânătoare îmbelșugată,
sigură și nu ca să înveselească ori să uluiască spectatorii50. O altă explicație a acestor
desene și transfigurări antropozoomorfe ar fi reprezentația strămoșilor totemici –
semioameni, semianimale51. Anume animalele, cu importanța lor în paleolitic – când
44

Denumirea jocului nu are nimic în comun cu lupta antiotomană, cum presupunea Cantemir
în Descrierea Moldovei.
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Colibași – Vulcănești, de exemplu.
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satisfacerea necesităților alimentare, vestimentare provenea exclusiv de la ele  – au
și devenit obiectul primar al reprezentațiilor mitologice. În Australia Centrală, la
o etapă evolutivă mai avansată, bărbații clanului emu, desenau pe sol figura sacră
a totemului lor. Bărbații șed și cântă în jurul acestui desen. După aceasta câțiva
interpreți, purtând pe cap un fel de pălării-mulaje, care întruchipează gâtul lung și
capul îngust, scrutând fără țintă zarea52.
Funcția măștii, a deghizării și imitațiilor în aceste două exemple sunt diferite.
În primul caz tot „spectacolul” nu e decât un procedeu specific de vânătoare, în al
doilea – se crede că el va determina, printr-o magie imitativă (homeopatică), păsările
emu să se abată spre locul unde așteaptă vânătorii. Firește, aici nu avem de a face
decât cu elemente de teatru – masca, gestul, mișcarea imitativă, mișcarea ritmică,
costumația – care încă nu funcționează artistic. Artisticul se afirmă mult mai târziu,
când omul începe să se dumerească că iscusința sa îi asigură vânatul îmbelșugat,
iar spiritele „își pun umărul” doar când săgeata nimerește în țintă. Cu toate acestea
spectacolele magice nu dispăreau, ele își continuau existența, adunând interpreți și
privitori pentru frumusețea lor. Vine o perioadă mare a coexistenței funcționalității
magice cu cea artistică. Despre această coexistență ne vorbesc și Călușarii descriși
de D. Cantemir53. Metamorfozele spectacolelor vechi, care plasează în poziție
dominantă artisticul, țin, totuși, de hazard. Practici magice foarte spectaculoase –
Paparuda și Caloianul – au dispărut aproape cu totul din cauza gravității funcției
magice, care n-a lăsat artisticului teren de afirmare. Menite ambele să aducă ploaie,
Paparuda reprezenta o trecere de fete tinere, de la casă la casă, copile îmbrăcate
în ierburi, pe care lumea le stropește abundent54, iar Caloianul înfățișa funeraliile  –
foarte serioase – ale unei păpuși „neprihănite”, care era îngropată a treia zi la hotarul
dintre sate55.
Reminiscențele acestei funcții în jocurile cu măști zoomorfe abia de se mai
întrezăresc.
Sursele, treptele afirmării și componentele dramaticului. Important
e să atragem atenția la câteva motive axiale ce țin nu numai de teatrul popular:
motivele fertilității, fecundității, morții-învierii. Prezente în cele mai vechi expresii
de artă, ele apar și în unele reprezentații curente. În jocul Capra printre calitățile
„de publicitate” se numără și faptul că „fată câte zece iezi odată!”. Personajele
antropomorfe realizează mai des și mai „ilustrativ-demonstrativ” acest motiv.
Cucoana din Arnăuții, alai ce se joacă în satul Șaptebani, apare „gravidă”. Pentru
52

Frazer J. Op. cit., 1980, p. 43.
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Cantemir D. Op. cit., 1975, p. 180.
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a exprima această situație, sub rochie se ascunde o gâscă, care își face apariția în
timpul „nașterii”. De față e o mutație evidentă de accente – de la funcția magică
veche la efectele hazlii, provocate și urmărite anume în reprezentațiile curente.
Vechiul motiv moarte–reînviere are și el rezolvare comică în reprezentațiile
actuale. Resortul magic – de a determina natura să reacționeze similar – se
împletește cu alt motiv frecvent, târgul, realizând scene cu efecte hazlii, contrar
mesajelor incipiente ale motivelor.
Jocurile cu măști zoomorfe. Materialul factologic, de care dispunem pentru
compartimentul jocurilor cu măști zoomorfe, ne îngăduie să distingem trei tipuri
de variante. Tipul 1 se constituie din jocurile simple, elementare ca structură,
ansamblu interpretativ și inventar. Pe lângă personajul zoomorf acestea mai au
unul sau două personaje antropomorfe – mascate ori nemascate. De obicei, jocurile
respective se limitează doar la personajul zoomorf, îndemnat de muzică și de
strigăturile celorlalte personaje, care dansează în jurul măștii centrale. Căluțul din
satul Ciuciulea se limitează la dansul Calului și al celor doi Militari dinaintea și din
urma personajului central. Acolo însă unde acestea figurează, amintesc perioadele
vechi ale dansurilor noastre populare, care utilizau doar strigătura pentru a sugera
și susține ritmul jocului56.
Ceata Vulpii din Cociulia – Comrat, numără doar trei personaje – Vulpea,
Vânătorul și Muzicantul57, între care ultimul figurează în afara spectacolului
propriu-zis. Dialogul sumar ce se încheagă înaintea dansului Vulpii nu e decât o
pretextare a acestuia. Un amănunt trebuie subliniat îndeosebi – dialogul e susținut
de Vânători și gospodarii din casă, care nu mai sunt pur și simplu spectatori:
„V î n ă t o r u l: Gospodari și gospodine,
am prins vulpea la găini.
Ce să facem? S-o-mpușcăm?
Ori s-o lăsăm?
G o s p o d a r i i: Hai mai bine s-o lăsăm, să ne joace-un jocușor!”
Ceea ce și face Vulpea în timp ce Muzicantul bate ritmul din două capace de fier.
Capra din satul Suvorov are alături de personajul zoomorf doar un perso
naj antropomorf – Ciobanul. Toată reprezentația se limitează la dansul Caprei,
îndemnată de muzică și de strigăturile puține ale Ciobanului58.
Îmbogățirea formulei simple a jocului tipului 1 vine nu numai din premisele
oferite în plan textual, dar și de la comportamentul și recuzita personajelor
antropomorfe, ce însoțesc masca zoomorfă.
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Jocurile tipului 2 se sprijină nu numai pe dansul măștii centrale, dar și pe
efectele verbale. Strigăturile atrase nu mai funcționează ca o cadență ori indicație de
joc, – deși rămân și aceste funcții în unele variante, – dar se referă mai „portretizant”
la personajul central și la cele din jurul acestuia.
Pentru sporirea impresiei de mulți în unele variante strigăturile sunt zise de
câteva personaje, care au și denumiri diferite, neîndreptățite în desfășurarea jocului.
Alte variante înlănțuie strigături, care încearcă o satirizare lejeră a celor ce dansează
și strigă. Cerbul din satul Bisericani – Glodeni are următoarele personaje: Cerbul,
Căpitanul, Moșneagul, Cucoana, Țiganul și Muzicantul. În afara strigăturilorindicații din dedesubtul jocului urmează și strigăturile satirice:
„C ă p i t a n u l: Cuconiță, cuconea,
			
borș cu crupe nu-i mânca?
C u c o a n a:
Aș mânca și cu tărâță,
			
numai să-mi zici cuconiță.
C ă p i t a n u l: Frunzuliță de nuc verde,
cuconița nu se pierde,
doarme toată ziulica
și se joacă cu pisica”.
Pe lângă conlucrarea strigăturilor cu celelalte componente ale reprezentației  –
Cerbul joacă în centru, iar ceilalți îi dansează în jur, zicându-i strigături – se remarcă
vorbirea în dialog59, procedeul dinamic, efectiv al oricărui fel de teatru.
Remarca de „mizanscenă” referitoare la comportarea Cerbului – „un țuruit
lung și în scădere îi face semn Cerbului să se culce”; după o clipă de liniște muzica
și șuieratul se reiau. Cerbul sare în picioare și prinde să danseze – pare să fie o
reminiscență a motivului morții-învierii.
Dar o șansă mai la îndemână de îmbogățire a jocurilor tipului 2 e motivul
târgului – vânzarea-cumpărarea caprei, calului, ursului... Frecvența acestui motiv
în teatrul popular s-ar explica și prin cunoașterea lui de către orișicine din mediul
folcloric.
„N e g u s t o r u l (se adresează Ciobanului cu Capra): De vânzare ți-i
capra?
C i o b a n u l: De vânzare.
N e g u s t o r u l: Și cam cât ceri pe ea?
C i o b a n u l: Nu prea mult, vreo cinci sute de ruble.
N e g u s t o r u l: Cam mult. Da măcar îi bună de lapte?”60
Se trece de la haina versificată la dialogul dezinvolt, în care exponentul
din mediul folcloric se simte mai liber – de aici șansele îmbogățirii, dar și riscul
destrămării. Corsetul versificat al limbajului înlesnește memorizarea, dar și obligă  –
printr-o orientare lăuntrică ritmică – la respectarea cadenței acceptate.
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Șansele extinderii formulei jocului le conțin însăși pretextele zoomorfe:
ursul poate „lecui”, ceea ce nu poate face capra; calul poate fi potcovit; capra poate
fi mulsă... Unele variante de Căluți încearcă să exploreze motivul potcovitului, care
constituie un nou pretext de târg, dar contribuie și la afirmarea motivului moarteînviere la această etapă.
Orișice târg are drept axă magnetică stabilirea prețului. În teatrul popular
această etapă tensionată a târgului admite deformări artistice, menite să sporească
interesul și hazul privitorilor:
„F i e r a r u l: Da și ne-i da?
C ă p i t a n u l: Da și vrei tu, mă?
F i e r a r u l: O fălce de tiutiun,
Ca de-aiși până-n drum
Ș-o bucată de slănină,
Ca de-aiși pân-la fântână”61.
Explorarea mai insistentă a acestor motive declanșează – în afara jocului
măștii zoomorfe – și alte centre culminante, anunțându-ne jocurile de tipul 3 – al
intermediarilor. Târguiala decurge mai așezat, mai treptat:
„C u m p ă r ă t o r u l: Moșule, nu vinzi capra?
M o ș n e a g u l: N-o vând, bre, că am o droaie de copii.
C u m p ă r ă t o r u l: Hai vinde-o ș-am să-ți dau bani buni!
M o ș n e a g u l: Da cam cât îmi dai?
C u m p ă r ă t o r u l: Două mii două sute.
M o ș n e a g u l: Măi, dacă-i vorba de așa,
Du-te la babă și-i întreba!
C u m p ă r ă t o r u l: Babă, nu vinzi capra?
B a b a: Da n-o mai vând, că am o droaie de copii și cer de mâncare în
toată  ziua!
C u m p ă r ă t o r u l: Vinde, că-ți dau bani buni.
B a b a: Da cât îmi dai?
C u m p ă r ă t o r u l: Două mii două sute.
B a b a: Ei, dacă-i vorba de așa, dă-ni bani și ți-oi da-o.
C u m p ă r ă t o r u l: Îi bună de lapte?”62
Varianta Căluțului din Cuconeștii Vechi a făcut din motivul autorizației
formulă de intrare în cadrul tradițional:
„Î m p ă r a t u l C a l u l u i: Ce gălăgie s-audi aici?
Î m p ă r a t u l ț ă r i i: Nici o gălăgie nimic. Așa-i di la moși-strămoși,
în  sara di Anul Nou sî îmblăm cu calu.
Î m p ă r a t u l C a l u l u i: Bini, bini! Sî îmblaț cu calu! Ceva drepturi aveț?
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Î m p ă r a t u l ț ă r i i: Avem la țâgan. Măi țâgane, scoate autorizația, că-ț
tai capu la cal.
Ț i g a n u l: Am nouăzășnouă di buzunari, pân-li găsesc, amețăsc”63.
De la târgurile abia schițate se ajunge și la situație de conflict, care
deplasează centrul acțiunii către personajele antropomorfe. Ursul din Hiliuți –
Fălești anticipă scena târgului, realizată original și firesc, cu o scenă de personaje
antropomorfe, nemaiîntâlnite în variantele de teatru... Baba și Moșneagul pornesc
în pădure după lemne, sunt surprinși de Boier și amenințați cu judecata, pentru că
au intrat în pădure; Moșneagul se preface surd, dialoghează poznatic cu Boierul,
apoi se vaietă zgomotos împreună cu Baba, încât boierului i se face lehamite și-i
iartă64. Conflictul e ratat de această iertare, dar avem de față toate premisele unei
formule mai complexe de reprezentație – de alai: câteva nuclee culminante, care nu
conlucrează tematic. Astfel se prezintă Capra din Sadova65 și Calul din Viișoara66,
care la origine au avut caracteristicile unui joc zoomorf simplu.
Cât privește conflictul, în jocuri el abia se anunță, menținându-se doar la
nivelul poziției de conflict.
Alaiurile. Tendințele de îmbogățire a formulei de joc, alăturate unor vechi
forme de organizare a flăcăilor la sărbători, au dus la aceste forme de reprezentație,
pe care le-am numit alaiuri.
Înainte de trecerea nemijlocită la variante sunt necesare câteva precizări
referitoare la formele vechi, ierarhice, în care se organizau tinerii satelor noastre,
cât și capacitatea lor de odinioară de a reacționa artistic la factori externi. Venirea
oaspeților din chiar satul vecin constituia un prilej aparte pentru manifestarea legii
găzduirii. Măritarea fetei în alt sat provoca părinților un dramatism neîndoielnic.
De altă nuanță, dar de aceeași tensiune – aura celor întorși din armată, poposirea pe
aproape a unei șatre de țigani, trecerea prin sat a unei persoane de altă limbă, de altă
îmbrăcăminte, de altă culoare a feței ș. a. m. d.
Din aceste realități trebuie să reiasă evaluarea galeriilor de personaje în teatrul
popular, care plasează în poziție centrală personaje pitorești – Arapul, Țiganul,
Arnăuții, Vânătorul, Husarul, Împăratul, Regina, Doctorul. Astfel s-ar explica
frecvența apariției Arapului în reprezentațiile de teatru popular67. Oameni mascați,
cu ciorapi trași pe față, sunt foarte frecvenți și în afara teatrului popular, ca o urmă
a impresiei mirabile provocate de exponenții de culoare, care apăreau pe drumurile
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de la Dunăre, la Bender, la Hotin, între ostașii turci68. O impulsionare suplimentară
la constituirea acestei prezențe frecvente e și chipul Arapului din drama religioasă
Irozii, care era un personaj dramatic la început69, ulterior metamorfozat.
Cele mai rudimentare alaiuri – tipul 1 – mizează pe imitația vestimentară,
pe respectarea de către majoritatea personajelor a acelorași principii vestimentare
și de recuzită.
Malanca din satul Bârnova – Ocnița include „până la 15 flăcăi. Toți se
îmbracă în haine de ofițeri – de gradul inferior până la cel superior. Printre ei
sunt 2 Generali; mai sunt și 2 Țigani, socotiți paznicii Mălăncuței, care merg tot
timpul unul înainte și unul din urmă...”70. La casele cu fete se zice numai cântecul
Mălăncuței, iar la cele cu flăcăi – și urătura tradițională. Malanca din satul Cireș
numără 15-20 participanți, care se maschează și se travestesc în Moșneag, Babă,
Țigani, Urși, Himpeni. În planul textului și această variantă are numai cântecul
Mălăncii, dar altul decât la Bârnova71.
Pentru delimitarea noțiunii alai de Malancă e importantă remarca informa
torului acestei variante: „La Crășiun, Malanca ari alti cuvinti, cu Hristos. Malanca
la Anu Nou sî cântî în cor, la fereastrî”72. Aici Malancă se zice practicii de a umbla
în alai, în cete de colindători și urători – se produce o suprapunere ori o substituire
noțională: a umbla cu colinda – a umbla cu Malanca; a umbla cu uratul  – a umbla
cu Malanca; a umbla cu o reprezentație de teatru popular, care zice ori nu cântecul
Mălăncii, dar are aceeași priveliște și funcție – a umbla cu Malanca. Această extin
dere noțională peste fenomene, care nu corespund specificării titulare, pare să fie
la început o geneză aproape de formula acestor reprezentații. Sporirea priveliștii
unele variante o obțin prin diferențierea vestimentară și noțională a perechilor de
personaje: Împăratul, Împărăteasa, 4 Jandarmi, 4 Volintiri, 2 Arcani, un Moșneag,
un Croitor, Malanca73.
Contrar preceptelor, care, de regulă, indică numai flăcăi participanți la
Mălănci – chiar în cazul când între personaje masculine figurează și personaje
feminine, inclusiv Malanca74, – dispunem de câteva variante pur feminine: „Sî ieu
câteva feti, fimei șî pi una o fac mireasî cu coronițî, rochii albî”75.
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Costumația Miresei în alaiuri e aceeași ca și a Mălăncii. În Malanca din
satul Voloca descoperim că personajul Malanca are și pereche – Mălăncoiul, ambii
îmbrăcați în straie potrivite mirilor76.
Între alaiurile rudimentare ca structură, alaiuri de tipul 1, am plasa și Nunta
țării, alai în care figurează această pereche de personaje frecvente, Mirele și
Mireasa: „Tot în ajunul Anului Nou se obicinuiește a se asocia mai mulți tineri,
în vechime mai ales dascălii și pălămarii de pe la biserici, care, îmbrăcându-se în
frumoase costume naționale, alege un mire băiat chipeș și o mireasă, care de cele
mai multe ori este un băiat îmbrăcat în haine femeiești. Așa pregătiți, ei pornesc
în număr de 12–16 persoane, împreună cu doi sau mai mulți lăutari și merg pe la
casele oamenilor mai cu dare de mână, cântând în cor și jucând hore. În mijlocul
horei stau lăutarii și cu mirii. Vorniceii chiuiesc cât li e gura și ridică sus bețele lor
împodobite cu cordele, flori și basmale colorate”77. Variantele culese mai recent
au aceeași structură ca Nunta descrisă de Burada: „Doi băieți îmbrăcați în Mire și
Mireasă, Vorniceii îmbrăcați sărbătorește și însemnați cum se înseamnă vorniceii  –
cu basmale, flori... Se duc la casa omului și joacă. Mirii cu muzica la mijloc, iar
ceilalți – pe margini”78.
Ca și Mirii din Nunta țării, Malanca nu e decât o ilustrare a denumirii
obiceiului. Fie că s-au contaminat, fie că s-au suprapus în planul galeriei de
personaje ori au circulat separat, dar ambele alaiuri au ajuns la structuri similare de
tip rudimentar.
Aceste variante – de tipul 1 – fac uz doar de urătură ori de cântecul Mălăncii
în funcție de urătură, zise-cântate la geam, de costumație confecționată anume și de
mizanscene statice, mai mult sugestiv-ilustrative și ceremonioase decât dramatice.
Dansul interpreților cu cei de casă în finalul cântecului ori urăturii, numit Cu gâsca,
Cu mielul, Vălăretul, Cu cucoșul ș. a. e caracteristic și pentru colindători, urători și
alte rânduri de flăcăi. Ce-i drept, atunci când aceste dansuri intercalează personaje
comice, care improvizează, comportamentul lor întregește oarecum impresia de
spectacol.
Tipul 2 de alaiuri – montaje – anexează la urătură, la cântecul Mălăncii
și alte urături, alte cântece, străine cadrului orațional, o urătură mai modernă cu
adrese concrete de fruntași, de nume, un dans jucat numai de interpreți. Plugușorul
din Parcova, specificat haiducesc, începe și încheie reprezentația cu o urătură,
intercalând cântece de pahar, cântece haiducești, scene între Harap și Haiduci,
scene cunoscute în raioanele din nordul Moldovei79. Impresia de plinătate vine de la
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costumația și inventarul alaiului, confecționate anume. Aici ar fi de pomenit faptul
că în locul tradiționalului buhai interpreții au „înjugat” două capete veritabile de
taur, purtate pe un cărucior.
Scenele călătoare, de coloratură militară, au generat structuri aparte de
alaiuri  – consecință a contaminării cu alte scene sau subiecte. Ținuta militară, cadența
mersului în coloană, sacadarea comenzilor și executarea lor promptă constituie
apanajul celui de al 3-lea tip de alaiuri – militare – numite Arnăuții, Husarul, Craii.
Ultima denumire indică accidental la unul din izvoarele acestora  – subiectul religios
Irozii, care a răspândit mai întâi o varietate impresionată de Arapi în mai toate
reprezentațiile, iar în alaiurile de acest tip – o reluare deformată a multiplelor scene
militare, în care personajele se mișcă într-un du-te–vino necontenit, hărțuindu-se
fără noimă, scenic. Structura alaiurilor de acest tip e următoarea: câteva schimburi
de comenzi și raporturi militare, ciocnirea Harapului cu Împăratul, scenă existentă
în Irozi, dar realizată în tonalitate gravă, – apoi răzvrătirea Ostașilor contra
Împăratului și aderarea Ministrului la cei răzvrătiți; contrar logicii situației –
domină cei răzvrătiți! Un Ostaș îi cere iertare Împăratului și acesta îi iartă pentru o
horă”80. Un pic restructurate, variantele întitulate Craii conțin doar scena în care se
anunță „trei crai de la răsărit”, care „după o stea au pornit, căutând cu nerăbdare pe
împăratul cel mai mare!” și confruntarea Împăratului cu un Crai:
„C r a i u l 1 (lovește în săbiile celorlalți):
Prea-puternice Împărate,
veste mare a sosit:
sântem crai de la răsărit
după o stea am pornit
căutăm cu nerăbdare,
pe împăratul cel mai mare!
Î m p ă r a t u l (lovește cu sabia):
Ce v-ați luat lumea-n cap
tot îmblând după-mpărat?
Căci mai mare decât mine
nu găsiți mai mult pe nimeni!
Nu spuneți minciuni ușoare,
că vă suflu din picioare!” 81
E tot ce a rămas din subiectul religios, căci ceilalți doi Crai apar și mai
„păgâni”:
„C r a i u l 2:
Hai, crailor,
mai bine decât ne-om certa,
mai bine o horă om juca!
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C r a i u l 3:

Hai, crailor!
Unde joacă moldovenii
acolo pământul geme!”82
O șansă de restructurare a formulei de alai militar o oferă jocurile cu măști
zoomorfe, anexate la tipurile prezentate anterior ori contaminate cu ele.
Acestea-s semnele alaiurilor tipului 4 – zooantropomorfe, – care se pot
constitui prin explorarea fructuoasă a ceea ce oferă masca zoomorfă, dar și
prin atragerea în scenele militare a unor jocuri cu măști zoomorfe. Malanca din
satul Petrești – Ungheni a atras două motive zoomorfe, – Capra și Ursul, – care
determină și acțiunile celorlalte personaje antropomorfe83. O structură apropiată
pare să fi avut și alaiul din satul Izvoare – Orhei, care include aceleași jocuri
zoomorfe. Neidentificat strict, fenomenul în comentariile colectorilor apare ca
„obicei de a îmbla cu Hăitura”, cu Capra și cu Ursul la Anul Nou84, deși aduc și
remarca specifică unui alai; „Fără hăitură sau separat (Capra aparte și Ursul aparte)
reprezentațiile în cauză nu sunt jucate”.
Conglomeratele de subiecte destrămate, de multiple și diverse scene,
constituie tipul 5 de alaiuri, care depășesc ca priveliște orice reprezentație – și jocuri,
și piese. E miza acestei etape, ce nu urmărește realizarea unei linii de subiect, dar
întregirea unui alai impunător. Funcționarea acestui mecanism e fatală, uneori chiar
pentru piese bine constituite.
Piese. Afirmarea în teatrul folcloric a pieselor cu subiect e legată în
exclusivitate de izvoare livrești. Dar apelarea interpreților populari la carte ține
de tradiție, care – în cazul folclorului nostru – e abia la începuturi. Între modelele
livrești și variantele folclorice ulterioare au existat mediatori, care, de obicei, erau
și mai rămân învățătorii. Alegerea modelelor nu e întâmplătoare. O caracteristică
determinată a modelelor solicitate e constituirea lor pe baza folclorului. O excepție
relativă o constituie subiectul religios Irozii85. Deși subiectul a fost lansat de
exponenții bisericii, – umblau deci și dascăli tineri, – el a fost reluat și de cete din
poporul de rând. Dacă cetele celor dintâi respectau canoanele și preceptele stricte,
apoi cetele flăcăilor din popor își permiteau anumite libertăți.
82

Ibidem. E cazul remarcat – cu diferite ocazii – și de alți cercetători ai fenomenului.
„Notăm totodată că în unele locuri drama „Craii” s-a laicizat, iar alte drame s-au transformat
și se reprezintă nu de Crăciun, ca în trecut, ci de Anul Nou. Acest fenomen, bineînțeles, s-a
petrecut datorită transformărilor și evoluției societății noastre” (Spataru Gheorghe. Drama
populară..., 1976, p. 13).
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AFAȘM, 1964, ms. 148, f. 23; Petrești – Ungheni; inf. Hristofor Pascari; culeg.
G.  Botezatu, N. Pâslaru, A. Hropotinschii.
84

AFAȘM, 1967, ms. 166, f. 64; Izvoare – Orhei; inf. Leonid V. Lisa, 14 ani; culeg.
E.  Junghietu, N. Băieșu, Gh. Bobână, I. Melnic, E. Mărgineanu.
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Alte denumiri de practici religioase realizează aceleași episoade cu I r o d și cei trei
c  r  a i.
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Intrigă fără doar și poate motivul biblic selectat, acceptat și reluat în folclor:
confruntarea celor trei Magi (ori Trei Crai, Regi) cu Irod-Împăratul, de care „când
se aude și pasărea în zbor se-ascunde”. Cruzimea lui I r o d și „tăierea pruncilor”
constituie o reluare a motivului biblic, dar și o interpretare a socialului, pentru care
poporul a avut întotdeauna o vădită predilecție. În acest sens sunt foarte importante
notele lui T. Burada, care vizează tentația interpretului popular de a anexa chiar la
aceste scene altele „mai deșănțate care abăteau de la buna cuviință față cu religia
și morala”, încât autoritățile au „găsit de cuviință a opri reprezentațiile Irozilor86.
Această tendință către scene „mai deșănțate” e remarcată de cronicarul Nestor, care
pomenește de spectacole încă de prin anii 1067–1068: „Astfel diavolul se arată în
aceste obiceiuri și în altele, îndepărtându-ne de Dumnezeu prin tot felul de uneltiri,
cu trompete și bufoni, cu surle și cu rusalii. Căci vedem lăcașurile de petreceri
ale poporului așa de îngrămădite, încât nu mai încape, spre a privi spectacolele
născocite de diavol, în vreme ce bisericile rămân goale”87. Varianta Irozilor, fixată
de T. Burada, e cea mai timpurie atestare a subiectului religios și una din cele mai
„cuviincioase” cu „religia și morala”.
Ne par sugestive pentru înțelegerea procesului metamorfozării subiectului
religios și notele lui Burada de la sfârșitul relatării sale: „Notăm că sfârșitul repre
zentației este că împotriva Istoriei Irod-Împăratul se înduplecă mai la urmă a se
duce să se închine Pruncului-Dumnezeu... Cu prilejul jocului Irozilor din anul 1863
se vede însă că unele tacâmuri de Irozi nu se purtau cuviincios cu publicul și în afară
de aceasta, în cântecele cu caracter religios mai adăugeau și unele mai deșănțate”88.
Varianta lui T. Burada provine, după asigurările și argumentele colectorului,
de pe la 1860. O altă variantă, provenită cel puțin de la începutul secolului nostru,
ne oferă E. Niculiță-Voronca în 190389. Deosebirea în tonalitate a acestor variante
e categorică. Dacă în prima descoperim în H a r a p un personaj dramatic, atunci în
cea de a doua A r a p u l este un personaj prin excelență comic, limbajul stâlcit al
căruia îl vom găsi risipit prin alaiurile actuale.
Varianta Irozilor din Leova e prin excelență un subiect haiducesc, în care nici
un personaj din subiectul religios nu mai există. Se vede că în localitatea aceasta
a existat mai înainte piesa Irozii, dominată apoi de subiectul haiducesc90. Această
ultimă metamorfoză nu e numaidecât consecința oricăror modificări în variantele
subiectului religios. Multe variante de alaiuri descind – parțial – de aici, reluând
câteva scene mai „energice”, care permit interpreților să se manifeste dinamic și
„auzit”. O parte din variante atenuează conflictul, rezolvându-l „prin cântec”.
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Burada T., Op. cit., 1915, p. 25.
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Botezatu Gr. Teatrul folcloric moldovenesc. În: Nistru, 1984, nr. 4.
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Burada T., Op. cit., 1915, p. 25.
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Niculiță–Voronca E. Op. cit., 1903, p. 8.
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AFAȘM, 1948, ms. 19, f. 85; Leova; inf. Neculai G. Frumusachi, 50 ani; culeg.
Gh.  Racoviță.
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Novacii. Cântecele epice despre Gruia și Novac au generat și în teatrul
popular variante de coloratură voinicească. Premisele apariției lor se conțin în
însăși tendința „spre unire și integrarea textuală a diverselor subiecte novăcești”91.
Se pare (precum afirmă și alți cercetători) că impulsionările înscenărilor populare
vin de la cartea lui Petru Dulfu, care a închegat din episoadele novăcești, existente
în folclor, un tablou mai panoramic, redactat și completat de el92. Un intermediar
între modelul livresc și variantele populare pare să fi fost cu siguranță. Nu e
improbabil rostul învățătorilor și de data aceasta. E posibilă mai întâi o înscenare
școlară a câtorva episoade voinicești mai dinamice, iar trecerea de pe scena școlii
la funcția orațională e firească: aceeași interpreți-elevi participă la realizarea
ambelor forme de cultură. De subliniat că preamultele scene „novăcești” au impus
o selecție a episoadelor, care ar fi realizat o idee de subiect. Pe de altă parte forma
versificată, bine constituită, le-a hărăzit variantelor populare o mai mare capacitate
de memorizare și conservare. Cea mai mare parte din variantele novăcești ne parvin
din satele raionului Edineț, unde sunt concentrate aceste spectacole. Alte câteva –
din raionul Briceni. Una singură – din raionul Fălești.
La Viișoara intrarea în cadrul sărbătoresc a variantei novăcești se realizează
printr-un catren, zis de toți interpreții:
Lasă-mă, frate, lasă-mă, soră,
Să facem pe plac,
Să arătăm ce poate astăzi
„Banda lui Novac”93!
Intrarea în subiect – expoziția – se face prin constatarea calvarului și
întrebarea retorică a bătrânului N o v a c:
Foc, pârjol la noi în țară! –
Năvălit-au turcii iară.
Cine luptă să-i gonească
de pe brazda strămoșească?
Î m p ă r a t u l:
Moș Novac, voinic de viță,
Cu nepotul său, cu Niță,
însăși cu al său fecior
Gruia, spaima turcilor!
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Eposul eroic …, 1983, p. 29. În expedițiile din diferiți ani au fost anchetați informatori,
care posedau integral ori fragmentar pânza impresionantă a vitejiilor „celor Novaci”. Au
fost găsite și caiete de cântece novăcești, păstrate cu grijă de către posesori. Dar toate
acestea nu garantează trecerea motivului în teatrul popular – rapsozii populari talentați nu
sînt și „regizori” entuziaști. Ca să se producă această trecere e necesar cel puțin ca rapsodul
epic să fie într-un mediu, unde teatrul popular cunoaște o tradiție viguroasă.
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Гацак В. М. Войницкий и гайдуцкий народный театр…, 1964, c. 4.
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AFAȘM, 1961, ms. 137, f. 163; Viișoara – Edineț; inf. Victor V. Gurău, 19 ani, Victor I.
Palamarciuc, 18 ani; culeg. V. Gațac, I. Melniciuc, A. Hropotinschi, I. Iachimov.
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Nonsensul replicii Împăratului e „reparat” de replica lui N o v a c:
N-ați vorbi, păgâni și hoți,
Ian treceți la ușă toți!
Una din scenele permanente în majoritatea variantelor e cea cu crâșmărița. În
cântecele epice, respectiv și în modelul livresc, episoadele din crâșmă sunt legate
de un chef de coloratură epică și de intrarea lui Novac. În teatrul popular figurează o
singură scenă în crâșmă, dar ea descinde în unele variante dintr-un episod novăcesc,
în alte variante – prin alt episod. La Viișoara cel care intră în crâșmă e Novac, dar
urmat de fecioru-său Gruia și nepotul Niță:
N o v a c:
Ei tu, Niță, crâșmăriță,
Vin cu vadra ca să-mi dai,
Vin de cel mai bun ce ai,
Nu de cel ce bea tot satul,
Da de cel ce bea-mpăratul!
R e g i n a*:
Poftim vino, dați-mi banii!
N o v a c:
Nu te bat, puicuță, hăi
pentru bănișorii tăi,
dar te-aș bate ca să-mi spui
unde-i beciul vinului!
C r â ș m ă r i ț a** (se duce la Împărat să i se plângă):
Trei haiduci cu mândre plete,
nalți în trup și lați în spete,
toată noaptea au băut
pân’ ce ziuă s-a făcut,
și-au mâncat ș-o juncă grasă
fără-a pune un ban pe masă.
De bani când le-am pomenit,
unul o palmă mi-a cârpit.
Ăl ce-a dat, încărunțat e
cu stufoase, lungi mustețe...
Alte variante profită de șansele dialogului, înviorând scena. Aici nu e folosită
nici pluralitatea voinicilor, doar anunțată de crâșmăriță. Alte variante explorează
și pretextul lipsei Crâșmăriței pentru extinderea încordării. Aici însă Împăratul
ordonă să fie legat Gruia, iar un Turc își exprimă disponibilitatea să-l lege „cu
*

O obsesie a teatrului popular din acest areal – nordul Moldovei – e cea de „preamărire” în
galeria de personaje. Din aceste considerente, dar și dintr-o economie de personaje, varianta
s-a soldat cu o suprapunere de personaje C r î ș m ă r i ț a – R e g i n a.
**

Folosim în continuare denumirea aceasta, ca să nu operăm cu denumirile ambigue N  i  ț  ă
și R e g i n a. N i ț ă e și numele nepotului lui N o v a c, prezent în această variantă.
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mâinile la spate”. Gruia se trezește „legat în multe fire”, îi trezește și pe Novac
și cu Niță, ca să-l vadă în ce situație a nimerit. Novac conchide că Gruia n-are
încă destulă tărie ca să „lupte cu dușmanii”. Gruia îi cere să-l dezlege, că el bate
turci din țara întreagă. Scena descoperirii de către Novac a „feciorului înstrăinat” în
persoana Turcului „viteaz” e cea mai realizată și mai dramatică:
N o v a c:
Gruia, înfige sabia în pământ
și-n pădure mi te du,
vezi cine acolo chiuiește,
vezi, de este-un rătăcit,
zi-i băiete, bun sosit,
calea dreaptă i-o arată
și-apoi te-ntoarce-ndată!
G r u i a:
Voi pleca! (se întoarce spre Turc)
Alelei, măi turc smintit,
fi-ț-ar glasu-afurisit,
ce atâta chiuiești,
liniștea de mi-o răpești?
Ian să te dai înapoi94,
să luptăm noi amândoi!
T u r c u l:
Vom lupta (își lovesc săbiile de câteva ori și Gruia face
un pas înapoi).
Sabia la pământ
și depune jurământ!
G r u i a:
Sabia la pământ voi da,
da de jurat n-oi jura,
T u r c u l:
Treci dinaintea mea!
Pluralitatea voinicilor – tatăl, fiul, nepotul, – e utilizată din plin, printr-o
reluare a scenei confruntării cu Turcul, în care acesta biruie ori stârnește uimirea
și admirația bătrânului Novac. Astfel se pregătește apropierea surprizei – printr-o
portretizare epică nespus de plastică:
N o v a c:
Mă, tu ești turc deplin
ori te tragi din neam creștin?
T u r c u l:
...Turcii țara mi-au călcat,
mic de-acasă m-au luat
și m-au dus în țara lor –
turc, dușman creștinilor.
94

Mai frecvent și mai epic „Ia să nu mai dai înapoi”.
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„Pata vișinie” de sub bărbie e semnul de născare al fiului lui Novac. Cântecele
epice oferă această revelație dramatică în momentul când Turcul e pe moarte, răpus
fiind de Novac. În varianta din Viișoara culminația e estompată de febrilitatea
„practicistă” a lui Novac de a-și salva copiii captivi – pe Gruia și pe Niță:
N o v a c:
Atunci hai și mi-i scăpa feciorii!
T u r c u l:
Vom scăpa.
T o ț i (cântă):
Gruie, Niță au scăpat
Cu fecioru-nstrăinat,
Iar Novac s-a bucurat
Și pe Gruia l-a scăpat.
Aprofundarea dramatică e ratată. Rămâne în viață și „înstrăinatul”. Ceea ce nu
vom întâlni nici într-o altă variantă e acest cântec de bucurie, care salută eliberarea
captivilor. Cântecul amintește de o scenă constantă în variantele haiducești, a cărei
influență ni se pare certă.
Urmează scena însurătorii lui Gruia, foarte răspândită în împrejurimi și
narațiuni separate95. E, de fapt, reproducerea în proză a cântecului epic despre
însurătoarea lui Ioviță. În varianta de teatru au trecut versurile mai dinamice,
momentul furtului fetei turcului:
N o v a c:
De ce te afli așa mâhnit?
Hainele ți-ai ponosit
Ori galbenii ți-ai cheltuit?
G r u i a:
Da, mă bat cu gânduri de însurat.
Dar câtă lume am văzut,
o fetiță mi-a plăcut,
fata turcului viteaz...
N o v a c:
Cum, tu creștin de viță,
vrei să iei o turculiță?
Alt șir de variante „novăcești”, ce constituie al 2-lea tip structural, mai atrag
câteva scene în afara celor folosite până acum: 1) observarea turcilor de către
Ilinca; 2) sosirea turcilor „pețitori” și refuzul prin minciună a Novăcesei; 3) găsirea
și răpirea Ilincuței de către turci.
Varianta din s. Voloca – reg. Cernăuți debutează cu două versuri – lipsă în
alte variante:
95

AFAȘM, 1961, ms 137; Viișoara – Edineț; inf. Vasile I. Gurău; culeg. V. Gațac, I.
Melniciuc, A. Hropotinschii, I. Iachimov.
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N o v ă c e a s a:

Vochiță, scumpa mea,
Adă-mi apă cu cofa!96
Dar toate variantele au la început această confundare a turcilor cu macii
înfloriți (aluzie la fesurile roșii ale turcilor):
V o c h i ț a: (se uită pe fereastră).
Mamă, nu știu, macii au înflorit?
Ori câmpul s-a înroșit?
N o v ă c e a s a:
Aceștia nu-s maci înfloriți,
ci turci nelegiuiți!
Vin, drăguță, după tine,
să te ia de lângă mine.
Ajunge în teatrul popular și conformându-se parametrilor convenționali ai
fenomenului, episoadele voinicești se scutură de neverosimil, apropiindu-se de
caracteristicile teatrului haiducesc. Reminiscențele „năzdrăvane” se mai întâlnesc
pe alocuri. La teama Novăcesei că-l va prinde pe fecior, N o v a c o liniștește:
Gruia nostru-i om năzdrăvan,
Bate oastea lor întreagă!
În avertizarea pe care i-o adresează fiului, depistăm o reminiscență de
portretizare basmică, când virtutea voinicului e măsurată și după „cuptoarele de
pâine” și „buțile de vin” golite:
Țarigradu-i oraș mare,
crâșme o mulțime are,
poți să treci la care-i vrea,
numai cu măsură bea...
Rareori se întâmplă ca reprezentațiile populare să se termine cu înfrângerea
personajului simpatizat, dar și aceste decalaje își au explicație în relațiile dintre
model și tradiție.
Situația excepțională a variantelor izolate într-un spațiu geografic, în care
teatrul de coloratură voinicească n-are tradiție, explică în genere reperele existențiale
ale fenomenului, dar, în special, ale altui fel de teatru. Astfel se prezintă Gruia lui
Novac din s. Hiliuți97.
În cazul subiectului haiducesc câteva momente statistice intrigă fără doar și
poate. Cunoscută fiind perioada când a fost jucată piesa lui Matei Millo – mijlocul
secolului trecut, vechimea teatrului popular cu această tematică abia de număra un
veac. Raportată la vechimea jocurilor cu măști zoomorfe și chiar a alaiurilor cu
măști antropomorfe, Călușarii, de exemplu, vârsta teatrului de haiduci e mult prea
tânără; cu atât mai impresionantă e geografia extinsă a variantelor haiducești și
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Teatrul popular..., 1981, p. 110 (Voloca – Hliboca – Cernăuți).
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AFAȘM, 1980, ms. 312; Hiliuți – Fălești; inf. – interpreții: Leonid D. Prisneac, 21 ani,
Petru I. Vacarciuc, 20 ani; culeg. I. Filip, G. Botezatu, N. Băieșu, V. Cirimpei, N. Răileanu.
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amplitudinea mică a variabilității lor. Intitulările diferite – Banda lui Jianu, Ceata
lui Bujor, Codreanu, Haiducii ș. a. m. d. – nu aduc în teatrul de această tematică
elemente biografice din viața legendarilor haiduci.
Pentru axarea materialului bogat al acestui compartiment considerăm că e
necesar să prezentăm galeria de personaje și succesiunea scenelor din piesa lui Matei
Millo Iancu Jianu, căpitan de haiduci, care a servit, după cum am menționat, drept
model pentru spectacolele populare. Iată personajele modelului (cele subliniate) pe
care le vom afla în variantele populare:
J i a n u – căpitan de haiduci,
S u l t a n a – iubita lui,
A l e x i, P â r v u, G u l e i, B a r b u – haiduci,
M i r e a n u – trădător,
I l e a n a – gazda haiducilor,
P e t r e – fiul ei,
I l i e, C â r s t e a – negustori,
C â r c-S e r d a r S t o i c a – șeful poterei,
G h i n c u, D u ț u – poterași.
Numele lui Jianu, Stoica, Sultana le vom întâlni etimologizate ori substituite:
Jianu – Jiean, Jian, Jan, Bujor, Codreanu; Stoica – Căpitanul, Cristadar, Turcul;
Sultana – Smărăndița, iubita, amanta. Haiducii și Poterașii apar uneori specificați:
Gruia, Dovbuș, Vânătorul, Roșiorul.
Subiectul haiducesc are cea mai largă răspândire98 în popor și paradoxal –
cele mai constante caracteristici.
Cercetarea variantelor haiducești scot în evidență spiritul conservativ,
manifestat prin excelență anume în cazul teatrului de haiduci, deși confruntările
și completările reciproce sunt mai mult decât la îndemână – în unele sate coexistă
câteva variante haiducești fără a se „împrumuta”.
Multele variante haiducești realizează numai două tipuri structurale. Tipul 1
scoate chiar de la bun început taberele adverse în prim plan și le confruntă:
C o r u l (în timp ce pe ușă intră Iancu–negustorul): De unde vii tu, Iancule?99
I a n c u (răspunde cântând și el): De la târg vin, domnilor! ș. a. m. d.100
Tipul 2 de variante haiducești îl introduce chiar în debut pe eroul central –
Jianu (ori Bujor), care de asemenea realizează un schimb de replici, din care se
întrevede clar starea de spirit și cumpenele haiducești:
J i a n u (vine de afară cântând):
Măi haiduci cu chica lungă
și cu plete lungi pe spete,
ah, vă păziți să nu v-ajungă
poterașii iscusiți.
98

Din cele peste 400 de texte, de care dispunem, mai mult de 50 sînt variante haiducești.
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Primiți „Căluțul”?..., 1983, p. 119, (Tănătari – Căușeni).
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Fiecare vers se repetă de două ori.
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(Se postează în fața a doi haiduci).
Bună ziua, bună ziua,
frații mei haiduci!
N-au trecut ciocoi pe-aici,
căci greul iernii a sosit
și noi bani n-am mai găsit?
H a i d u c u l 1:
N-au trecut, dragă Jiene,
că dacă treceau,
azi bani erau101.
În varianta de la Tănătari – Căușeni următoarea scenă e cea a captivității
lui Jianu, care apare cântând un cântec de viață grea haiducească, apoi alt motiv
tradițional:
Pe ce drum să mă pornesc,
pâine să-mi agonisesc,
pâine să-mi agonisesc,
haiducii să mi-i hrănesc?102
Captivității îi premerge un dialog între Jianu și Căpitanul poterei, din care
reiese virtuțile și viciile taberelor:
J i a n u:
Bună ziua, boieri mari!
Bună ziua, ciocoi tari!
C ă p i t a n u l:
Ce cauți, tu, ghiaurtar?
J i a n u:
Cat dreptate, boieri mari!
C ă p i t a n u l:
Haide, haide, fugi de-aici,
fugi în codrii tăi cei verzi,
unde Vodă mi te crezi,
Iar nouă să ne spui cine ești,
cu ce nume te numești?
J i a n u:
Păi, căpitane, dacă-i vorba de așa,
pe voi dracu să vă ia!
Tu nu știi că sânt Jian,
Al haiducilor căpitan?
Dacă nu vrei să mă crezi,
vino-n codrii mei cei verzi:
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unde-s tufele mai mari,
zac în sânge chiaburi tari,
unde-s tufele mai mici,
stau ascunși ai mei voinici...103.
Și în varianta din Sauca – Dondușeni – de tipul 2 – scena captivității e
anticipată de un schimb de replici similare între Jianu și poteră:
S o l d a t u l (se repede la Iancu Jianu):
Măi Jiene înarmat,
cum și pe unde ai întrat
și lângă acești doi te-ai oprit,
și te-ai dus la tâlcuit?
Spune-mi îndată cine ești
și cu ce nume te numești
cu tot cu arme haiducești?
J i a n u:
Ah, tu mă întrebi cine sânt?
Eu îs tare obosit
Și sânt Iancu cel vestit,
care în lume am venit
de luptat și biruit.
Dacă nu crezi... ș. a. m. d.104
Variabilitatea acestor spectacole se manifestă mai ales în tonalitate, iar aceasta
e în deplină dependență de cuvânt. Cadrul în care se manifestă teatrul comportă un
convenționalism excesiv al recuzitei, dar și al mizanscenelor. În piesele de această
etapă dominanța cuvântului duce și mai departe acest convenționalism, realizând
foarte schematic celelalte componente. Numai scenele vechi, care-s puține, nu pot
asigura plinătatea variantei, de aceea determinant pentru tonalitatea subiectului e
ținuta și chiar durata scenelor-cheie, dar și armonizarea acestora cu celelalte scene.
Deși structural variantele ambelor tipuri sunt apropiate – de față sunt aceleași scenecheie – tonalitatea variantei din s. Tănătari – Căușeni e mult mai „haiducească”:
C ă p i t a n u l:
Sai, măi frate vânător,
Și mi-l leagă binișor!
(Vânătorul sare, speriat).
V â n ă t o r u l:
Păi, nu trebuie să-l omor pe acest om,
că-i sânt și eu de-apărător –
eu sânt falnic vânător,
plec în lume și dobor!
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C ă p i t a n u l:
V â n ă t o r u l:

C ă p i t a n u l:

V â n ă t o r u l:

Sai, măi frate vânător
Și mi-i leagă binișor!
Păi, domnule căpitan,
Jianu-i om ciudat
și nu se predă legat!
Păi bine, mă!
Când în oaste mi-ați întrat,
ce mi-ați jurat?
Eu ce-oi porunci,
Voi toate le-ți îndeplini!

Predă-te, Jian, legat,
să nu mori de pușcă împușcat
Ori de sabie tăiat!
(Îl înconjoară și pun mâna pe Jianu toți trei – Căpitanul, Roșiorul și
Vânătorul. Căpitanul îl leagă cu un lanț)105.
Două momente din acest episod „lucrează” pentru ținuta variantei. Ezitarea
Vânătorului de a executa „legarea” lui Jianu conferă o doză de verosimil bravadei
invincibile a haiducului, care era susținut nu numai de exponenții maselor de rând,
dar și de unii dintre cei care aveau funcții să stăpânească mișcarea aceasta de
protest popular. În toate variantele Jianu devine captiv, dar contează demnitatea cu
care personajul simpatizat se lasă legat. Aici dominanța numerică – „toți trei” – nu
știrbește din semeția lui Jianu (în altă variantă Anul Vechi cu lanțul parcă ar veni din
Mălăncile cu circulație în aceeași zonă – nordul republicii).
Scena eliberării, de asemenea, e una permanentă în toate variantele, iar
eliberarea mereu se produce prin bani. Dar și modul în care se realizează acest
„târg” poate servi, spori ori diminua demnitatea captivului. Pe aceeași linie a
contribuției se includ și cântecele deplângerii captivității. Varianta din s. Tănătari
se menține în aceeași tonalitate:
C o r u l:
Plângeți voi, haiduci, cu toți,
plângeți voi și vă-ntristați,
că Jianu este-n lanț.
J i a n u:
Căpitane, căpitane,
stând sub paza tânărului vânător
și-a arnăutului roșior,
mi-a venit un gândișor.
105

Primiți „Căluțul”?..., 1983, p. 123-124.
103

Căpitane, căpitane,
băgați mâna între pistoale,
veți găsi o pungă mare,
puneți mâna ș-o luați
și din lanț mă liberați!
C ă p i t a n u l (sare lacom):
Auzi, mă frate vânător,
și tu, mă frate roșior,
ce spune acest Jian îngrozitor?
Că ne dă o pungă cu poli,
și din lanț să-l liberăm!
Ce ziceți? S-o luăm?
R o ș i o r u l:
Ia-o, ia-o, căpitane,
că banii din furat
sânt buni de însurat!106
În varianta din Sauca – Dondușeni docilitatea captivului trece într-o plângere
mai sentimentală:
T o ț i (cântă):
Maica mea cea dulce,
oare unde-i fiul tău?
Te cheamă să-l scapi acum
din aceste lanțuri groase și feroase,
din aceste ziduri negre și întunecoase107.
Extazul eliberării e cântat în cor, reluându-se o mostră a modelului:
T o ț i (cântă):
A scăpat Iancul nostru,
Vai de voi cei din orașe!
Tremurați în pieptul vostru,
inimi rele, inimi lașe, iuha!108
Pentru a consolida superioritatea acestei scene, haiducii eliberați se aruncă,
pe rând, la câte un poteraș, adresându-i un reproș și o întrebare, ambele stereotipe:
H a i d u c u l 1 (se repede la S o l d a t cu pușca):
Pe stăpânul nostru când l-ai lănțuit,
până ce bani n-a dat,
din paza voastră n-a scăpat!
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S o l d a t u l:

Eu sânt soldat
totdeauna pentru luptă preparat...109
Dar finalizarea firească a conflictului e ratată de dominanța și obsesia
cântecului în acest cadru. Potera e iertată „pentru un cântec”. Cântecele celor din
poteră „îndreptățesc” semnele personajelor: Vânătorul cântă de vânătoare, Soldatul
de militărie...
Puținătatea scenelor-cheie – 1) apariția personajului central, 2) confruntarea
cu potera, 3) captivitatea personajului central, 4) eliberarea – înlesnesc realizarea
subiectului haiducesc în majoritatea variantelor.
Paradoxal, dar subiectul cu cele mai numeroase variante populare menține
două tipuri structurale în multiplele imprimări, pe care le posedăm. Determinată
în restructurarea formulei respective de subiect e contaminarea cu scene din alte
reprezentații. Mai frecvente sunt scenele voinicești și scenele din alaiuri cu Moși,
Împărați și Arapi. Dintre scenele voinicești, de obicei, sunt atrase în subiectul
haiducesc confruntarea lui Gruia cu Împăratul turc și eliberarea lui de către Novac,
travestit în popă110. Dar scenele acestea dublează într-un fel expunerea crezului
haiducesc de către Jianu, neafectând formula de subiect.
Anexarea la sfârșitul subiectului a scenelor din alai – cu Moși, Împărați,
Arapi – nu afectează subiectul, anexarea fiind mecanică, neconlucrând tematic cu
fondul grav al reprezentației.
Context comparativ. E necesar să atragem atenția de la bun început că
fenomenul dramatic la noi – întreg complexul funcțional-structural-artistic – nu are
echivalențe în alte realități folclorice. La nivelul pretextelor zoomorfe figurante în
folclor și chiar la etapa simplelor imitații – mai stilizate ori „documentare”, de mască,
costumație, recuzită, comportament – se pot detecta similitudini surprinzătoare la
diferite popoare, la diferiți parametri geografici. Dar odată depășită, această etapă
a simplei travestiri imitative, similitudinile devin mai rare, iar cele constatate sunt
de o cu totul altă calitate.
Originalitatea teatrului popular românesc se impune odată cu activizarea
plenară a contextului sincretic – dans, strigătură, cuvânt, muzică, costumație, – deși
am remarcat motivele axiale, valabile pentru toate popoarele: moarte-înviere, târg...
Aderarea – în fond – a teatrului popular la funcția orațională a colindei, urăturii,
semănatului îi conferă un convenționalism în toate componentele reprezentației:
scenă, decor, recuzită, mizanscenă, intonație, mimică, mască ș.a.m.d. Această
funcție a fenomenului cu consecințele ei integre – convenționalismul, – îi imprimă
caracteristici excepționale, menționate în paragrafele anterioare.
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Zone funcționale de interferență teatrul popular din arealul moldovean le are
cu practicile ucrainene în regiunile de contact permanent și îndelungat. Referința
vizează în exclusivitate notoriile alaiuri, întitulate Malanca, cunoscute în ambele
culturi populare.
O tratare etimologică a cuvântului malanca aparține folcloristului
V.  Cirimpei, care-i dezghioacă următorul sens: „un om sau un grup de oameni, care,
fiind travestiți, de obicei, ridicol, reprezintă diferite animale, demoni, personajeoameni, cu acțiuni cvaziteatrale în cadrul unor manifestări folclorice și folcloricoritualice (…). Este posibil ca (…) malanca (…) să fie de o străveche înrudire
[indo-europeană] tocmai cu corespondentele afgane (…) malanda (…) «luare în
râs»; «zeflemisire», malanday – «măscărici, bufon» și «(om) glumeț»…”111. Ni se
pare mai aproape de funcțiile și caracteristicile reprezentațiilor populare Malanca
această tratare, decât trimiterea de către A. I. Iațimirski la Sfânta Melania112.
Dar dacă A. I. Iațimirski admite, cu multă prudență, posibilă legătură
etimologică a Mălăncii cu Sfânta Melania113, atunci cercetătorii de mai încoace
acceptă categoric această descendență. În una din ultimele pledoarii de acest fel
A. V. Kurocikin afirmă: „Denumirea Melanca ori Malanca provine de la numele
Sf. Melania, ziua căreia se sărbătorește la 31 decembrie, conform calendarului
bisericesc...”114.
În articolul citat al lui Iațimirski se trec în revistă câteva adrese de circulație
a Mălăncii în Basarabia, iar în referatul lui A. V. Kurocikin urmează o altă afirmație
categorică: „În urma relațiilor strânse etnoculturale între ucraineni și moldoveni
ritualul Malanca s-a extins și în Moldova, obținând unele trăsături specifice”115.
În acest mod e scoasă în lumină problema împrumuturilor și influențelor,
care nu e deloc liniară ori uniplană, cum s-ar părea.
În ce constă fenomenul vizat de această denumire – Malanca? Ceea ce e
comun și în descrierile variantelor ucrainești și ale celor românești este efectul
de alai, propriu nu doar popoarelor noastre și legat nu numai de acest cadru –
Anul Nou – nici doar de fenomenul popular respectiv. În drumul de la casă la casă,
când din urma cetei de interpreți se țin mulțimi de curioși, fenomenul amintește de
carnavalurile latino-americane (evident, e doar o asemănare).
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Ca și unele variante ucrainești, un tip al Mălăncilor moldovenești –
zooantropomorfe – are în galeria de personaje: urși, căluți, căprițe, o imensă varietate
de moși și babe, personaje militare, între care cel mai pitoresc e Harapul. Pitorescul
e o tendință dominantă a costumației și recuzitei oricărui personaj, inclusiv a celor
militare. Împrumutul colindei ucrainene și folosirea ei în satele moldovenești
învecinate cu funcție de colindă și urătură a impulsionat devenirea altui tip –
rudimentar – de Mălănci moldovenești, unde aspectul textual al reprezentației e
numai acest cântec al Mălăncii, iar teatrale sunt doar intrarea și ieșirea sincronizată
a personajelor din case, costumația și recuzita. De aceeași structură ca varianta
anterioară din Bârnova – Ocnița e și varianta curioasă din Voloca – Cernăuți, unde
avem în plan textual o urătură tradițională zisă la geam (Malanca din Bârnova
trece toată în casă), iar înăuntru intră și stau cu gazdele împreună și o pereche de
personaje, nemaiîntâlnite în alte variante – Malanca și Mălăncoiul116.
Costumația personajelor e acea potrivită mirilor din ritualul nunții tradiționale
din localitate. Amănuntul intrigă fără doar și poate, căci alaiuri similare avem fixate
încă la mijlocul secolului trecut, dar cu o denumire mai veche, mai neaoșă și mai
clară – ca impuls genetic și devenire – Nunta țării117. Variante curente ale Nunții
mai pot fi colectate din mediul folcloric. Evident, în aceste alaiuri perechea de
personaje din poziția centrală e îmbrăcată ca mirii.
Se iscă, inerent, întrebarea: e vorba de o suprapunere nominală – mirii
substituiți de Malancă și Mălăncoi ori obsesia perechilor a dus la apariția personajului
masculin, iar în consecință – apropierea structurală de reprezentații? Amănuntul
ilustrează poligeneza la diferite nivele, incluzând și împrumuturile, care nu sunt
nici ele de aceeași natură și valoare (aici putem aminti de perechea tradițională de
personaje din variantele ucrainene – Malanca și Vasilco).
În variantele rudimentare de Mălănci împrumutul colindei ucrainene, iar
prin aceasta – împrumutul ori reconsolidarea denumirii, pare evidentă. Efectele
„stufoase”, policromatice din costumație nu au pecetea apartenenței categorice
moldovenești ori ucrainești – se întâlnesc la mai multe popoare.
Extinderea nominală a Mălăncii peste variante de alaiuri, ce nu mai conțin
colinda ucraineană, ține de hazard, uneori fiind strident de neadecvată reprezentației
propriu-zise. La Sauca – Dondușeni spectacolul haiducesc, practicat la sărbători,
mai era numit Mălăncuța de Anul Nou118.
Dar extinderea aceasta nominală n-a acoperit toate variantele de alaiuri,
unele din ele având aceeași structură ca și cele intitulate Malanca.
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Încă un argument ce ne determină să precizăm nivelurile împrumutului ori
influenței. Mălăncile moldovenești, care o au în galeria de personaje pe Malanca,
sunt foarte rare, iar în cele unde apare, personajul e îmbrăcat și se comportă ca o
mireasă, lipsindu-i caracteristicile din variantele ucrainești119.
Împrumuturile de orișice categorie sunt dictate de un mecanism definitoriu
al acestor reprezentații populare – cel de acaparare. Pentru înțelegerea declanșării
acestuia, e cazul să vorbim de o funcție primară a rândurilor tradiționale de flăcăi.
În satele moldovene din stânga Prutului cu tradiții viguroase mai pot fi
detectate asociații complexe de flăcăi (existente odinioară în orice localitate), care
diriguiesc buna organizare a sărbătorilor. Aici e de subliniat că orișice sărbătoare
la moldoveni culminează cu un joc și că de organizarea jocului se îngrijesc flăcăii,
iar aceasta presupune adunarea mijloacelor pentru plătirea muzicii. Întrucât flăcăiiorganizatori sunt și prietenii fetelor scoase la joc, funcționează și acest amănunt
de manifestare a flăcăilor și muzica nu poate fi oarecare, dar mai bună decât altă
dată ori decât în altă parte – în altă mahala ori în alt sat. Tot aici e și ocazia de
manifestare a lăutarilor.
Acesta e resortul apariției rândurilor de flăcăi, care umblă de la casă la casă,
poftind consătenii, îndeosebi fetele, la joc și adunând mijloace pentru organizarea
lui. Dar funcția de adunare a mijloacelor a fost întotdeauna convențional camuflată.
Manifestarea artistică a acestui camuflaj a dus la apariția alaiurilor intitulate diferit:
Malanca, Nunta țării ș. a. În cele mai rudimentare rânduri de flăcăi, intitulate Cu
gâsca, Cu cucoșul, Cu Vălăretul, Cu Siva, Cu curcanul ș. a., acest camuflaj artistic
e urătura tradițională, zisă la geam, în timp ce unul ori doi flăcăi intră cu găina,
cu gâsca ori cu cocoșul în casă și propun pasărea gospodarilor, care „o cumpără”
cu bani reali, meniți organizării jocului. La ieșirea flăcăilor din casă gospodarii le
restituie pasărea, care anunță prin această vânzare-cumpărare un motiv axial din
teatrul popular de pretutindeni – „târgul”. Varianta Mălăncii din Petrești – Ungheni120
a atras două „târguri” de acest fel, în care figurează Capra și Ursul – e tipul
zooantropomorf al alaiurilor. Urătura tradițională nu mai figurează, iar diapazonul
funcțional se amplifică. Se adună mijloace, se onorează casa gospodarului, dar și
se afirmă teatrul, pornindu-se de la aceste situații de târg din variantele pomenite.
Dar mai e de observat aici declanșarea mecanismului acaparării (anexării) a ceea ce
s-a constituit ori a ceea ce s-a destrămat în alte reprezentații populare. În varianta
Mălăncii din Hădărăuți – Ocnița au fost atrase scene haiducești121. În variantele
Craii cu personaje exclusiv militare se atrag scene deformate din subiectul Irozii122.
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O dominantă a reprezentațiilor acestei etape evolutive, dictate de orientarea
către priveliște, adică spre efecte externe, e ignorarea subiectului. Ceea ce se
realizează – în planul textului e un montaj bine strunit de scena ce nu conlucrează
tematic. Aceasta e consecința funcționării mecanismului acaparării.
Între toate aceste modele ori formule de acaparare cazul anexării subiectului
dramei populare ruse Țar Maximilian e totuși de excepție. Posibil că acesta provine
de la așezările rusești din nordul Moldovei, așezări care constituiau insulițe ale
culturii orale ruse. Dispunem de câteva variante ilustrative, colectate în satele
raionului Ocnița: Clocușna, Ocnița, Grinăuți-Raia, Grinăuți-Moldova.
Varianta rusă a Mălăncii din s. Ocnița o găsim în AFAȘM123. Cea
moldovenească – din același sat – este incontestabil traducerea primei124. Calitatea
traducerii e lesne de presupus – intriga axială între Țarul Maximilian și fiul său
Adolf, între credința în idoli a unuia și aderarea la creștinism a celuilalt, este
retușată, consecința ei fiind varianta „strofolită” moldovenească din Ocnița, dar și
a mai „strofolitei” variante din Clocușna125, unde informatorii-interpreți ai variantei
din 1975 vorbeau după un caiet cu varianta rusă, pe care o bănuim copie a celei din
Ocnița, iar judecând după textul imprimat în câteva rânduri la Clocușna, traducerea
se prezintă mai „distant” decât cea de la Ocnița. Ceea ce e de înțeles în această
variantă, e cearta neîntemeiată a Țarului cu feciorul său, care-i „pune sub picioare
toate vorbele”, adică le desconsideră. Subiectul dramei ruse e de nerecunoscut. La
o analiză fugitivă a variantei nu e de mirare să nu fie observat motivul Maximilian.
Factorul determinant al metamorfozei acestui împrumut constă în realitățile
concrete folclorice cu necorespondențele funcționale ale genului dramatic. O remarcă
despre neobservarea teatrului popular rus subliniază că acesta „avea oarecum o
altă sferă de manifestare decât folclorul (mediu soldățesc, suburbiile muncitorești,
târgurile, unde folcloriștii călcau mai rar)”126. Teatrul popular românesc e rustic
prin excelență, iar atașarea la viguroasa poezie orațională de Anul Nou i-a stimulat
activitatea, evoluția și circulația până în zilele noastre.
Epoca în care trăim îi imprimă și acestui fenomen contemporaneizări și
înnoiri, care realizate mai organic, care mai anacronice. Influența cărții de folclor,
sărbătorile școlare, unde se practică și reprezentații populare, „redactate” după
înțelegerea fiecărui învățător entuziast, festivalurile folclorice, televiziunea, iată
factorii moderni ai variabilității teatrului popular.
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Аникин В. П.; Круглов Ю. Г. Русское народное поэтическое творчество. Ленинград:
«Просвещение», 1983, c. 198.
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Poetica schematică „pe viu”. O precizare la nivelul terminologiei e necesară
din capul locului. În diferite sate practicii de a umbla în noaptea de Anul Nou cu
reprezentații populare de teatru i se zice diferit. Mai deseori se indică nemijlo
cit denumirea reprezentației: „cu Capra”; „cu Căluțul”, „cu Jianu”, „cu Bujoru”
ș.a.m.d. Prin extindere, diferite piese populare pot fi numite Mălăncuța, deși
reprezentația are toate caracteristicile unui subiect haiducesc. Pentru că în același
cadru sărbătoresc se manifestă colinda și urătura, care evident, au o tradiție mai
trainică, practica de a umbla cu reprezentații de teatru mai e numită „cu colindatul”
ori „cu uratul”. Confuziile noționale și terminologice nu au nici o importanță în
mediul real folcloric, dar adeseori provoacă neclarități pentru cercetările științifice
superficiale.
Constituirea cetelor. O ceată se menține câțiva ani la rând în aceeași
componență. De obicei, ea se destramă când flăcăii sunt luați în armată ori se
căsătoresc. De cele mai multe ori aceste momente intervin nu pentru toți interpreții
în același timp, de-aceea locurile „vacante” se completează cu interpreți noi. Lucrul
acesta e mai ușor decât s-ar părea, fiindcă reprezentațiile localității respective sunt
cunoscute bine nu numai de potențialii interpreți. Cu atât mai mult interpreții se
cunosc foarte bine unii cu alții – care dansează mai virtuos, care cântă mai bine,
care e mai aprig la săbii ș. a. m. d. Dar sunt și cazuri când plecarea câtorva membri
ai cetei o destramă definitiv. Cetele noi apar din entuziasmul unui grup de băieți,
care se cunosc bine, au interese comune, comunică permanent. Multe cete de elevi
sunt constituite din băieții aceleiași clase.
Timpul întrunirii cetelor. Cetele „vechi” nu au nevoie s-o ia „de la început”.
Jocurile, cuvintele, cântecele trebuie doar repetate, costumația, recuzita, măștile  –
doar reînnoite sau revopsite. Dacă ceata e cu desăvârșire nouă, ea apelează la
consultațiile unui fost interpret, care ține bine minte toate rolurile. Se întâmplă că
acest „patronaj” devine o ocupație de ani de zile a unui fost interpret – cu memorie
bună ori cu toate textele copiate în caiete anumite, păstrate cu grijă.
Timpul întrunirii cetelor e de două-trei săptămâni înaintea Anului Nou – mai
puțin timp pentru cetele „vechi”, mai mult – pentru novici.
Locul întrunirii. În atestările mai timpurii cetele se întruneau în case mai
ferite de ochii lumii. Adeseori aceasta era o casă nouă, încă nelocuită ori o casă
părăsită. Amănuntul conține o reminiscență din vechile funcții magice, care se mai
întrezăresc în unele precepte curente. Moșii din s. Dondușeni nu se așezau la masă,
ca să nu fie identificați. La fel și alte personaje mascate din alte localități. Dar
această tăinuire are acum o tendință mai la îndemână – de a surprinde. Cetele de
interpreți sunt acum implicate și la revelionul din casele de cultură, unde repetă, își
confecționează costumația, recuzita și măștile. Interpreții-elevi se pregătesc și la
școală.
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Pregătirea costumației. De obicei, interpreții singuri își confecționează
costumația, recuzita și măștile. Preceptele tehnologice ale acestei „industrii” se trec
de la unul la altul, dar le cunosc și inși din afara cetelor. Pregătirea costumației însă
revine uneori unui croitor din afara cetelor ori aceluiași fost interpret, care-și asumă
și această obligație.
Deprinderea cântecelor și dansurilor. Sunt și aceste lecții mai puțin
complicate decât s-ar părea, grație notorietății reprezentațiilor și a dansurilor
populare. Unele cântece și dansuri țin în mod special de reprezentația dată – o
melodie anume și un fel anume de joc. Dar celelalte sunt cântece și dansuri
populare potrivite și altor ocazii sărbătorești din sat. Totuși, pentru toate cântecele
și dansurile interpreții trebuie să posede simțul ritmului, voce și mișcări repezi.
Învățarea rolurilor. Rolurile sau „lecțiile”, cum li se zice în Hiliuți – Fălești,
se învață tradițional „din gură-n gură”. Rar de tot, dar sunt folosite și caietele cu
texte de reprezentații populare. Și mai rar în trecutul nu prea îndepărtat, dar acum
mai frecvente sunt apelările la cărțile de folclor – uneori chiar și în satele unde
reprezentații populare în genere n-au fost practicate.
Confecționarea măștilor. Tehnologia măștilor zoomorfe e complicată,
defectuoasă și de aceea ele sunt păstrate cu multă grijă de către interpreți,
moștenindu-se de foștii participanți la reprezentații. Ele sunt confecționate de obicei
de meșteri pricepuți în ale lemnului. Cu părere de rău, interpreții mai „nepretențioși”
procură măști din magazin, substituindu-le pe cele tradiționale, sărăcind priveliștea
excepțională a reprezentației.
Pornirea cetelor. Toate cetele, inclusiv cele de colindători și de urători,
pornesc să cinstească casele consătenilor în seara de Anul Nou. În satele unde se
practică mai multe feluri de reprezentații ori mai multe cete ale unei reprezentații,
apar un fel de concursuri cu rădăcini mai vechi. La Ciuciulea – Glodeni, înainte de
a porni pe la casele oamenilor, cetele de Căluți – se adunau la „gheață”, pe iazul
din mijlocul satului. Tradiția îi adună și pe ciuciuleni pe maluri. Cetele își prezintă
jocul, iar consătenii constată al cui joc e mai virtuos, a cui costumație și recuzită e
confecționată după toate preceptele.
La Bădragii Noi – Edineț, cetele de Căluți, Capre, Gusari, Jieni se adună în
mijlocul satului unde se strâng toți consătenii, în fața cărora toate cetele își joacă
reprezentațiile. Un juriu din foști interpreți desemnează pe cea mai virtuoasă.
Pornirea nemijlocită pe la casele oamenilor începe de la casele interpreților.
Conform preceptelor, cetele trec pe la toate casele din sat. Ignorarea unei gospodării,
de obicei, umilește orgoliul gospodarului. Cetele de flăcăi se grăbesc totuși să
cuprindă casele cu fete.
„Mersul Mălăncilor” pe drum e aproape cadențat, în coloană, cu excepția
Moșilor și Babelor, care sunt liberi să mai „bată lăturile”, aninând și glumind cu
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lumea ieșită la drum și la garduri. Cetele Caprelor, Urșilor, Cerbilor, Căluților pe
drum își permit să sprijine pe umăr măștile grele. Dar nu toate cetele merg la fel.
Unele pe drum chiuie, zic strigături, ca să fie auzite. La Pruteni – Fălești toate cetele
merg una după alta pe același drum, intrând în casa omului unii după alții, deși au
spectacole aparte.
Primirea cetelor. Aproape în toate satele primirea cetelor de teatru popular e
tradițional aceeași. Careva din ceată întreabă la ușa casei, dacă sunt doriți („Primiți
Capra?/ Irozii/ Jienii?..”) – mai deseori acesta e interpretul rolului central ori a unui
rol mai pitoresc: Căpitanul, Harapul. În dependență de timp – zăpadă, glod, ploaie  –
cetele sunt primite în casă ori afară la prag. Când sunt primiți în casă, gospodarii
feresc într-o parte masa, scaunele, ca să lase mai mult loc liber interpreților. După
ce se încheie reprezentația, ei sunt poftiți la masă, sunt cinstiți. De cele mai multe
ori interpreții refuză delicat să se așeze la masă – factorul timp e determinant. Ca
să facă față obligațiilor „artistice”, dar și să nu obijduiască gospodarii, la fiecare
casă doar unul din interpreți cinstește paharul de onoare al gazdelor. La următoarea
casă alt interpret îl schimbă în funcția aceasta. Tradițional, la ieșirea din casă ceata
e răsplătită cu „colac și pitac”.
Jocul reprezentației. Conform acelorași precepte diriguitoare, orișice
reprezentație e jucată la fel pretutindeni, dar cu puține abateri la casele cu mai multe
fete ori la casele cu foștii interpreți plecați în armată ori în alte părți – reprezentațiile
se joacă repetat în ambele cazuri.
Durata umblatului. Ca și urătorii, colindătorii și cetele interpreților de
teatru umblă de cu seară până în dimineața primei zile a Anului Nou. Sunt rare
cazurile când se umblă câteva zile la rând, pentru a cuprinde toate casele localității.
Mijloacele bănești. Pitacii, adunați timp de o noapte de „lucru”, cum
își specifică această practică interpreții, de obicei în fiece localitate, sunt meniți
organizării jocului din prima zi a Anului Nou. La joc se adună tot satul ori acei care
au primit cetele de flăcăi. O parte din banii câștigați sunt folosiți pentru plătirea
costumației și a recuzitei. Excepționale sunt cazurile când pe acești bani, adunați
câteva ierni la rând, se săpau fântâni în locuri secetoase, la drumuri.

MIRACOLUL SCENEI ÎN ARTA POPULARĂ
TEATRUL POPULAR DIN BASARABIA ȘI BUCOVINA DE NORD:
AFIRMAREA DRAMATICULUI
ȘI POETICA SINCRETICĂ
TEATRUL POPULAR „PE VIU”
Iulian Filip cunoaște foarte bine fenomenul teatru popular, care prezintă
un compartiment aparte în creația populară orală, fiind organic legat și cu alte
fenomene folclorice, în special cu urătura și colinda.
Impresionantă este cercetarea pe teren, care întregește cercetarea pur
teoretică. Însuși autorul precizează că „a colectat timp de peste zece ani repre
zentații «pe viu»”… Contextul sincretic în care se manifestă teatrul popular face
defectuoasă cercetarea; or, autorul face față acestei sarcini, analizând zeci de
variante de asemenea „pe viu”. Una dintre notele originale o constituie „atașarea la
alte genuri și specii folclorice”.
Substanțială este și analiza „poeticii sincretice”: a resurselor cuvântului,
portretizării și mișcării de personaje, mijloacelor dramatice, recuzitei, costumației
și a interpretării în teren.
Iulian Filip cunoaște întreaga bibliografie, edițiile de folclor și – bineînțeles –
interpretările critice care s-au făcut în întreg contextul românesc. Nu lipsește și
studiul comparat cu variantele similare rusești.
Este binecunoscută legătura dintre teatrul popular și cel profesionist (cult), în
special al lui V. Alecsandri și al unor scriitori basarabeni.
Poetica teatrului popular ne ajută să înțelegem marea temă a literaturii
române: theatrum mundi, lumea ca teatru care este valorificată în versiuni de natură
ontologică profundă de Eminescu, Creangă, Caragiale și Ionescu.
Acad. Mihai CIMPOI

CAMERTON
În drumul acestei cărți spre editură, pe ultima sută de metri, poetul Vasile
Romanciuc mi-a furnizat oglinda miraculoasă, întregitoare a unor lucrări esențiale,
potrivite sărbătorilor de după multul întuneric solstițial – în prima zi a Anului Nou.
În anii săi de acasă poetul acompania cu armonica reprezentația cea mai
pentru flăcăi din cele care se practicau la Bădragii Noi, Ceata lui Bujor. Mi-a vorbit
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repetat și poetul, dar am remarcat / observat cu diferite ocazii Căluțul, Capra,
Ceata lui Novac, Ceata lui Jianu de la Bădragi – știam pe din afară repertoriul.
Ceea ce nu știam e această ultimă remarcă a poetului despre ceea ce fac toate cetele
de teatru folcloric din Bădragii Noi, după o noapte de trecere de la casă la casă, în
prima zi a Anului Nou. A fost un noroc pentru mine situația în care vorbeam despre
felul cum se întrunesc cetele în dimineața primei zile a anului la Voloca, la Crasna
(Bucovina), iar informația ce mi-o furniza poetul despre ceea ce se întâmpla la
Bădragi era categoric altceva.
După o noapte de urare de la casă la casă cetele de Căluți, Căprițe, Novaci,
Jieni, Bujori vin dimineața la malul Prutului, vizavi de Livenii de pe dreapta
Prutului, în România, satul de dincolo, și prezintă – fiecare ceată – spectacolul
său... De pe malul celălalt cetele similare fac același lucru... Era o fereastră în timp,
pândită / calculată să fie curată, fără grănicerii URSS și români, când asemenea
„poduri de flori” etnofolclorice, de comunicare / păstrare / ocrotire a legăturilor,
rădăcinilor comune se activau, încărcând bateriile latente pentru încă un an / timp
de așteptare a marii viituri reparatoare.
La Crasna am remarcat ingenioasa modalitate de răscumpărare a dreptului
la sărbătorile strămoșești. Am și scris în prefața la blocul de teatru popular pentru
volumul Folclor din Țara Fagilor [38, p. 112], fixând un tablou de toată brutalitatea
anilor sovietici, în care semnele identitare tulburau somnul paznicilor vigilenți.
Mi-a plăcut să constat că, pentru a mă prezenta în Dicționarul etnologilor români,
autorul acestui proiect capital, distinsul etnolog Iordan Datcu, a citat anume acest
episod [30, p. 264] ca „document zguduitor”: „Am fost martorul unui dialog, care
m-a trăsnit prin încrâncenarea și fermitatea cu care omul simplu apără dreptul la
sărbătoare… Un colonel de miliție i-a ridicat masca fioroasă a unui Urs și l-a luat
la trei parale pe interpret (evident, nu în românește): – De ce nu ești la lucru? Doar
îi zi lucrătoare! Interpretul s-a mocoșit scurt și a scos de la piept o hârtie, băgândui-o sub nas colonelului: – Am dat sânge și am două zile libere. Cu sângele meu
am plătit dreptul la Sfântul-Vasile. Și prin această conștiință a valorilor noastre se
poate explica uluitoarea concentrare și păstrare a întregului repertoriu teatral din
folclorul românesc. Nicăieri în altă parte decât în Bucovina și Moldova, partea de
nord îndeosebi, de-o parte și de alta a Prutului, nu s-a păstrat această panoramă –
aproape integrală – a dramaturgiei noastre populare”.
Se conțin în acest citat rațiunile limitării geografice a investigației ce
urmează, dar e cazul să accentuăm aparte importanța vânturării publice a unui
material documentar care întregește panorama fenomenului teatral românesc în
arta populară și care nu a prea trecut Prutul până acum, deși ar fi fost demult indicat
să se întregească scena moldovenească a manifestării teatrului folcloric românesc,
care aici cunoaște cea mai impresionantă diversitate și circulație [2, p. 423].
E locul potrivit să alăturăm și constatarea lui Ioan Massoff referitoare la
geografia fenomenului: „Teatrul popular nu are o răspândire egală și generală pe
toată țara; el este cultivat cu intensitate în Moldova și în special pe valea Bistriței
cât și de-a lungul spațiului subcarpatic moldovenesc, dinspre Regiunea Suceava
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până în cotul Vrancei; pe măsură ce ne lăsăm spre câmpie, teatrul popular sărăcește
în repertoriu și manifestări; în Muntenia, în Oltenia și în restul țării el este mai slab
reprezentat, fiind pe spații întinse puțin cunoscut” [51, p. 47].
Prinderea tonalității adecvate pentru un proiect de asemenea ambiție, pe de
o parte, și convingerea mai demulat a mea că o cercetare științifică nu înseamnă
neapărat înzorzonarea savantlâcoasă a stilului, pe de altă parte, mă duce la o zisă
a lui Mircea Eliade privind legenda Meșterul Manole: „Comentariile trebuiau
ferite de schelăria erudită și bibliografică, inevitabilă unui asemenea studiu; pe
de altă parte, aparatul critic și bibliografic nu putea fi pe de-a-ntregul sacrificat,
pentru că niciodată n-am cerut cititorului să ne creadă pe cuvânt…” [33, p. 55].
Încercăm să ne menținem în acest echilibru, rezistând ispitei prea multului atât în
componenta materialului cercetării (textele de teatru popular), cât și în componenta
bibliografică. Pentru utilizarea bibliografiei anexate indicăm, în paranteză pătrată,
mai întâi numărul de ordine a lucrării, apoi pagina (când e cazul). Pentru textele
de teatru popular extrase din Arhiva Academiei de Științe a Moldovei indicăm,
în paranteză pătrată, abrevierea AFAȘM, numărul de inventar, anul și pagina din
caietul respectiv, iar după Bibliografie oferim pașaportul deplin al acestor materiale,
structurate cronologic.

INTRODUCERE
Sincretismul teatrului popular și complexitatea formulei de reprezentație,
realizată de exponentul popular, după precepte transmise din generație în generație,
moștenite din cele mai îndepărtate timpuri și vegheate cu fermitate de membrii
localității (comunității), unde sunt cunoscute o reprezentație ori mai multe, suscită
interesul permanent al etnologului. În investigația de față personalitatea interpretului
popular e axială, centrală, facilitând înțelegerea variabilității teatrului popular și
resorturile acestei variabilități.
Vom căuta să stabilim legitățile evoluției fenomenului și factorii determinanți
ai conservării și înnoirii reprezentațiilor. Vom reliefa afirmarea dramaticului – de la
premisele conflictuale până la conflictul social.
Fondul repertorial al fenomenului se manifestă, mai cu seamă, la Anul Nou,
în același cadru cu urătura și colinda. Vom cerceta corelația teatrului popular cu
fenomenele folclorice respective și zonele funcționale de interferență. Materialul,
prin excelență sincretic, necesită capacități interpretative polivalente – de dansator,
cântăreț, actor, croitor, butafor ș. a. m. d. Virtuozitatea coregrafică și muzicală,
nesusținută de harul actoricesc și de respectarea preceptelor vestimentare, produce
efecte/reprezentații neconvingătoare, ce afectează mecanismul de protejare și
continuitate.
Am cercetat materialul publicat și cel depozitat în Arhiva Științifică Centrală
a Academiei de Științe a Republicii Moldova, fondul 19, inventar 3 (AFAȘM),
constatând libertăți / neglijențe regretabile la colectare și la valorificarea materialului
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colectat. Criteriile de „redactare” a folclorului a dăunat în cea mai mare măsură [și!]
teatrului popular. Ajustarea textului și ignorarea absolută a celorlalte componente
extraliterare-extratextuale ne-a determinat să apelăm la înregistrările de arhivă, care
conțin mai multă informație neprelucrată – „brută”. E de remarcat că și variantele de
arhivă nu sunt de aceeași valoare. O bună parte a materialelor provin de la entuziaști
bine intenționați, dar nepregătiți. Din cele peste 300 de texte extrase din Arhiva
Academiei o bună parte provin de la colectori necalificați – studenți, învățători,
care nici măcar de magnetofon nu dispuneau. Nu mai vorbim de ignorarea de către
aceștia a amănuntelor din afara textului propriu-zis. Dar, confruntat cu variantele
imprimate de informatori pregătiți ori chiar de către etnologi, și acest material ne
e de real folos.
Am colectat timp de peste zece ani reprezentații de teatru folcloric în expediții
folclorice și în deplasări pregătite minuțios, imprimându-le pe bandă de magnetofon,
pe peliculă de fotografiat, dar, mai ales, observând și dezghiocând funcționarea
mecanismului complex de păstrare, valorificare a memoriei colective, respectare a
preceptelor, dar și de încălcare a acestora și afirmarea inovațiilor moderne, trecerea
reprezentațiilor populare în scena cultă a festivalurilor, a emisiunilor televizate.
Aceste observări și radiografieri pluridimensionale mai pot fi realizate – satele
Moldovei mai păstrează acest tezaur, iar interpreții de asemenea spectacole ori
foștii interpreți sunt cei mai indicați furnizori de mărturii autentice.
Dar, pe de altă parte, contextul sincretic în care se manifestă teatrul popular
face defectuoasă cercetarea. Modul spontan de apariție a teatrului popular în diferite
locuri și la cele mai neașteptate ocazii, face imposibilă observarea panoramică a
fenomenului, eforturile cercetătorului de teatru popular asemănându-se cu cele ale
arheologului posesor de cioburi răzlețe de ulcior, vas care nu poate fi văzut aievea,
întregit fiind doar cu imaginația și metodele moderne științifice.
Aici apare problema echipamentului, tehnologiilor de imprimare, care sunt
mai complexe decât în cazul povestitorilor populari, al rapsozilor. Cercetătorii
moderni au ajuns a înțelege că a imprima un cântăreț popular talentat înseamnă
a observa nu numai sincronizarea emiterii textului și a melodiei. Iar despre
felul teatral al povestitorilor talentați Lazăr Șăineanu îl citează într-un loc pe
Dimitrie Stăncescu („De vorbea de vreun zmeu ori de altă dihanie urâtă, încrunta
sprâncenele și spuma cu vorba, cu figura, cu gesturi uneori, trăia pare că groaza
personagiilor, ce se aflau în poveste față cu spurcăciunea”), iar în altul, ca s-o evoce
pe celebra povestitoare siciliană din Palermo Agatuzza Messia, – pe Pitre („Ea știa
mii de basme și nu uitase nici unul. Le spunea toate cu grație, vervă, căldură și
expresiunea ce avea la 20 de ani. Avea o mimică uimitoare, o mișcare continuă din
ochi, din brațe, din picioare, din întreaga-i ființă, o schimbare perpetuă de atitudini,
o necurmată agitațiune a corpului, care se pleca, se înălța, colinda prin odaie, se
așternea mai, mai la pământ sau sălta pare că ar fi vrut să zboare”) [70, p. 22]. Iar
Mihai Cimpoi vorbește obsesiv de teatrul naratorului Ion Creangă: „Într-o atare
ipostază e personaj (nu doar narator-scriptor) scenic care spune și gesticulează.
El se oglindește narcisiac în propriile vorbe, gesturi și acțiuni, se complace, se
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auto-place și se auto-desfată” [22, p. 10]. Imprimarea unui spectacol popular are în
obiectiv (obiective!) nu numai textul, nu doar un singur actor, dar și mizanscenele,
conturarea convențională a scenei, gesturile, costumația, măștile.
O altă piedică / dificultate a observării și cunoașterii fenomenului e geografia
fărâmițată a circulației teatrului popular. Dacă vreo câteva denumiri de reprezentații
– „Capra”, „Ursul” – sunt răspândite în toată Moldova (cu Bucovina) și în unele
sate din Maramureș, atunci celelalte sunt strict localizate: „Mălăncile” – în satele
raionului Ocnița (dar și ale raioanelor Storojineț, Hliboca din Bucovina de Nord),
„Gruia lui Novac” – în satele raionului Edineț, „Brâncovenii” – în unele sate din
raionul Storojineț (varianta publicată de Vasile Adăscăliței în 1967 e tot din Bucovina
– din Straja, Rădăuți) [3, p. 428]. Panorama circulației fenomenului se constituie
din aceste „oaze” etno-folclorice, în care unele sate au o singură reprezentație, iar
alte localități își fac trecerea sărbătorească spre timpul înnoit cu 6–8 denumiri de
spectacole populare practicate intens: în satul Hiliuți (r-nul Fălești) – „Căluțul”,
„Ursul”, „Capra”, „Irodul”, „Gruia lui Novac”, „Ceata lui Bujor”, „Ceata lui Jianu”,
„Haiducii”; în satul Risipeni (r-nul Fălești) – „Codreanu”, „Ursul”, „Haiducul”,
„Ceata lui Bujor”, „Movila lui Burcel”; în satul Bădragii Noi (r-nul Edineț) –
„Căluțul”, „Capra”, „Ceata lui Bujor”, „Ceata lui Novac”, „Ceata lui Jianu”.
***
Ceea ce caracterizează teatrul popular din Basarabia și Bucovina de Nord
e atașarea la alte genuri și specii folclorice. Ocaziile de manifestare, în fond
restrânse, conferă acestui teatru caracteristici distincte. Deslușim ocazii permanente
de manifestare, unde e concentrat fondul repertorial al reprezentațiilor populare.
E vorba de sărbătorile de iarnă, când teatrul popular se manifestă în același cadru
cu colinda și urătura, asumându-și și funcția orațională a acestora. Procedeele
de încadrare sunt câteva: anticiparea reprezentațiilor propriu-zise cu o formulă
de urare ori cu o urătură chiar, anticiparea subiectului cu o scenă de personaje
alegorice – Anul Nou și Anul Vechi. Etnologul Vasile Adăscăliței constată în mediul
real folcloric o specificare a denumirii urăturii „asamblate” cu jocurile zoomorfe,
aceasta numindu-se „plugușor de cal”, „urătura căluțului”, „urătura pentru mascați”
[7, p. 121]. Dar încadrarea adeseori se realizează doar contextual: membrii comu
nității respective știu că reprezentația concretă se manifestă doar la Anul Nou.
De ce totuși la sărbătorile de iarnă e concentrat fenomenul teatral? Sărbătorile
de iarnă sunt axate pe tensiunea solstițială, a multului întuneric hibernal, care trebuie
determinat să se diminueze. E un timp unde forțele răului/întunericului provoacă
manifestarea forțelor binelui / luminii, iar această confruntare duce în linie dreaptă
la personaje – la teatru. Determinările și metamorfozele în timp se produc întrun context tensionat de vechile credințe în aceste spirite, care pot fi îmbunate ori
izgonite prin magie.
Nu e lipsit de importanță să amintim că vechiul calendar la români începea,
ca la alte popoare agrare, în luna martie, primăvara, când reînvia natura și venea
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timpul reluării lucrărilor în câmp, când și vietățile din preajma omului își așteptau
puii de viață. De ritualul primei brazde, de așteptarea mieilor, de întoarcerea
cocostârcilor erau legate foarte multe superstiții și precepte, respectarea cărora
aveau menirea să sporească fertilitatea pământului și fecunditatea omului și a
ajutoarelor sale [39, p.  22].
Motivul fertilității, precum și al fecundității animalelor (folosite la
prelucrarea pământului) și al omului, predomina în ritualurile și credințele legate
de începutul anului. Ecouri îndepărtate vom afla și în teatrul popular. Multiplele
credințe, conform cărora în noaptea de Crăciun (de Anul Nou uneori) animalele
prind grai și judecă stăpânii, când se activizează spiritele rele, ce trebuie speriate și
gonite cu clopote și șuierături, când se deschide cerul și multe altele, au determinat,
și ele, atașarea reprezentațiilor la complexul etnofolcloric afirmat în acest cadru
[49, p. 5, 7].
Cu mai puține spectacole, săptămâna Rusaliilor excelează totuși cu celebrul
„Căluș” în spații românești mai îndepărtate de geografia investigațiilor noastre [44]
și cu practica pur feminină „Pe nalbă” în unele localități basarabene [35, p. 12],
unde se disting două componente: o masă cu plăcinte preponderent cu verdeață, iar
apoi – un spectacol-parodie a nunții tradiționale.
În categoria ocaziilor sporadice se încadrează nunta, șezătoarea, diferite
sărbători câmpenești, jocuri de copii, când manifestarea teatrului popular e în
directă dependență de personalitatea singulară a interpretului virtuos, a cărui
prezență stimulează manifestarea fenomenului.
Ceea ce deosebește o categorie de alta e diapazonul improvizației. La Anul
Nou improvizația e strict limitată, întrucât timp de o noapte trebuie de trecut din
casă în casă întreaga localitate. Se știe chiar durata spectacolului, se știe cine o să
cinstească la casa următoare paharul oferit de gospodar (ca să nu se ajungă la stare de
ebrietate). Improvizează doar personajele periferice – mascații. La celelalte ocazii
factorul timp nu e atât de categoric și teatrul popular e prin excelență improvizat,
deși se sprijină pe tradiția teatrului din același cadru, dar și a celui de la Anul Nou.
La nuntă fenomenul poate să se manifeste și la pita tinerilor (în alte sate acestei
etape postritualice i se mai zice la îndreptat, la borș), când tinerii gospodari –
foștii miri – trec în „rând cu lumea”, comportarea lor și a oaspeților nemaifiind
încătușată de ritual. Iată, bunăoară, o scenă de teatru popular la o nuntă din satul
Sofia (r-nul Drochia): „Apar în plină nuntă într-o rablă de cărucior Mirii – o femeie
josuță, travestită în Mire și un bărbat înalt, travestit în Mireasă. De ce în cărucior?
Pentru că odinioară drumul făcut de cortegiul nunții era de neconceput fără căruțe
împodobite sărbătorește. În urma Mirilor vine și un Vornicel, călare pe Măgar.
Vornicelul călare constituie o figură solemnă în ritualul nunții. În spectacolul-parodie
travestirea în Vornicel și Măgar urmărește să realizeze o priveliște de altă tonalitate.
Mai întâi, confecționarea Măgarului e de natură să provoace hazul prin simpla
mișcare, nefirească semnului zoomorf. (O tehnologie similară de reprezentare a
unui personaj zoomorf o descrie Dimitrie C. Ollănescu, dar travestirea e cu stația
terminus la bufet, unde se înscenează târguirea „animalului”, apoi „uciderea” și
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vinderea pielii, urmărind „adălmașul” [60, p. 36]). Se așază doi bărbați spate la
spate, înclinați din trunchi, li se leagă mâinile în diagonală, tot la spate, ca să for
meze un plan orizontal, peste care se așterne un lăicer. Călare urcă Vornicelul,
dichisit și el respectiv – un crac la pantaloni răsuflecat ori rupt mai sus de genunchi,
un chipiu întors pe dos...” [37, p. 257]. Scena parodiază, de fapt, ritualul solemn al
nunții tradiționale. Tot parodie, dar al altui moment din același timp de după nuntă,
constatăm și la Bârnova (r-nul Ocnița). Se parodiază luarea paharelor, momentul
închinării darurilor. E de precizat că la pita tinerilor peste tot oaspeții aduc daruri
„pentru gospodărie” – care o găină, care o strachină cu grâu, care niște farfurii
ori căni... [37, p. 257]. Între aceștia numaidecât se găsesc câțiva glumeți, care se
maschează în Doctori, Boieri, Țigani și „umblă cu mătălnicii”, realizând momente
comice. Careva, dichisit în Boier, vine la pita tinerilor și le dăruie o... vacă. Vacă în
toată legea! Dar de ce hohotesc toți oaspeții? Vaca e proprietatea ogrăzii cu nunta,
iar Boierul a știut să o scoată pe neobservate din ogradă și să vină cu ea pe poartă
[37, p. 257].
La aceeași ocazie, în care Vasile Romanciuc a îmblânzit malurile Prutului
cu informația despre acele bandaje sărbătorești, soția poetului, jurnalista Valentina
Romanciuc mi-a furnizat informația despre Brădacă, obiceiul de a doua zi după
nuntă la Șoldănești. Și la Șoldănești practica aceasta adună mai puțină lume decât
la nuntă (vecinii, cele mai apropiate rude), care vin cu daruri de altă valoare decât
cele de la masa mare a nunții. Spectacolul ce se întâmplă e, de asemeni, o parodie
a nunții, doar că momentul cel mai gustat de nuntașii adunați la Brădacă e cel al
nașterilor. „Naște”, în mari și îndelungate chinuri, Mireasa, iar toate personajele din
jurul ei o asistă, improvizând și sporind spectacolul în măsura înzestrării fiecăruia.
Vorbim de ocaziile sporadice de manifestare, care sunt totuși hazardate, dar
mai posibile în localitățile unde teatrul de Anul Nou are tradiție viguroasă. Oricum,
reprezentațiile de la nunți, clăci, șezători, jocuri de copii sunt greu de observat
atunci când ele se declanșează spontan, metoda colectării cea mai frecventă și mai
comodă fiind cea de reconstituire.
Deosebirea între spectatorul teatrelor profesioniste și spectatorul
reprezentațiilor populare este evidentă: spectatorul primelor vine la teatru, unde i se
oferă de pe scenă un spectacol nou; spectatorului din mediul folcloric spectacolul
i se prezintă acasă, în exclusivitate lui. Dincolo de aceste deosebiri de suprafață
mai deslușim una esențială: primul spectator suportă satisfacții estetice, privind
spectacolul; spectatorul reprezentației populare e de cele mai multe ori un
potențial interpret. Dispunem de variante culese de la informatori, care niciodată
nu au jucat, dar cunosc nu numai textul reprezentației, dar și tehnologia complexă
de edificare a spectacolului. Ocazional, am descoperit că un politician ca Serafim
Urecheanu, originar din Larga (Briceni), îl remarcase pe Mihai Cimpoi încă din anii
când viitorul academician juca rolul principal în „ceata lui Jianu”. Cei mai mici o
începeau cu „Căluțul”, iar Serafim Urecheanu, pe atunci, la „Căluț” ajunsese. Încă
un amănunt de atunci: tatăl lui Mihai Cimpoi cunoștea toate rolurile reprezentațiilor
din Larga, fiind un bun consultant în materie.
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Menționăm aceste amănunte pentru a evidenția criteriile diriguitoare de
evaluare la realizarea poeticii teatrului popular – fenomen eminamente sincretic.
Situându-ne în perspectivă, pe poziția insului din mediul folcloric, vom fi mai
aproape de importanța reală a procedeelor poeticii teatrului popular. E situația
din interiorul petrecerii, când cei prinși în petrecere o consideră frumoasă. Altă
relație cu petrecerea (de peste perete, din afară) se percepe ca un zgomot, ca o
larmă dezacordată. În consens cu această remarcă esențială a lui Constantin Noica
[58, p. 6] e și precizarea insistentă a „universului mental, unde a fost formulat
și experimentat un asemenea act magic”, subtilitate a actului perceperii remarcat
deja de Mircea Eliade: „Universul mental al lumilor arhaice a ajuns până în zilele
noastre păstrat nu în chip dialectic în credințele explicite ale oamenilor, ci conservat
în mituri, simboluri, obiceiuri, care, oricâte degradări ar fi suferit, au încă sensurile
originare transparente. Etimologia cuvântului «superstiție» (super stat, ceea ce stă
deasupra) este de altfel sugestivă: toate documentele acestea folclorice au rămas,
«deasupra» curgerii timpului, au plutit până în zilele noastre fără să poată fi abolite
de revoluțiile mentale care au modificat radical viziunea omului în ultimele două
mii de ani. Fiecare din ele sunt, într-un anumit sens, «fosile vii» și uneori ne este
de ajuns o singură, «fosilă vie» pentru a reconstitui întregul organic din care a
supraviețuit” [33, p. 64].
Armonizarea componentelor reprezentației populare suscită eforturi pluri
lingve din partea interpreților. La analiza poeticii acestei substanțe sincretice
eforturile cercetătorului de asemenea trebuie să țină cont de conlucrarea și aportul
fiecărei componente la edificarea întregului. Ca să „organizăm” materialul vast
și pestriț, ca să facilităm înțelegerea și rostul confruntărilor de texte, îndeosebi
pentru cititorul străin de subtilitățile reprezentațiilor analizate – expuneri de cioburi
arheologice, „fosile vii” de diferită proveniență, – dintru început oferim clasificarea
acestui fel de teatru, clasificare pe care am lansat-o acum treizeci de ani cu ocazia
editării volumului de Teatru popular [68, p. 16].
Așadar, denumirile reprezentațiilor populare basarabene și bucovinene
corespund unor distincte etape evolutive:
1) jocurile cu măști zoomorfe, cum ar fi „Capra”, „Căluțul”, „Ursul”,
„Cerbul”, „Berbecul”, „Măgarul”, „Vulpea”, „Barza”, „Turca”, „Iepurele”;
2) alaiurile (fără subiecte realizate) – „Nunta țării”, „Malanca”, „Arnăuții”,
„Craii”, „Gusarul”, „Plugușorul”;
3) piesele (cu subiecte realizate) – „Irozii”, „Gruia lui Novac”, „Ceata lui
Jianu”, „Codreanu”, „Bujor”, „Brâncovenii”, „Movila lui Burcel”, „Păcală și
Tândală” [68, p. 16].
Există și alte clasificări, alte denumiri ale reprezentațiilor de diferită etapă
evolutivă, diferențe de care am ținut cont la formularea acestei treimi, unele –
relativ recente, deosebiri neesențiale, ținând mai mult de formulări [26, p. 655].
Aproape fiecare din aceste titluri cunoaște câte două–trei tipuri distincte,
inerente într-un proces în plină viață. Mișcarea de variante deplasează uneori
caracteristicile reprezentațiilor în parametrii calitativi ai altei etape evolutive. În
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acest sens, de multe ori, denumirile reprezentațiilor de teatru nu fixează spectacolul
anunțat: „Irozii” de la Leova prezintă un veritabil subiect haiducesc fără vreo
reminiscență din subiectul religios [AFAȘM, nr. 28, f. 84], iar „Calul” din Viișoara
(Fălești) prezintă un veritabil alai [68, p. 86]. Subiectul haiducesc din Sauca
(Ocnița), cules de regretatul poet Petru Zadnipru, poartă și următoarea remarcă a
colectorului: „În sat îi zic «Mălăncuța de Anul Nou»” [68, p. 128, 247].
Provenite din practici magice vechi, diverse genuri și specii ale creației
populare mai păstrează urme ale spectacolelor sincretice de ritual. Multe piese
coregrafice populare reproduc, prin mijloace specifice dansului, ciclurile unor
lucrări sau rânduiala unor tradiții: „Băsmăluța”, „Coasa”, „Scăunelul”, „Mătura”.
Atributul jucat (băsmăluța, coasa, scăunelul, mătura) l-a determinat pe cercetătorul
G. Spataru, și nu numai pe el, să le califice piese de teatru [67, p. 30, 33, 37].
Dominant în aceste dansuri e totuși abilitatea dansatorilor de a-și găsi în intervalul
scurt și neprevăzut (când muzica tace) un partener, cel rămas singur urmând să
danseze mătura din odaie. În alt fel se manifestă abilitatea în dansul-competiție
„Scăunelul”. „Băsmăluța” e un dans electrizant de simpatii, manifestate specific.
„Coasa” e cel mai apropiat de ritualul-pretext, dar e realizat prin mișcări sincronizate
și ritmate coregrafic.
Funcția orațională, pe care teatrul popular practicat la Anul Nou și-o asumă,
l-a determinat pe folcloristul Nicolae Băieșu să califice și un șir de reprezentații
teatrale colinde și urături, deși de față sunt toate elementele de spectacol – personaje,
vestimentație, atributică: „Iată cum colindau «Malanca» în Crocmaz-Suvorov
(Ștefan Vodă): Se face o fată mireasă și umblă cu o ceată de fete și un singur
flăcău pe la case... Fetele cântă colinda specială a «Malancei»”; „Uratul împreună
cu reprezentația «Caprei» precum și a «Ursului»”; „Prin diferite sate, cu scop
distractiv, «hăitorii» sunt însoțiți și de personaje comice, cum ar fi «moșneagul»,
«baba», «țiganul», «momițele», «boierul» și «cucoana»... În câteva sate din nordul
Moldovei flăcăii «hăitori» înscenează piesa «Țarul Maximilian»” [9, p. 46, 5556, 57-58]. Șirul de exemple califică drept atribute de colindă și urătură „flăcăi
travestiți în femei”, „babe”, „moșnegi”, „urși”, „capre”, „maimuțe” și „Țarul Maxi
milian” chiar: „Diversele forme de practicare a «hăitului», folosind recuzita [...],
apropie «Plugușorul» de arta dramatică populară, denotă forma sincretică a acestei
manifestări folclorico-etnografice la Anul Nou. Obiceiul «Plugușorului», păstrânduse și astăzi, își schimbă, desigur, formele de interpretare, precum și funcția pe
care o are” [9, p. 60]. E situația derutantă, pe care o pomeneam mai sus în cazul
mișcării de variante, când ceea ce mai înainte se chema și era o ceată de colindători/
colindătoare cu motivul Mălăncuței, ajunge, prin anexarea de scene haiducești la
formula reală a unui subiect veritabil haiducesc (varianta de la Sauca lui Petru
Zadnipru). Dar e și conlucrarea speciilor folclorice, din același cadru orațional,
când plugușorul e utilizat ca prolog (remarca lui V. Adăscăliței) al jocurilor cu
măști zoomorfe [7, p. 120].
Unele practici magice, ajunse până în zilele noastre, dar pe cale de dispariție  –
„Drăgaica”, „Paparudele”, „Caloianul” – sunt mărturii ale sincretismului artei vechi,
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la începuturi. Dar nu orice urmă de sincretism constituie și semnul reprezentației
populare. Participantul activ la vechile practici magice era convins că e vizitat de
anumite spirite și că jocul lui are capacitatea și rostul de a le determina să întreprindă
acțiuni favorabile lui și comunității ori familiei sale. Deși prezente, elementele
de teatru – vopsirea feței, pantomima, recuzita, masca – aici nu funcționau/
funcționează artistic-teatral.
Criteriul decisiv al prezenței fenomenului teatral trebuie considerat
transfigurarea artistică a interpretului și, poate în mai mare măsură, conștiința
lui că realizează – prin costumație, mască, vorbire, gest – această transfigurare.
Toate acestea ar explica, într-un fel anume, neobservarea fenomenului de către
înaintașii entuziasmați de balade, colinde, povești, dar tăcuți și poate nedumeriți în
raport cu fenomenul teatral. Iar atunci când e remarcat, nu i se recunoaște strălucirea
și virtuțile altor producții folclorice [62, p. 25].
Schițând profilul etic al unui tânăr domnitor moldovean de pe la 1570,
cronicarul Grigore Ureche menționează că acesta „iubea glumele și măscăriile”,
adică jocurile comice ale celor mascați [73, p. 187]. Miron Costin, descriind o nuntă
domnească de la 1645, arată că „n-au lipsitu nimică den toate podoabe câte trebuia
la veselie ca aceea”, inclusiv „dzicători, jocuri și de țară, și streine” [28, p. 164].
Bineînțeles, nu e întru totul clar, dacă erau sau nu printre aceste „jocuri... de țară”
și comicării teatrale, dar lucrul pare verosimil, deoarece măscăricii erau nelipsiți de
la nunțile și petrecerile domnești. „S-au veselit două săptămâni cu feluri de feluri
de muzici și de giocuri și pelivani...” – scrie Neculce despre o nuntă domnească de
la 1680 [56, p. 12], iar despre un domnitor din anii 20-30 ai veacului al XVIII-lea
același cronicar spune că „în viiața lui era tot cu mese mari, cu cântări și cu feliuri
de feliuri de muzici în toate dzilele. Pre de ave vro treabă mare, să nu iasă la câmpu,
ca să facă veselii cu naiuri și cu cântece hagimești [orientale] și cu mulți pelivani
măscărici” [56, p. 331].
Cele mai prețioase, mai vechi atestări – complete și competente – despre
reprezentațiile populare la moldoveni le aflăm la Dimitrie Cantemir. Caracteristicile
„Turcăi” și ale „Călușarilor”, fixate în „Descrierea Moldovei”, le aflăm și astăzi în
jocurile zoomorfe și în alaiuri. Iată descrierea „Turcăi” de către înaintașul nostru
cărturar: Oameni din „poporul de rând... întăresc la un cap de cerb cu coarne mari
o mască, care este cusută dintr-o pânză vărgată și e atât de lungă, încât acoperă
picioarele celui ce o poartă. Pe această construcție se cațără alt om sub o mască de
bătrân ghebos și așa, însoțiți de mulțimi de oameni, hoinăresc pe toate drumurile
și pe la toate casele, săltând cu jocuri” [21, p. 5]. Iată și descrierea „Călușarilor”:
„La sărbători se mai fac și... jocuri legate de superstiții și la care iau parte un număr
nepereche de dansatori: șapte, nouă sau unsprezece. Aceștia își zic călușari și ei se
strâng o dată pe an, îmbrăcați în straie femeiești, purtând pe cap coroane împletite
din frunze de pelin cu diferite flori, imitând vocea femeilor și acoperindu-și fața cu
o pânză albă, pentru a nu putea fi recunoscuți. Toți țin în mâini săbii dezgolite, cu
care pot să spintece pe orice obraznic din mulțime, care ar încerca să le descopere
fața. Acest privilegiu l-au căpătat după un vechi obicei, încât nici n-ar fi trași la
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răspundere de judecată pentru omucidere [21, p. 180]. […] Ei au mai mult de o sută
de ritmuri diferite, după care sunt alcătuite dansuri și unele din acestea se execută
atât de meșteșugit, încât dansatorii aproape că nu ating pământul, părând că zboară
prin văzduh. [...] Gloata superstițioasă crede că ei pot alunga bolile cronice și fără
leac...” [21, p. 180].
La cercetarea variantelor de teatru popular, culese în ultimele decenii chiar,
vom întâlni și numărul impar de personaje, și costumație pestriță de flori și hârtie
colorată, și „ritmuri diferite”, și precepte de constituirea cetelor înrudite cu cele
fixate de Cantemir, iar în cartea sa consacrată Călușului Ion Ghinoiu radiografiază
și plasează în diferite dimensiuni/ contexte bogăția de variante de Căluș din județele
Dâmbovița, Olt, Dolj, Brăila, Hunedoara, Mureș, Argeș [44].
În lucrarea capitală „Istoria teatrului din Moldova” Teodor Burada
menționează „reproducerea din ce în ce mai slabă a vechilor obiceiuri”, dar
între acestea mai găsim: „Irozii, Colindele, Steaua, Păpușile, Plugușorul, Nunta
țărănească, Sorcova, Capra, Călușerii, Scrânciobul, Paparudele, Pehlivanii,
Drăgaica, Măscăricii, Suitarii, Geamala, Hagi-Ivat, Caloianul, Cucii, Saegiii,
Lăzărelul, Scoaterea cailor domnești la ceair, Udarea cu apă, Locul giretului, Jocul
Halcalei, Chiraleisa…” [20, p. 17]. Din câte se mai puteau găsi acum un veac în
Moldova, dar și în celelalte areale românești, distinsul muzician și etnolog Teodor
Burada a publicat valoroase variante de teatru popular – „Irozii”, „Păpușile”,– și
valoroase descrieri despre „Turcă” sau „Capră”, „Nunta țărănească”, „Călușerii”,
„Pehlivanii”, „Măscăricii”, „Cucii”…Și textele și descrierile despre Colindă,
Plugușor, Sorcovă, Paparude, Caloian, Drăgaică, Lăzărel sunt utile înțelegerii
contextului sărbătoresc orațional, unde mai multe specii folclorice își focalizează
mesajele de bine spre lumea dragă. Dar mobilul acestor obiceiuri nu sunt singulare.
Bunăoară această remarcă a autorului, care vizează spiritul de concurență între
cetele diferitor practici: „Între Irodari și copiii de la Stea a fost și este o mare
neînțelegere și luptă asupra întâietății lor. Irozii pretind că având un «împărat» și
pe cei trei crai de la răsărit, precum că și, fiind mai mulți la număr, Steaua trebuie
să li se închine. Cei de la Stea spun că ei sunt mari, căci reprezintă instituțiunea
religioasă în toată puterea ei. Din toate aceste neînțelegeri a rămas încă și până
astăzi că steaua trebuie să se închine înaintea Irozilor la întâlnirea lor, plecând-o de
trei ori, altfel Irozii o sparg” [20, p. 20].
După menționarea celui mai vestit tacâm de „Irozi” – al lui Costache Vlăguță
și al lui Mihai Vlasie, irodari din Iași, – autorul anticipă reproducerea integrală a
unei variante de „Irozi” cu o altă mențiune, la fel de concretă, dar și mai valoroasă
în detalii: „Asupra cântecului și jocului Irozilor putem spune că cel mai răspândit
în Moldova e acela pe care, în anul 1892, mi l-a spus și l-am și scris din gura lui
Gheorghe Popovici baș-irodar din Iași și a mai multor dascăli de pe la biserici, care
au luat parte la reprezentațiile Irozilor, în diferite tacâmuri, jucând fiecare roluri
deosebite. Aceștia m-au încredințat că acea reprezentație a Irozilor se cânta și se
juca înainte încă de anul 1830, după cum li se povestise și lor aceasta de cătră
bătrâni, și că un alt cântec de Irozi mai vechi ei nu cunosc să fi fost la noi în
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Moldova; tot ei îmi mai spuseseră că învățaseră acel cântec de pe un manuscript,
ce se purta din mână în mână, și care manuscript era scris din gura altor irodari
bătrâni, și dacă-l vor găsi mi-l vor da. Un an după aceea, Gh. Popovici, găsind acel
manuscript la unul din dascălii ce compuneau tacâmul Irozilor din Iași, mi l-a și
dat, și se află în posesiunea mea” [20, p. 20]. Importantă și valoroasă e și precizarea
aparte referitoare la melodiile „ce se cântau de Irozi pe glasul Psaltichiei”, oferind-o
cititorului „acea mai obicinuită, pe care sânt acuma patruzeci de ani de când am
auzit-o cântată de Irodarii ce erau în Iași, scriind-o pe note muzicale, sistemul liniar.
Iat-o:

Descrierea „Caprei” sau „Turcăi”, sau „Brezăii” conjugă informațiile pro
venite de la Cantemir, Sulzer, Teodorescu, oferind cititorului detaliile provenite din
cele trei surse notorii și concluzionând, scenă deschisă, pe baza acestora. Aici ar
fi bine să cităm o altă situație competitivă cu remediul ei: „Unde sunt două Turce,
fiecare începe de la un cap de sat și când se întâlnesc, se întrec jucătorii; turcașul
învingător primește o coroană de iederă, pe care, ca un semn de distincțiune, o
poartă pe coarne cât țin sărbătorile” [20, p. 56].
Descrierea „Călușarilor” e deosebit de utilă, în pofida versiunilor citate, în
care se forțează modelele romane, între care și răpirea Sabinelor ar fi lesne de între
zărit. Reperele oferite de Cantemir, mărturiile străine despre virtuozitatea core
grafică și acrobatică a „Călușarilor”, mărturii și detalii despre alt fel de formule
de spectacol oferit de acești interpreți populari întregesc impresiile de epocă [20,
p.  59]. Iar reproducerea din lucrarea lui Fr. Joseph Sulzer [20, p. 59] a melodiei „ce
se cânta în vechime la acest joc” și învecinarea cu notele muzicale a melodiei din
timpurile lui Burada, accentuează echiparea deosebită a etnologului.

Structurând textele și descrierile pieselor populare după însemnătatea lor,
Teodor Burada n-a încercat să facă și o clasificare, deși avea și jocuri cu măști
zoomorfe („Capra” ori „Turca”), și alaiuri cu personaje travestite („Nunta
țărănească”), și piese cu subiecte realizate („Irozii”).
Este importantă remarca etnologului despre tentația interpretului popular din
acele timpuri de a anexa la scenele cu caracter religios alte scene, „mai deșănțate,
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cari abăteau de la buna cuviință față cu religia și morala”, încât autoritățile au „găsit
de cuviință a opri reprezentațiile «Irozilor»” [20, p. 32]. Din aceleași considerente
(că „ar fi nemoral”) și „jocul păpușilor a fost oprit în Iași, timp de mai mulți ani,
până când, în luna decembrie 1879, după stăruința atât a lui Ion Hangan, vestit
păpușar, cât și a mai multor cetățeni, între care era în primul loc și povestitorul Ion
Creangă, primăria a încuviințat din nou jocul păpușilor. Mai târziu s-a oprit iarăși
acest joc, tot sub aceleași motive, și atunci, în iarna anului 1897, după stăruința
mea, li s-a învoit jocul, după cum s-a pomenit din timpurile vechi” [20, p. 45].
„Introducerea jocului păpușilor pe la casele locuitorilor […] datează desigur
din timpurile cele mai vechi. […] Precum jocul Irozilor […] așa și Păpușile, teatrul
nostru primitiv, încep și ele reprezentațiunile lor profane în ziua de Crăciun, arătând
deosebite scene variate de tradițiuni vechi, mici scandaluri locale și luări în râs
ale moravurilor sociale, petrecute în viața publică a poporului. Așa, în jocul lor,
păpușarii reprezintă scene ce amintesc nenorocitele timpuri ale ocupațiunilor […],
punând în scenă «bătaia dintre turc și un moscal», «îngroparea turcului căruia i se
adresează diferite luări în râs», «danțarea cuconițelor cu cazacii ruși» etc. […] Așa
vedem pe Napoleon Bonaparte pus în scenă…” [20, p. 37]. Autorul citează aici și
canțoneta lui Alecsandri despre Ioan Păpușarul, sugerând o trecere firească a câte
le înțelegea și le susținea bardul din Mircești atât în formula tradițională, cât și în
scena profesionistă [20, p. 8].
E locul să subliniem aici informația rarisimă despre cete mai recente de
păpușari în câteva localități din Belcești-Iași, Ruși-Belcești, Ciorani-Belcești,
Spineni-Iași. Etnograful Emilia Pavel, autoarea volumului „Masca – univers
antropologic”, deși plasează investigația în context comparativ, furnizează un
material valoros dintr-un spațiu foarte restrâns, dar nespus de norocos în asemenea
reprezentații [62, p. 108].
Elena Niculiță-Voronca a fixat câteva variante de „Mălănci” bucovinene [57],
culese din satele unde au activat ulterior și folcloriști din Basarabia, iar varianta
„Irozilor”, descrisă de cercetătoare, alăturată celei provenite de la T. Burada, ne
oferă posibilitatea să observăm metamorfoza unui personaj, dramatic la început, –
Harapul – într-un personaj pitoresc și hazliu, frecvent, cu precădere, în alaiuri ori
în scenele comice, atrase în piese. E de remarcat că Harapul din reprezentațiile
populare de teatru e un personaj categoric diferit de arapii din poveștile noastre,
unde aceștia joacă „un rol curios” [70, p. 37]. Denumirea poveștii lui Creangă tot
de la notorietatea neobișnuitului personaj provine – Harap Alb.
O triere esențială bibliografică a Irozilor a realizat Nicolae Băieșu în lucrarea
Sărbătorile Domnești [10, p. 343], consacrând motivului mai multe pagini și
conturând câteva posibile filiere prin care acest fel de teatru, dar și lada cu păpuși,
au ajuns la noi.
În lucrarea sa principală în opt volume, consacrată Teatrului românesc,
prozatorul și cronicarul de teatru Ioan Massoff se oprește într-un prim capitol al
primului volum și la dimensiunea etnofolclorică a fenomenului teatral [51, p. 25].
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În RSS Moldovenească textele de teatru au început să fie colectate chiar în
primii ani postbelici. În ediția a doua a colecției „Poezia populară moldovenească”
au fost publicate patru variante de dramă populară haiducească – „Anul Nou și Anul
Vechi”, „Haiducii lui Jianu”, „Gruia lui Novac”, „Ceata lui Bujor” [63, p.  418], iar
în articolul introductiv al cărții Constantin Popovici caracteriza teatrul popular de
haiduci drept „o contaminare, o penetrațiune reciprocă a elementelor din poezia
agrară și baladele haiducești [...], un aliaj al speciilor menționate, plus cântecele
haiducești și cele lirice” [63, p. 20].
În 1963, pe baza unui material mai bogat, apare articolul lui Gr. Botezatu
„Teatrul popular haiducesc” [69, p. 174].
La Congresul al VII-lea Internațional al Antropologilor și Etnografilor
(Moscova, 1964) Victor Gațac a prezentat un referat despre teatrul popular haiducesc
și voinicesc în RSS Moldovenească, Bucovina Sovietică de Nord și Republica
Socialistă România [41]. Autorul se referă la o primă comunicare despre teatrul
de haiduci, semnată de către cercetătorul român Vasile Adăscăliței [1], stabilind
legătura genetică între piesele populare cu tematică haiducească și piesa lui Matei
Millo și Ion Anestin Iancu Jianu, căpitan de haiduci, jucată și la București, și în
Chișinău. Pentru variantele voinicești sursa livrescă a fost „epopeea Novacilor”
a lui Petru Dulfu, care a închegat – pe baza cântecelor epice notorii – o pânză
largă, completată și redactată de autor [31]. Subiectul voinicesc în teatru popular
e calificat în 1972 tot teatru haiducesc de către Vasile Adăscăliței și Lucia Cireș,
sensibilizându-se convenționalismul conturării taberelor antagoniste în teatru
popular, unde nu-și au locul subtilitățile noțiunilor de frontieră hoție-haiducievoinicie [7, p. 481]. Cât privește subiectul haiducesc, Victor Gațac constată
deosebirea variantelor populare de piesa cultă a lui Matei Millo și Ion Anestin în
rezolvarea episoadelor-cheie. Se știe că în piesa cultă Jianu pleacă în haiducie, ca
să răzbune moartea surorii pângărite de Cârc-serdar-Stoica. Cercetătorul subliniază
că variantele populare au justificat altfel haiducia, delimitând-o de hoția lipsită de
scrupule și oferindu-i semnificații mai generale, profund sociale, prin anexarea
la subiectul haiducesc a cunoscutului motiv „Săracul vine la palat”: Foaie verde
măr domnesc,/ toată vara greu muncesc/ pe pământul boieresc”. Dar trebuie de
menționat că nu toate variantele au asemenea rezolvări.
În 1965 Grigore Botezatu semnează un capitol despre teatru popular într-o
culegere [64, p. 383-398], iar în 1967 – capitolul „Dramele populare haiducești”
într-o carte de autor consacrată totalmente folclorului haiducesc [13, p. 150-182].
Autorul își desfășoară tezele din articolele anterioare, ia atitudine critică față de
afirmațiile unor cercetători referitor la geneza și răspândirea teatrului laic.
O preocupare insistentă în domeniu a manifestat-o Gheorghe Spataru, care
publică de prin 1964 mai multe articole entuziasmate și apeluri la cunoașterea,
valorificarea și reanimarea a ceea ce s-a pierdut din reprezentațiile de teatru
popular. Dialogul lui Gheorghe Spataru cu folcloristul Andrei Hâncu în paginile
periodicelor moldovenești [45; 46] a sporit interesul mai multor specialiști față
de teatrul popular, domeniu mai puțin cunoscut în 1968. Reproșurilor tânărului  –
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la acea oră – etnograf G. Spataru, adresate folcloriștilor, care, după dânsul, nu
se pătrund de importanța cuvenită pentru teatrul popular, le-a răspuns A. Hâncu.
Făcând abstracție de unele afirmații prea categorice ale folcloristului, – „chiar
dramele cu haiduci, ce constituie faza superioară a dramaturgiei populare, nu pot fi
astăzi replantate, deoarece le-a dispărut baza de existență, iar obiectul lor – clasele
împilătoare – turcii, nu mai sunt un pericol” [45, p. 69], A. Hâncu a scos la lumină
bogăția materialului colectat în anii postbelici, dar și contribuția înaintașilor, trecuți
în tăcere de G. Spataru – Cantemir, Burada ș. a. Cercetătorul evaluează contribuția
folcloriștilor din RSSM la studierea fenomenului și lucrările cercetătorilor
V.  Adăscăliței, P. Caraman, L.  Nădejde, S. Stroescu, Ioan Massoff [46, p. 70].
Se răspundea astfel unei afirmații insistente – de atunci și de mai încoace – a lui
G.  Spataru că pionieratul în colectarea și abordarea teatrului popular i-ar aparține.
Adevărul este cu totul altul, afirmă, întemeiat, A.  Hâncu.
Contribuția lui G. Spataru la colectarea teatrului popular e una de valoare,
în primul rând, pentru textele editate în câteva cărți [66; 67; 68]. Dar e regretabil
faptul că doar la aceste texte publicate putem să ne referim, celelalte constituind
bunul neîmpărțit al autorului. Arhiva personală a lui G. Spataru, la care nu avea
nimeni acces în timpul vieții cercetătorului, mai rămâne și acum „încuiată”.
Rămânem la părerea exprimată de către A. Hâncu despre valoarea materialului
adunat și editat de cercetător, subliniind un mare neajuns al modului în care sunt
prezentate, „redactate”, și editate aceste texte, carențe semnalate la timp și de
către etnologul Victor Cirimpei [24]. Se neglijează fișa documentară a textului.
Multe din variantele publicate au adrese aproximative de sate, nume incomplete de
informatori și comentarii de felul: „a fost înregistrat în timpul reprezentării în satele
Marșințî, Costiceni, Șindreni din r-nul Noua Suliță, reg. Cernăuți, în s. Pelinia, r-nul
Râșcani și în s. Târnova, r-nul Edineț. Se întâlnește și în reg. Odessa” [67, p. 31]. Iar
unele titluri de reprezentații au adrese, unde nici o urmă de asemenea producții nu
există [67, p. 60]. Textele propriu-zise sunt prezentate după criterii depășite, adică –
redactate, completate, intitulate impropriu. În planul comentariilor și cercetărilor
teoretice „libertatea” aceasta duce la exces de zel. G. Spataru își ilustrează lucrările
„Drama populară moldovenească” [67, p. 160-161] și «Историческая молдавская
драма» [66, p. 33] cu fotografiile „Mălăncii” din satul Clocușna, declarând-o „ideea
înfrățirii poporului moldovenesc cu marele popor rus!”, „ideea de bază... prietenia
popoarelor”, „expresie a prieteniei dintre popoare”. Dispunem de câteva înregistrări
ale acestei „Mălănci”. Iată ce personaje conține varianta apărută în „Folclor din
nordul Moldovei”: Regele, Regina, Regele turc, Fiul Regelui, Adiotantul, Doctorul
general, Judecătorul, Miniștrii (1 – 2), Ofițerul, Moșii (1 – 2), Mătușa [16, p. 48].
Varianta prezintă o contaminare a subiectului „Țarul Maximilian” – destrămat și
deformat substanțial – cu scene hazlii de moși și babe. Ceea ce l-a determinat greșit
pe G. Spataru se pare a fi costumația personajelor militare, care au în frunte câte
o stea, iar la curea – stema unei republici unionale. E de față un anacronism care
trebuie explicat. Etnograful a făcut toate demersurile la studioul „Moldova-film”
și din toate reprezentațiile practicate în republică a fost filmată anume această
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variantă – poate cea mai puțin indicată. De îndoielnică probă științifică sunt și
afirmațiile „rotunde” de felul: „Repertoriul dramatic popular cuprinde peste o sută
de subiecte”, „se bucură de o mare popularitate drama «Jienii», care are peste 50
variante”.
Aceste exagerări ale cercetătorului sunt cu atât mai regretabile, cu cât
insistența sa de a promova teatrul popular prelua aceleași afirmații, cărora li s-au
făcut replici judicioase.
Între anii 1965-1969 s-au pronunțat și au susținut fenomenul dramaturgiei
populare și alți autori: G. Bostan, M. Vatavu, S. Nucă, A. Hropotinschi, I. Uvarova
ș.a.
Texte de teatru popular, prezentate și comentate științific, publică în ultimii
ani N. Băieșu [10, p. 352] și V. Cirimpei. Cel din urmă a publicat recent în revista
Philologia o foarte prețioasă variantă a „Brâncovenilor”, piesă de teatru folcloric
înregistrată în 1961 în satul Iordănești din Bucovina de Nord [25, p. 88-105].
Varianta din Iordănești e foarte apropiată de cea culeasă de Vasile Adăscăliței în
Straja, Rădăuți și publicată în 1967 [2, p. 428].
Texte de teatru popular au mai apărut și în culegerile „Folclor din Bugeac”
(1982), „Folclor din nordul Moldovei” (1983), „Frumos e la șezătoare” (1983),
„Folclor din stepa Bălților” (1986), „Folclor din Țara Fagilor” (1993), „Folclor din
Maramureș” (1994). Consacrate în exclusivitate teatrului sunt cele două volume –
„Teatru popular” [68] din corpusul academic în 17 volume și „Primiți Căluțul?”
[35] din colecția „Mărgăritare”.
Lucrarea de față nu-și propune să rezolve toate problemele referitoare
la teatrul popular. Cele trei capitole vor scoate în lumină tipurile evolutive de
reprezentații și resorturile variabilității fenomenului, precum și procedeele –
poetice, dramatice, scenice, vestimentare, coregrafice – de realizare a spectacolului
popular. Urmând scara evolutivă a fenomenului, e de menționat necorespunderea
ei cu metamorfozele variantelor concrete, care se modifică – după cum vom vedea
– nu numai pe linie progresivă. Materialul textologic atras și cercetat la edificarea
acestei lucrări – peste 300 de texte – depășește cu mult materialul utilizat în lucrările
anterioare consacrate arealului respectiv.

1. AFIRMAREA DRAMATICULUI
1.1. DE LA ELEMENTE DISPARATE – LA CONGLOMERAT,
DE LA CONGLOMERAT – LA STRUCTURI ORGANIZATE
1.1.1. Specificul variabilității teatrului popular. Teza conform căreia
folclorul există numai în variante se referă în mod deosebit la genul dramatic.
Rapsodul dramatic, de regulă, nu zice de două ori la fel același cântec – reia rânduri
uitate, altfel modulează linia melodică. În teatrul popular aceste variații posibile
se grupează în câteva etape: cea de pregătire a reprezentației și cea de prezentare
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repetată, din casă în casă, a aceluiași spectacol timp de numai o noapte. La
pregătirea reprezentației se aleg mai întâi interpreții, care nu-s în tot anul aceiași –
unii pleacă în armată, alții la studii în alte localități, alții se căsătoresc. Deși rolurile
– ori lecțiile, cum li se spune la Hiliuți (Fălești) – sunt cunoscute pe din afară
de toată comunitatea, iar cu câteva săptămâni înainte de Anul Nou toată echipa
repetă spectacolul, personalitatea interpretului influențează felul de prezentare a
textului, de sincronizare cu mișcările prevăzute de rol. În plus, fiecare interpret își
confecționează singur costumația și recuzita necesară. (În mai rare, excepționale
cazuri acestea le confecționează meșteri, croitori pricepuți). Doza de noutate și de
diversitate provine și din îndemânarea fiecăruia în această „industrie”. O noapte de
urat e grea, dar preceptele etice prevăd prezentarea integră a spectacolului la fiece
casă. Spre dimineață, când interpreții sunt obosiți de-a binelea, mișcările devin
totuși mai domoale, mai „econoame”, mai convenționale. Aceste încălcări le admit
mai ales interpreții-copii, care nu au forța flăcăilor.
Cadrul sărbătoresc în care se manifestă comportă anumite procedee de intrare
a interpreților de teatru popular. Am menționat că unele reprezentații își anticipă
spectacolul propriu-zis cu o formulă de urare ori cu o urătură tradițională. Jocurile
cu măști zoomorfe, de durată mai scurtă, utilizează simple formule de binețe-urare:
„Bună sara, să trăiți/ întru mulți ani fericiți!” [35, p. 25]
Reprezentațiile alaiurilor încep cu o urătură – mai frecvent cu urătura
Mălăncii – ori chiar numai la urătură se și limitează. Există și în alaiuri scene cu
turci și haiduci, boieri și harapi, care se ciocnesc, dar influența cadrului sărbătoresc
r e z o l v ă conflictele, „împăcându-i” delaolaltă pe toți. E resortul determinant al
promovării unor alaiuri în piese cu subiect ori al destrămării pieselor în alaiuri fără
subiect realizat.
Subordonarea teatrului popular funcției oraționale explică modul de evaluare
a fenomenului de către insul din mediul folcloric, prețuire într-un fel duală: mai
întâi una diriguită de orgoliul gospodarului onorat de ceata interpreților, iar apoi
urmează dezghiocarea propriu-zisă a virtuților jocului teatral – că interpretul cutare
a jucat mai „bengos”, că masca respectivă a fost mai de râs ori mai hidoasă, că jocul
celuilalt e cam încurcat, cântecul celui de al patrulea e cam șifonat ș. a. m. d.
O parte din variantele haiducești folosesc o scenă cu personaje alegorice
pentru încadrarea în funcția orațională. Iată explicațiile unui informator-interpret:
„Puneam piesa lui Anul Nou și Anul Vechi. Tot de «Bujor» se ține. Aceștia doi
olecuță erau de râs, era ceva mai simplu – pentru oameni bătrâni, pentru femei,
copii mai mici. Pentru o casă de opt-nouă copii moșneagul Anul Vechi avea în spate
un sac. Mama ori tata ieșea înaintea lui și îndată îi punea în sac ce trebuia să-i dea
copilului și el venea în casă. Altă dată se întâmpla că noi înghețam afară de frig,
că era ger bun, și el acolo – cu copiii. Acum era rău, că l-am făcut și l-am luat cu
noi. Nu ne ieșea la socoteală” [68, p. 247]. Aceasta e funcția suplimentară – de
împărțire a darurilor – în afara frecventei funcții de încadrare, realizată de obicei
printr-un dialog „strofolit” (răstit), care face pod de trecere de la cadru la subiectul
prezentației:
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„Anul Nou: Bună sara, veterane,/ viteaz, mândre căpitane!/ Cu ce nume te
numești,/ că-aici viața-ți prăpădești?
Anul Vechi: Eu sunt Anul Vechi, trecut,/ care multe-am suferit,/ dar tu cine
ești,/ cu ce nume te numești,/ că pe-aici viața-ți prăpădești?
Anul Nou: Eu sunt Anul Nou vestit,/ care acuma am venit./ Pe tine, ca pe-un
ghiuj bătrân,/ aici te fac praf și scrum!
Anul Vechi: Alelei, Doamne Sfinte,/ pentru-acest popor sfințit/ și barba mi
s-o-ncâlcit,/ iar când s-a descâlci,/ numai Dumnezeu-Sfântu a ști!” [AFAȘM, 1964,
nr. 150, p. 151; Călinești].
Tentația de încadrare categorică a subiectului în anturajul sărbătoresc
determină unele variante să anticipe dialogul personajelor alegorice cu un cântecprezentare: „Iată Anul Nou la noi a sosit/ cu crini și trandafiri împodobit,/ ca să dăm
la toți și toate/ cele așteptate!” [AFAȘM, 1951, nr. 40, f. 18; Briceni].
Alte variante mai intercalează, între acest cântec și scena alegorică, un
schimb cântat de prezentare-salutare:
„Anul Nou (cântă): Eu sunt Anul Nou sosit,/ care-n lume am venit/ pe luptat
și biruit./ Când în lume am venit,/ lumea toată-am curățit/ de ciumă și de holere/ și
de toate cele rele.
Toți (cântă): Bine-ai sosit, Anul Nou,/ tânăr, frumos ca un leu,/ ca s-avem și
noi plăcere/ de-al tău semn” [14, p. 145].
În majoritatea variantelor rezolvarea acestui conflict alegoric se produce prin
îndemnul celorlalte personaje ori ale personajelor alegorice înseși să „cânte mai
bine un cântec”:
„Haiducul I: Anul Nou și Anul Vechi,/ decât voi vă veți certa,/ mai bine un
cântec ne-ați cânta!” [AFAȘM, 1977, nr. 295, f. 216; Hâjdieni].
Aceste versuri constituie un refren frecvent chiar în piesele cu subiect,
influența cadrului vădindu-se și în felul acesta. Dominanța cântecului și a dansului
e categorică și în teatrul popular de la Anul Nou.
Alte rezolvări ale acestei ciocniri categorice sunt rare de tot, dacă nu chiar
singulare:
„Anul Vechi: Vasăzică Anul Nou?!
Anul Nou: Am venit în locul tău.
Haiducii: Să trăiești, Măria Ta!/ Noi ție ne-om închina,/ căci bătrânul Anul
Vechi/ îi rufos ca un curechi,/ și-are barbă pân-la brâu,/ nu ne poate ține-n frâu.
Anul Vechi: Hei, oșteni necredincioși!/ Vă plac tineri și frumoși?!/ Dar odatăam fost și eu/ ca acest tânăr flăcău.
Haiducii: Ai fost tu demult, odată,/ pe când baba era fată!
Anul Nou (către Haiduci): Mulțumesc pentru credință!
Haiducii: Să ne duci la biruință!
Anul Nou: Iar pe tine, ghiuj bătrân,/ te fac în mii de fărâmi!/ Rău se vede c-ai
slujit,/ dacă toți te-au părăsit.
Anul Vechi: Aleleu, ce grea belea/ s-a-ncurcat în barba mea!/ Dacă-așa-i, eu
mă retrag/ și vă las cu cin’ vi-i drag” [63, p. 385].
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Pornind de la modelul scenei alegorice, unele variante haiducești folosesc în
debut „Cântecul dorului”, dialogat mai des:„ – Dorule, de unde vii?/ – De la târg, de
la Sibii./ – Da de mândra ce mai știi?/ – Știu că-i bine, sănătoasă,/ stă cu maica după
masă,/ lăcrămioare-sânge varsă,/ că tu, răule, nu te ții de casă!” [AFAȘM, 1964, nr.
48, f. 256; Mărăndeni].
Mesajul despărțirii celor dragi poate să colaboreze cu episoadele haiducești
ce se conțin în variantele populare, dar sublimul acesta distant e nefiresc pentru
modalitatea expresă de emitere a mesajului în teatrul popular.
Tot dialog, dar orientat categoric spre mesajul global al reprezentației și
făcând corp întreg cu scenele ulterioare, constatăm în debutul altei categorii de
variante haiducești:
„Turcul: De unde vii, ciocoiule?
Ciocoiul: De la târg vin, domnule.
Turcul: Dar la târg ce ai vândut?
Ciocoiul: Numai aur și argint.
Turcul: Dar cu banii ce-ai făcut?
Ciocoiul: La pădurea cea din vale/ mi-a ieșit Bujor în cale,/ m-a prădat și
mi-a furat/ tot ce eu am câștigat.
Turcul: Cu potera acum ies/ și mi-l prind în codrul des” [63, p. 411].
Același dialog e folosit și în variantele din Tănătari (Căușeni) și Călinești
(Fălești), pe care le-am citat anterior. Dar chiar și în acest dialog bine constituit își
au locul diferite modificări. La Tănătari dialogul se cântă de către Iancu, negustor și
cor, evidențiindu-se predilecția pentru cântec [15, p. 90]. În „Haiducii” de la Hiliuți
(Fălești) dialoghează Joianul cu Ciocoiul, care se plânge pe Bujor [AFAȘM, 1980,
nr. 312, f. 122].
Alte variante haiducești debutează cu monologul cântat al personajului
central. În această calitate sunt utilizate doinele haiducești „De la maica am supt
lapte” [AFAȘM, 1973, nr. 248, f. 78; Crasna; AFAȘM, 1961, nr. 137, f. 150;
Lopatnic] și „Pe ce drum să mă pornesc?” (același motiv al „săracului ajuns la
palat”, doar că nedialogat).
Subiectul voinicesc, încadrat contextual de Anul Nou, nu se manifestă la alte
ocazii.
Lesne de înțeles, reprezentațiile sporadice, spontane, la alte ocazii – nunți,
clăci, șezători – dispun de un diapazon mai larg de improvizație, iar în consecință,
variabilitatea lor e de altă natură decât cele de la Anul Nou. Reprezentațiile
acestor ocazii au numai pretexte zoomorfe identice ori chipuri antropomorfe
notorii – Măgar, Cal, Doctor, Fierar. Comportarea acestora ține în exclusivitate de
priceperea și talentul interpreților, de o anume stare de spirit, generată de prezența
și participarea inșilor „buni de nebunii”.
1.1.2. Sursele și componentele teatrului popular, ale dramaticului, ies
în vileag la trierea variantelor de tipuri diferite evolutive ale teatrului popular.
Important e să ne focalizăm cercetarea și să observăm realizarea și în teatru popular
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a câtorva motive axiale – motivele fertilității, fecundității, morții-învierii, care fac
bine și în alte specii. Prezente în cele mai vechi expresii de artă, apar și în unele
reprezentații curente. În jocul „Caprei” printre calitățile de reclamă se numără și
faptul că animalul respectiv „fată câte zece iezi o dată”. Personajele antropomorfe
realizează rar aceste motive. Totuși, Cucoana din „Arnăuții” satului Șaptebani
(Râșcani) apare „gravidă”. Pentru a exprima această stare, sub rochie se ascunde o
gâscă, care apare în timpul „nașterii”. De față e o evidentă mutație de accent – de la
funcția magică veche la efectele hazlii, provocate și urmărite anume în reprezentațiile
populare curente. Același motiv, al nașterii, l-am constatat în preambulul acestor
investigații, utilizând informația jurnalistei Valentina Romanciuc despre practicile
în cea de a doua zi a nunții din Șoldănești. Naște în această parodiere a nunții de la
Șoldănești Mireasa.
Vechiul motiv moarte-reînviere are și el rezolvare comică în unele
reprezentații actuale. Resortul magic al lui – de a determina natura să reacționeze
similar – împletindu-se cu alt motiv frecvent, al târgului, realizează scene cu efecte
hazlii, contrar opuse mesajelor arhaice ale motivelor.
Materialul faptic, de care dispunem pentru compartimentul jocurilor cu
măști zoomorfe, ne îngăduie să distingem trei tipuri de variante.
Tipul I se constituie din jocurile simple, elementare ca structură, ansamblu
interpretativ și inventar/recuzită. Pe lângă personajul zoomorf, acestea mai au unul
sau două personaje antropomorfe – mascate ori nemascate. De obicei, jocurile
respective se limitează doar la dansul personajului zoomorf, îndemnat de muzică
și – cel mult – de strigăturile celorlalte personaje, care dansează și ele în jurul
măștii centrale. „Căluțul” din satul Ciuciulea (Glodeni) se limitează la dansul
Calului și al celor doi militari dinaintea și din urma personajului central. Chiar și
strigăturile lipsesc. Acolo, însă, unde acestea figurează, amintesc perioadele vechi
ale dansurilor populare, care utilizau doar strigătura pentru a sugera și susține
ritmul jocului, pentru a acompania [48, p. 13].
La Caracușenii Vechi (Briceni) toată ceata „Căluțului” se compune din
personajul zoomorf și „altul cu o batistă în mână”, care „joacă în fața Căluțului și-l
amăgește, zicând strigăturile: Foaie verde de mătasă,/ ia poftim, căluț, la masă!// Tpru,
tpru, tpru, căluț bălan, / că te joacă-un căpitan! // Foaie verde de nuiele, / zi- i, balane,
că-s podele!// Foaie verde de harbuz,/ sai, balane, cât mai sus!// Foaie verde lin-pelin,/
stai, balane, cât mai lin!// Foaie verde de cicoară,/ ia poftim, căluț, afară!” [16, p. 48].
Strigăturile-indicații, segmentate pereche – atât după mesajul-indicație, cât
și prin rimarea pereche specifică versului popular – nu mai lasă loc anexărilor sau
intercalărilor suplimentare de strigături, căci ele realizează, punctând pas cu pas
comportarea măștii, intrarea – jocul – ieșirea.
Ceata „Vulpii” din Cociulia (Cantemir) numără trei personaje – Vulpea,
Vânătorul și Muzicantul, între care ultimul figurează în afara spectacolului propriuzis. Dialogul sumar ce se încheagă înaintea dansului Vulpii nu e decât o petrecere a
acesteia. Un amănunt însă trebuie subliniat aparte – dialogul e susținut de Vânător
și Gospodarii casei, care nu mai sunt pur și simplu spectatori:
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„Vânătorul: Gospodari și gospodine,/ am prins vulpea la găini./ Ce să
facem?/ S-o-mpușcăm/ ori s-o lăsăm?
Gospodarii: Hai mai bine s-o lăsăm, să ne joace-un jocușor!” [68, p. 53].
Ceea ce și execută Vulpea în timp ce Muzicantul bate ritmul din două capace
de tinichea.
Nu e mai numeroasă nici ceata „Ursului” din satul Cireș (Nordul Bucovinei)  –
Ursul și Țiganul. La intrarea în casă Țiganul zice sacadat: „Foaie verdi trei grăunci,/
viu cu ursul de la munci,/ de la muncili cel mari,/ de la bradu din carari!” [AFAȘM,
1972, nr. 248, f. 266; Cireș].
Mai joacă Ursul și Țiganul lângă dânsul.
„Capra” din satul Suvorov (Ștefan-Vodă) în afară de personajul zoomorf, mai
are doar un Cioban. Toată reprezentația se limitează la dansul Caprei, îndemnată
de muzică și puținele strigături ale Ciobanului [AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 144;
Suvorov (Hagi-Abdul)].
Am remarcat dominanța categorică a dansului în orice reprezentație – fie
că dansează doar personajele zoomorfe, fie că le susțin și cele antropomorfe. În
cazul primelor efectul e sporit și de mișcările ce imită comportamentul zoomorf
ori le stilizează-parodiază. Vag de tot, dar se mai deslușesc funcțiile magice vechi,
cu care erau înzestrate pretextele zoomorfe răspândite în teatrul popular: calul „e
animal plăcut lui Dumnezeu”, ursul „alungă relele (boala, durerile, Dracul, Faptul)
din casele unde e dus să joace sau să «calce» pe bolnavi; dintre toate animalele
capra e cea mai aproape de diavol, el apare adesea sub înfățișarea ei” [54, p. 280,
282, 279]. Aducem aici aceste amănunte pentru a explica mesajul polivalent pe
care-l poartă ori îl aveau jocurile zoomorfe – indiferent de ce predomina: funcția
estetică ori cea magică. Chiar numai reminiscențele magiei confirmă că jocul măștilor
aducea/aduce noroc în casa unde e așteptat și acceptat [54].
Viața intensă a scenei și vigurozitatea tradiției a imprimat jocurilor mai
simple tentația de lărgire a structurii. Pornind de la formula finală de răsplătire
a interpreților și urătorilor – caracteristică pentru colinde, urături, semănat – și
de la premisele oferite de poziția centrală a personajului zoomorf, unele variante
mai anexează (la dansul acompaniat și segmentat ritmic de strigături) un început
stângaci de dialog:
„Gospodarul: Căpriță, vrei un colac?
Capra (mișcă din cap): Nu.
Gospodarul: Da doi vrei?
Capra: Vreau.
Gospodarul: Da două ruble vrei?
Capra: Nu vreau.
Gospodarul: Da trei?
Capra: Vreau.
Gospodarii: Căpriță, da un păhărel de vin vrei?
Capra: Da, da, me-he-he-he!..” [AFAȘM, 1968, nr. 185, f. 12; Bursuc].
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Dacă îi dă puțin, Capra se face că-l împunge [Ibidem, f. 4]. Vom întâlni măști
zoomorfe agresive – reminiscențe cu funcții magice mai vechi.
Îmbogățirea formulei simple a jocurilor tipului I vine nu numai din premisele
oferite în dimensiune verbală, dar și de la comportamentul și recuzita personajului
antropomorf ce însoțește masca zoomorfă. Simpla formulă de joc cu două personaje
din satul Dinăuți (Nordul Bucovinei) e nuanțată de aspectul pitoresc al Ciobanului,
înzorzonat cu tălănci. „Când se face jocul Căluțului, tălăncile sună și Ciobanul
spune: Tpru, tpru, tpru, căluțul tatei,/ de doi ani și jumătate/ tata bine l-a cătat,/
lupu coada i-a mâncat [...]. Joacă pe urmă cu fata din casă, cu femeia” [AFAȘM,
1971, nr. 239, f. 82; Dinăuți; AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 27; Iurceni]. Spre deosebire
de Ciobanul din Suvorov (Ștefan-Vodă) din jocul „Caprei”, practicat în localitate
de copii, Ciobanul din Dinăuți (Bucovina de Nord) vine din galeria impunătoare
de moși risipiți în aproape toate reprezentațiile, iar comportamentul dezinvolt de
după încheierea jocului Căluțului se sprijină pe un alt obicei ce urmează și urăturii,
și colindei: de a dansa cu fata de casă un joc ori două. Contrastul dintre aspectul
grotesc al Ciobanului și actul ceremonios de dans cu fata de casă extinde formula
monocentrică a jocului, anunțând alte structuri de reprezentație zoomorfă.
O simplă dublare de personaje și vecinătatea nefirească în jocuri ale Căluților
și Cucoanelor – doi băieți travestiți, – deși dansează și zic doar strigături sumare,
oferă o priveliște de nuanțe multicolore, în care travestirea băieților în personaje
feminine sporește considerabil efectul asupra privitorilor.
Contrar tendinței dominante de îmbogățire a jocului, sunt localități, care
dispun de variante „imune” la această boală. În Manta (Cahul) dansul Caprei e
virtuos și expresiv, personajul zoomorf vădind prin joc supărare sau atașament, și
aceste stări sunt mai grăitoare decât unele strigături care nu conlucrează cu celelalte
componente ale reprezentației.
Jocurile tipului II se sprijină nu numai pe dansul măștii centrale, dar și pe
efectele verbale. Strigăturile nu mai funcționează doar ca o cadențare ori indicație
de joc (deși rămân uneori și aceste funcții), dar se referă mai îndeaproape la
personajul central și la cei din jurul acestuia: „Zup, zup, zup, căpriță, zup!/ Bună-i
brânza din burduf,/ da-i mai bună din găleată,/ că-i mulsă de-o biată fată!/ Foaie
verde măr domnesc,/ stau pe loc și mă gândesc/ pe ce cale să pornesc,/ cu baba să
mă-ntâlnesc,/ două vorbe să-i vorbesc/ și-a treia să-i hotărăsc!/ Hei, sărmana baba
me,/ face borș într-o ulce,/ și măliga pe-o surce,/ și mănânc și eu, și e,/ și-i dau și la
capra me” [AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 27; Iurceni].
Pentru a spori impresia de mai mult, strigăturile din unele variante ale piesei
sunt zise de majoritatea personajelor, care au și denumiri diferite, neîndreptățite în
desfășurarea jocului. Vom observa același lucru și în unele alaiuri, dense de grade
militare majore, care însă nu se comportă conform distincțiilor uniformei.
Unele variante înlănțuie strigături, care încearcă o satirizare lejeră a celor
ce dansează și strigă. „Cerbul” din satul Bisericani (Glodeni) are următoarele
personaje: Cerbul, Căpitanul, Moșneagul, Cucoana, Țiganul și Muzicantul (le
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enumerăm, ca să se vadă, câte sunt „argumentate”). În afara strigăturilor-indicații
din debutul jocului urmează și strigăturile satirice:
„Căpitanul: Cuconiță, cuconea,/ borș cu crupe nu-i mânca?
Cucoana: Aș mânca și cu tărâță,/ numai să-mi zici cuconiță.
Căpitanul: Frunzuliță de nuc verde,/ cuconița nu se pierde,/ doarme toată
ziulica/ și se joacă cu pisica.
Moșneagul: Măi țigane, măi țigane,/ nu te uita la cucoane,/ că cucoanele-s
cucoane” [35, p. 59].
Pe lângă conlucrarea strigăturilor cu celelalte componente ale reprezentației,
Cerbul joacă în centru, iar ceilalți – în jurul său, zicându-i strigături. Se remarcă aici
distribuirea personajelor în dialog, care e procedeul dinamic, efectiv, al oricărui fel
de teatru.
Remarca de „mizanscenă” referitoare la comportarea Cerbului – „un țuruit
lung și în scădere îi sugerează Cerbului să se culce; după o clipă de liniște muzica
și șuieratul se reiau, Cerbul sare în picioare și prinde să danseze” – pare să fie
o reminiscență a motivului îmbolnăvirii ori morții Cerbului. Dar o șansă mai
la îndemână de îmbogățire a jocurilor tipului II e motivul târgului – vânzareacumpărarea caprei, calului, ursului, berbecului. Frecvența și exploatarea acestui
motiv s-ar explica și prin cunoașterea lui de către orișice ins din mediul folcloric.
„Negustorul (apare și se adresează Ciobanului cu Capra): De vânzare ți-i
capra?
Ciobanul: De vânzare.
Negustorul: Și cam cât ceri pe ea?
Ciobanul: Nu prea mult, vreo cinci sute de ruble.
Negustorul: Cam mult. Da măcar e bună de lapte?
Ciobanul: Bu-ună! (Capra mehăie și-l împunge pe Negustor.)
Negustorul: Măi, da cu nărav ți-i capra ta, măi!
Ciobanul: Păi... Așa-i capra mea.
Negustorul: Nu-mi place capra ta!
Ciobanul: Cum vrei.” [19, p. 79].
Se trece de la forma versificată la dialogul dezinvolt, în care exponentul
din mediul folcloric se simte mai liber – de aici șansele îmbogățirii, dar și riscul
destrămării tradiției. Limbajul versificat înlesnește memorizarea, dar și obligă –
printr-o orientare lăuntrică ritmică – la respectarea neafectată a cadenței acceptate.
Cât privește varianta citată, avem în față o reproducere fidelă a unei scene banale,
cotidiene, fără nici o invenție hazoasă, deși în oricare târg scene comice se întâmplă
destul de des și se răspândesc din gură în gură în și mai multe variante. Unicul
moment curios e din nou agresivitatea personajului zoomorf. Revenind la motivul
târgului și exploatarea eficientă a lui, se observă că variantele mai bogate de jocuri
adună în scenă câteva motive axiale, în jurul cărora improvizează interpreții:
„Țiganul: Buna sara! Bine v-am găsit sănătoși, gospodari! (Capra prinde a
dansa Podurețul).
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Țiganul (arată la Băiatul lui și la Capră): Iată v-am adus un mire. Vrem să-l
căsătorim. Îi dăm băiatului capra de zestre. Se cunoaște de-a făta” [AFAȘM, 1964,
nr. 149, f. 139; Costuleni].
Improvizațiile se pot menține în jurul acestui pretext, tensionat hazos de
contrastul izbitor – fata de casă în prag de măritiș și chipul pocit, mascat al Mirelui,
dar se pot și deplasa, întorcându-se spre caracteristicile celorlalte personaje, între
care Capra din nou poate fi vândută-cumpărată ori poate muri-învia.
Și „Ursul” de la Pruteni (Fălești) are un dialog de târg, în care cu tot dinadinsul
se caută efecte comice. Urmărind acest efect, interpreții merg până la trivialități:
„Cumpărătorul: Facem cunoștință!
Țiganul (îi întinde mâna): Bostan-fără-Sămânță!
Cumpărătorul (se recomandă și el): Gâgâlici-fără-Grăunțe!/ Măi țigane, ce
cauți tu cu animalul acesta la om în casă?
Țiganul: D-apoi ce să caut, măi?/ N-ar mai ajunge Antonescu de la Bug! –/
M-a trimis cu animalul acesta de vândut.
Cumpărătorul: Și-i de vândut?
Țiganul: De vândut.
Cumpărătorul: Și cât ceri pe el?
Țiganul: Măi, nu cer scump deloc./ Să zici după mine!/ O covată de slănină...
Cumpărătorul: O covată de slănină...
Țiganul: Bani de-o mașină...
Cumpărătorul: Bani de-o mașină...
Țiganul: O oală de lapte...
Cumpărătorul: O oală de lapte...
Țiganul: Și jupâneasa pe-o noapte...
Cumpărătorul: Și jupâneasa... pe-o oră. (Se dumerește ce-a zis). Prea mult,
măi țigane!” [AFAȘM, 1976, nr. 288, f. 45; Pruteni].
În unele sate aceeași reprezentație e jucată de mai multe cete, în dependență
de mărimea localității și de tradiție. E curios să observăm cum apar devieri în două
variante ale aceluiași joc practicat în același sat. Tot din Pruteni (Fălești), în același
an, dar de la alt informator-interpret a fost înregistrată o variantă a „Ursului”:
„Cumpărătorul: Ei, și cam cât îi cere pe dânsul?
Țiganul: Ei, cât oi cere, nu mi-i da.
Cumpărătorul: Ei, și cam cât?
Țiganul: O căldare de făină,/ o bucată de slănină,/ o bucată de mălai/ și
jupâneasa pe-o noapte să mi-o dai.
Cumpărătorul: Măi, eu pe toate ți le-oi da,/ numai jupâneasa nu ți-oi da.
Țiganul: Măi, jupâneasa nu mi-i da,/ că eu și aseară am fost la ea” [AFAȘM,
1976, nr. 288, f. 31; Pruteni].
Comun în acest târg realizat în două variante e o înșiruire de „plată”, la sfârșitul
căreia trivialul e servit drept surpriză. În primul caz repetarea „papagalicească”
de către Cumpărător a cerințelor stăpânului Caprei sunt de un anumit farmec,
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chiar dacă procedeul e verificat în mai multe rânduri. Comun în ambele variante
rămâne protestul și refuzul Cumpărătorului de a onora ultima dorință a Țiganului,
dar în al doilea caz surpriza mai exploatează o trivialitate. Verva improvizației e
limitată de haina versificată, bine constituită și e orientată către predilecții clare  –
în primul caz predilecții de nuanță mai „modernă” („bani de-o mașină”), în al
doilea caz predilecții mai tradiționale pentru un târg. Amintim aici că trivialitățile,
obscenitățile nu-i supără pe ascultători, iar pentru evitarea nedumeririlor, careva din
interpreți întreabă, cum să joace: „cu perdea ori fără perdea?”. Nu e numaidecât un
împrumut, dar formula aceasta e înrudită cu cea a lui Creangă, când era provocat la
Junimea să-și prezinte pătăraniile: „pe ulița mare ori pe ulița mică?”. Cu siguranță,
Creangă împrumuta formula de intrare a păpușarilor ieșeni în case onorabile cu
cucoane și copii [27, p. 26].
„Căluțul” din satul Mălinești (Bucovina de Nord) cu trei strigături face
intrarea în târg; caracterizând mai întâi personajul central: „Ziua mare s-a făcut/ și
noi Balanu n-am vândut!” [AFAȘM, 1971, nr. 241, f. 153; Mălinești].
În alte câteva replici, schimbate dinamic între Țigan și Cumpărător, începe
târgul și e lesne de observat asemănarea agresivității Calului din această variantă
cu agresivitatea Caprei din Cuhureștii de Jos:
„Cumpărătorul: Măi, țigane, vinzi calul?
Țiganul: Vând, cucoane!
Cumpărătorul: Cât ceri pe cal?
Țiganul: Un colac și-o copeică cu bortă!
Cumpărătorul: Măi, țigane, calul n-azvârle?
Țiganul: Nu, cucoane! (Dar Calul simulează actul „zvârlitului”).
Cumpărătorul: Azvârle, măi țigane!
Țiganul: Nu, el n-azvârle. El se apără de gâze.
Cumpărătorul: Măi, țigane, calul nu mușcă?
Țiganul: Nu mușcă, cucoane! (Dar Calul îl „mușcă” pe Cumpărător).
Cumpărătorul: Mușcă, măi țigane!
Țiganul: Nu, el asta se apără de bondari!” [AFAȘM, 1971, nr. 241, f. 153;
Mălinești].
O scenă posibilă la târg e și dialogul ce urmează imediat scenei de mai sus:
„Șeful: Măi, țigane, ce gălăgie e asta?
Țiganul: Asta nu-i gălăgie, da-i vânzare de cai!
Șeful: Drepturile?
Țiganul: Mi le-au ros iepurele!
Șeful: Pașaport?
Țiganul: Să-ți dau una peste bot?” [Ibidem].
Șansele extinderii formulei jocului le conțin chiar pretextele zoomorfe: ursul
poate „lecui”, ceea ce nu poate face capra. Calul poate fi potcovit ș. a. m. d. Unele
variante de „Căluți”, după scena „autorizației”, încearcă să exploreze motivul
potcovitului, care constituie propriu-zis un nou pretext de târg, dar contribuie și la
implicarea motivului moarte-înviere la această etapă:
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„Căpitanul: De unde ești, călărețule?
Călărețul: Am venit din Arabia, că la noi s-a-ntâmplat o secetă mare și-am
venit să iernăm la dumneavoastră.
Căpitanul: Dar bilet aveți?
Călărețul: Noi bilet n-avem, dar calul nu-i bolnav nimic,/ numai trebuie
potcovit. (Moșneagul vine să potcovească Calul, iar acesta-l zvârle și el cade).
Cucoana: Șede moșneagul toată ziulica/ și tot bate copițica” [AFAȘM, 1984,
nr. 312, f. 124; Hiliuți].
Orice târg are drept filon electrizant stabilirea prețului. În teatrul popular
această etapă tensionată a târgului admite deformări artistice, menite să sporească
interesul privitorilor:
„Țiganul: Da și ne-i da?
Căpitanul: Da și vrei tu, mă?
Țiganul: O falce de tiutiun/ ca de-aiși până-n drum,/ ș-o bucată de slănină/ ca
de-aiși pân-la fântână” [AFAȘM, 1977, nr. 295, f. 209; Hâjdieni].
Varianta „Căluțului” din Bădragii Noi (Edineț) conține două târguri
consecutive de un farmec aparte, generat de harul Stăpânului calului de a-și lăuda
cu pricepere și îndărătnicie marfa proastă:
„Negustorul: Noroc, măi omule!
Stăpânul: Hai bună ziua! Bună ziua!
Negustorul: Calul ți-i de vânzare?
Stăpânul: De vânzare, domnule!
Negustorul: Da cât ceri pe dânsul?
Stăpânul: Ei, da cât mi-i da?
Negustorul: He, nu știu... Asta-i treaba matale...
Stăpânul: Ei, dar dă-mi cinci sute de lei/ și calul acum îl ei!
Negustorul: Măi, măi, măi, d-ai scump, măi!..
Stăpânul: Da de ce-i scump? Îți pare. L-am hrănit cu orz fără apă,/ cu brânză
de vacă.
Negustorul: Ia să-l văd, dinți are?
Stăpânul: Are, are dinți! (Se face a-și căuta calul la dinți). Ia! O, o!
Negustorul (îl caută și el la dinți): Măi, măi, măi, d-apoi dinții-s roși! Cu ce
l-ai hrănit?
Stăpânul: D-apoi eu numai orz îi dau.
Negustorul: Da ia dă-i oleacă de paie, să vedem...
Stăpânul: Măi, d-apoi eu paie n-am, eu grăunțe numai am. Ce să fac?
Negustorul: Măi, da potcoave el are?
Stăpânul: D-apoi nu demult l-am potcovit.
Negustorul (dă să-i vadă potcoavele, da Calul nu stă locului): Măi, da calu-i
iute, măi... Tprrru! Măi, d-apoi el potcoave n-are, măi!”
De observat că în târg cel ce domină întâi situația e Stăpânul, iar în dialogul
ce urmează cu Fierarul domină ultimul:
„Stăpânul: Cum, bre, dacă alaltăieri l-am potcovit peste drum! Măi, fierare,
măi!
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Fierarul: Ce vrei, măi?
Stăpânul: Potcovește-mi calul! Tpru, ha!
Fierarul: Cât mi-i da, dacă ți-l potcovesc?
Stăpânul: Ei, da cât ceri?
Fierarul: Ei, d-apoi o bucată de slănină,/ ca de-aici pân-la fântână/ și-un
tobultoc de făină, și-o juma de kilă/ și – potcovesc calul.
Stăpânul: Ei, cam mult ceri, măi fierare... Cam mult.
Fierarul: Dacă eu cu jumatea nu mă-mpac, nu potcovesc... (Dă să plece).
Stăpânul: Ei, fie, fie! Voia matale... Poftim bani. Potcojește-ni calu! (Țiganu-l
„ia cu vorba” și-l potcovește)” [35, p. 42].
Într-o expediție de teren au fost găsiți informatori de vârstă înaintată [AFAȘM,
1984, 346, f. 56; Hâjdieni (Glodeni); inf. Fiodor Ion Cucoș, n. 1913], care mai
țin minte practica umblatului cu ursul dresat („învățat”) pe la casele gospodarilor.
Moșul Fiodor Cucoș cunoaște și tehnologia deprinderii ursului să danseze. „Dar –
precizează informatorul – nu juca așa ca acum la circ”. Pentru cercetările noastre
valoros este alt obicei, pe care informatorul îl leagă de dispariția urșilor „învățați”.
Pe vreme de secetă apărea în sat, făcut de careva dintre săteni, pe ascuns, un urs
de boz. De ce bozul? Pentru că e mai frunzos și îl acoperă în întregime pe cel care
s-a travestit și care nu trebuie să fie recunoscut. Ursul era purtat de unul ori doi
oameni, care-l păzeau de cei care ar fi îndrăznit să-l identifice. Trecerea ursului de
boz prin sat scotea lumea la drum cu căldările de apă, cu care îl stropeau pe urs,
dar „spectatorii” se stropeau și între dânșii. Credințele și superstițiile legate de urs
sunt multiple, astfel că unele impulsionări genetice ale jocurilor cu mască de urs
provin de la ele. Dar aici avem cazul remarcat de Ion Ghinoiu, vorbind de boz,
„substitut fitomorf al zeiței care dezleagă ploile în ceremonialul Paparudei, vindecă
mușcătura de șarpe și alungă fulgerele pe timp de furtună. Tulpinile verzi devin,
în ceremonialul Paparudei, veșmântul sacru îmbrăcat de persoana care joacă rolul
zeiței pluviometrice…” [44, p. 48]. Desprinderea Ursului de boz din ceremonialul
Paparudei și practicarea lui autonomă constituie un incident curios, care nu a
avansat până la fenomenul dramatic.
„Ursul” din satul Costuleni (Ungheni) nu pornește de la „incidente” și nu e
prea bogat în inovații:
„Ursarul. Gea, Martine! Iată intrăm la gospodarul (cutare) să ne dea un pahar
cu vin, ca de Anul Nou. (De bucurie că va fi primit cu vin Ursul umblă mormăind.
Muzicantul cântă „Țigăneasca” din vioară, iar Ursul joacă și mormăie). Veniți acei
care vă dor șalele! Jea, Martine! Nu te scârbi că n-ai coadă, că o să-ți crească, când
a face plopul mere/ și răchita vișinele” [68, p. 41].
În unele variante se disting clar, dar conlucrează, conviețuiesc armonios
structurile vechi ale jocurilor cu măști zoomorfe și adaosurile mai recente.
Contaminări din folclorul copiilor apar în aceste jocuri grație vârstei interpreților,
care intercalează și mostre folclorice de altă funcție și apartenență: „Săghierul:
Și- am zis verde de-o neghină,/ buna seara, gospodină./ V-am adus un ursuleț,/
ursuleț cu părul creț,/ fură rața din coteț” [AFAȘM, 1976, nr. 288, f. 100; Năvârneț].
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Impulsionările genetice ale acestor jocuri pot fi mai vechi, după cum e vechi
și cultul ursului (și nu numai al acestuia) [75, p. 106]. În arta paleolitică desenele
zoomorfe le domină pe celelalte. Desenele paleolitice constituiau arta vânătorilor,
iar vânătorul primitiv își cresta pereții peșterii cu imaginea lucrurilor de care-i
depindea existența. Nu e exclus ca acestea să fi făcut parte din anumite ritualuri
magice, care trebuiau să garanteze succesul vânătorii.
Moartea și învierea Ursului din teatrul popular își au răsunet în depărtatele
ritualuri, care, printr-o magie imitativă, determinau animalul vânat la moarte
sigură. Evident, în jocurile actuale această funcție lipsește, motivul morții și învierii
chemat fiind doar să sporească voia bună a spectatorilor. Mai e de presupus că
motivul moarte-înviere din riturile agrare s-o fi suprapus peste cel de proveniență
zoomorfă în jocurile etapei respective.
„Ursul: Mor, mor,/ unde-i lupul să-l omor?
(Ursul cade jos și moare. Săghierul se duce la Doctor).
Săghierul: Bună ziua, doctoraș.
Doctorul: Bună ziua, măi săghieraș (Se întoarce către Ursul căzut). Ce-ai
pățit, măi Ursule?
Ursul: Am mâncat prea multă miere și mă doare burta.
Săghierul: Ia să-i puneți o injecție.
Doctorul: Ce fel de injecție?
Săghierul: Injecție de tărie,/ ca ursul să învie” [AFAȘM, 1976, nr. 288, f.
100; Năvârneț].
Dacă tipul I de jocuri se axează cu strictețe în jurul personajului zoomorf,
atragerea în scenă a motivelor târgului, îmbolnăvirii, tratării, morții, învierii,
potcovitului sporește numărul personajelor antropomorfe din jurul măștii
centrale, determinându-le să se antreneze mai activ, inclusiv în replici, dar fără
să afecteze, prin vorbă și comportament, manifestarea centrală a personajului cu
mască zoomorfă. Desfășurarea insistentă a acestor motive declanșează – în afara
măștii zoomorfe – și alte centre culminante, anunțându-ne jocurile de tipul III – al
intermediarelor. „Târguiala” decurge mai așezat, mai lent, mai etajat într-un fel:
„Cumpărătorul: Moșule, nu vinzi capra?
Moșneagul: N-o vând, bre, că am o droaie de copii.
Cumpărătorul: Hai vinde-o și-am să-ți dau bani buni!
Moșneagul: Da cam cât îmi dai?
Cumpărătorul: Două mii două sute.
Moșneagul: Măi, dacă-i vorba de așa,/ du-te la babă și-i întreba!
Cumpărătorul: Babă, nu vinzi capra?
Baba: Da n-o mai vând, că am o droaie de copii și cer mâncare în toată ziua!
Cumpărătorul: Vinde-o, că-ți dau bani buni!
Baba: Da cât îmi dai?
Cumpărătorul: Două mii două sute.
Baba: Ei, dacă-i vorba de așa, dă-mi banii și ți-oi da-o.
Cumpărătorul: E bună de lapte?” [35, p. 33].
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Există în acest târg, sprijinit pe o repetiție, două șiretlicuri trecute din târgurile
veritabile: „promovarea”, ridicarea prețului Caprei prin refuz, prin șovăială și
evidențierea unei ierarhii familiale, în care cuvântul decisiv îi revine femeii:
Boierul: Cât vrei pe dânsa?
Țiganul: Cinci milioane.
Boierul: E prea scump, măi țigane.
Țiganul (către Țigancă): Cum zici tu, fa Catincă?
Țiganca: Nu știu, măi, că am ținut-o toată iarna cu fân și... cam ieftin...
Țiganul: Nu, măi cucoane, că vezi ce zice Catinca, cinci milioane și gata!”
[AFAȘM, 1977, nr. 292, f. 139; Mândrești].
Această aparentă înclinare a posesorului de a scădea din preț și cuvântul
autoritar al amfitrioanei („jupâneasa ține casa” zice proverbul) îi conferă târgului
veridicitate.
Motivul potcovirii în acest tip de variante nu epuizează atât de grabnic
posibilitățile de extindere, anticipându-l cu alt motiv – căutarea Fierarului:
„Stăpânul: Hăpci!.. Hăpci!/ Bună seara, cucoană!/ Nu știți unde trăiește moș
Pintilie Țiganul?
Cuconița: Nici n-am auzit de așa nume.
Stăpânul (către Soldat): Hăpci!.. Hăpci! Bună seara, tovarășe soldat! Nu știți
unde trăiește moș Pintilie Țiganul?
Soldatul: Ba cum de nu! Ridici un deal, cobori o vale, o iai la stânga, apoi la
dreapta și vezi o casă cu marandă. Acolo trăiește moș Pintilie Țiganul” [AFAȘM,
1975, nr. 290, f. 125; Călinești].
Ajungerea la Fierar e urmată de alt motiv firesc – târgul:
„Stăpânul: Hei, moș Pintilie, de când nu ne-am văzut! Îmi pare c-ai să te
însori!
Țiganul: Așa-mi pare și mie, mă, și barba mi-a crescut, și casă cu marandă
mi-am făcut, mă!
Stăpânul: Am venit la mata cu-o rugăminte!
Țiganul: Ce rugăminte, mă?
Stăpânul: Să-mi potcovești Balanul la piciorul de dinapoi.
Țiganul: Ce mi-ai da tu, mă?
Stăpânul: O strachină de fasole și una de făină ți-a fi de-ajuns.
Țiganul: Ei, așa nu merge!
Stăpânul: Da ce vrei?..
Țiganul: Mai întâi o strachină de fasole,/ o pollitră de rachiu „Miorița”,/ o
bucată de slănină,/ să-mi ung dinții de rugină,/ o oală de lapte/ și poate-poate... mi-a
fi de ajuns, mă!
Stăpânul: Hai ia și-l potcovește, că ți-oi da eu niște turteli” [AFAȘM, 1975,
nr. 290, f. 125; Călinești].
Potcovitul propriu-zis oferă culminația spectacolului, trecând în alt motiv
din cascada de motive – moartea Fierarului:
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„Țiganul: Nici n-azvârle, nici nu mușcă?
(Îi bate potcoava Calului, dar acesta-l „zvârle” și Fierarul „moare”).
Stăpânul: Căluțul năzdrăvan l-a trântit pe moș Pintilie jos!
Țiganul: De-oi vrea,/ capul ți-oi tăia,/ la câni ți l-oi da./ Da piei, Măgarule,/
dinaintea mea!
Stăpânul: Scoală, măi țigane!” [AFAȘM, 1975, nr. 290, f. 125; Călinești].
Varianta „Calului” din satul Costești (Ungheni) exclude târgul cu Fierarul,
în schimb, după „zvârlit”, în jurul lui toți cântă un cântec de jale și flutură săbiile
deasupra-i, ca să se scoale [AFAȘM, 1973, nr. 249, f. 25; Costești].
Constatăm că motivul moarte-înviere e suportat nu numai de personajele
zoomorfe, ci – prin extindere – și de cele antropomorfe. Descinderea din vechile
rituri de fertilitate nu exclude și rădăcinile îndepărtate din ritualurile vânătorilor
paleolitici. În teatrul popular motivul provoacă haz prin remediile multiple de
înviere și reacțiile celor din jurul personajului „mort”. Pentru emiterea efectului
comic se atrag și parodii de mostre medicinale populare, care, de obicei, nu ajută și
atunci e chemat Doctorul să-i facă „o injecție”; dar se mai constată cu „competență”:
„capra voastră nu-i bolnavă,/ capra voastră-i supărată/ că prin sat n-ați purtat-o/ și la
țap n-ați dat-o” [AFAȘM, 1976, nr. 288, f. 35; Pruteni]; apoi se mai găsește careva
să-și bată joc de necazul străin: „într-o vale mare-adâncă/ lupul capra și-o mănâncă/
și-am cătat-o cu sârnicul,/ i-am găsit numai buricul,/ și-am cătat-o cu lumânarea,/
i-am găsit numai schinarea” [AFAȘM, 1975, nr. 273, f. 58; Cuconeștii Vechi].
În varianta din satul Năvârneț (Fălești) „învierea” personajului antropomorf
e grăbită prin „ordin”:
„Soldatul (către Stăpân): Fă ce-i face,/ de nu l-ai învia,/ trei ani de închisoare
vei avea!
Stăpânul (vine la Țiganul „mort”): Scoală, măi țigane,/ că am trei ani de
închisoare” [AFAȘM, 1976, nr. 288, f. 92; Năvârneț].
Dublarea personajului zoomorf în unele variante conferă un farmec aparte
prin simetria figurilor de dans. „Căluții” din satul Stăneștii de Sus (Bucovina de
Nord) mai au șase Soldați, un Colonel, un Căpitan, un Negustor și un Fierar.
Numărul par de interpreți mizează pe efecte simetrice în timpul celor câteva dansuri
[AFAȘM, 1975, nr. 274, f. 194; Stăneștii de Sus].
Varianta „Căluțului” din Cuconeștii Vechi (Râșcani) a făcut din motivul
autorizației formulă de intrare în cadrul tradițional:
„Împăratul Calului: Ce gălăgie se aude aici?
Împăratul Țării: Nici o gălăgie, nimic. Așa-i de la moși-strămoși, că în seara
de Anul Nou să umblăm cu „calul”.
Împăratul Calului: Bine, bine! Să umblați cu „Calul”. Ceva drepturi aveți?
Împăratul Calului: Avem la țigan. Măi, țigane, scoate autorizația, că-ți tai
capul la cal.
Țiganul: Am nouăzeci și nouă de buzunare,/ pân le găsesc,/ amețesc.
Împăratul Țării: Acestea-s conturile tale, cu care-ai băut și-ai mâncat și-acum
mi le dai mie în patru ochi? Potcovește calul. Dacă nu, tai capul la cal!” [AFAȘM,
1975, nr. 274, f. 70; Cuconeștii Vechi].
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De la târguielile nevinovate se ajunge și la situație de conflict, care deplasează
centrul acțiunii către personajele antropomorfe. „Ursul” din Hiliuți (Fălești) anticipă
scena târgului, realizată original și firesc, cu o scenă de personaje antropomorfe,
nemaiîntâlnită în variantele de teatru: Baba și Moșneagul pornesc în pădure după
lemne, sunt surprinși de Boier și amenințați cu judecata, pentru că i-au intrat în
pădure; Moșneagul se preface surd, dialoghează anapoda cu Boierul, apoi se vaietă
zgomotos împreună cu Baba, încât Boierului i se face lehamite și-i iartă. Conflictul
de clasă e ratat de această „iertare”, însă avem de față toate premisele alaiului:
câteva nuclee culminante, care nu conlucrează tematic. Astfel se prezintă „Capra”
din Sadova (Călărași) [AFAȘM, 1971, nr. 227, f. 6] și „Calul” din Viișoara (Edineț)
[68, p. 86, 246], care la origine au avut caracteristicile oricărui simplu joc zoomorf.
Cât privește conflictul, în jocuri el abia se anunță, menținându-se doar la
etapa poziției de conflict.
Alaiurile sunt produsul tendințelor de îmbogățire a jocurilor alăturate
unor vechi forme de organizare a flăcăilor la sărbători. În cazuri excepționale,
degradarea subiectelor haiducești, voinicești, religioase sunt atrase și modelate
până la caracteristicile etapei.
Înainte de trierea nemijlocită a variantelor sunt necesare câteva precizări
referitoare la formele vechi, ierarhice, în care se organizau tinerii satelor românești,
cât și capacitatea de odinioară a satelor de a reacționa artistic la factori externi.
Venirea oaspeților din chiar satul vecin constituia un prilej aparte pentru
manifestarea legii găzduirii. Măritarea fetei în alt sat provoca părinților un
dramatism neîndoielnic. Incomparabilă cu acestea – aura celor întorși din armată,
poposirea pe aproape a unei șatre de țigani, trecerea prin sat a unei persoane de altă
limbă, de altă îmbrăcăminte, de altă culoare a feței ș. a. m. d. Povestirile despre
oameni de altă culoare erau considerate „brașoave” (acesta e contextul unde arapii
joacă un rol curios).
Din aceste realități trebuie să reiasă evaluarea galeriilor de personaje în
teatrul popular, care plasează în poziție centrală personaje pitorești – Arapul,
Țiganul, Arnăuții, Vânătorii, Gusarii, Împăratul, Regina, Doctorul. Imitarea
vestimentară a acestora se practica în diferite ocazii – la horele satului, la nunți,
la șezători. Cu cât era mai neobișnuit personajul imitat, pentru felul de trai și de a
judeca al comunității, cu atât efectul provocat era mai puternic. Astfel s-ar explica
frecvența apariției Arapului în reprezentațiile de teatru popular. Oameni mascați cu
ciorapi trași peste față sunt foarte frecvenți și în afara teatrului popular [68, p. 29],
ca o urmă a impresiei mirabile provocate de exponenții de culoare, care apăreau
pe drumurile de la Dunăre la Bender, la Hotin între ostașii turci [42, p. 19]. O
impulsionare adăugătoare o constituie chipul Arapului din drama populară „Irozii”,
care chip, după cum am menționat mai sus, era la începuturi un personaj dramatic
(un tată a unui prunc din miile de prunci tăiați de Irod) [20, p. 30], metamorfozat
ulterior.
Din existența izolată a satelor de odinioară descinde cultul oaspetelui,
manifestat cu diferite ocazii, și proverbiala ospitalitate a țăranului român, în special
al celui basarabean.
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Cele mai rudimentare alaiuri – tipul I – mizează pe imitația vestimentară, pe
o respectare de către majoritatea personajelor a acelorași principii vestimentare și
de recuzită.
„Malanca” din satul Bârnova (Ocnița) include până la 15 flăcăi. Toți îmbracă
pretinse haine de ofițeri – de la gradul inferior la superior – și doi Generali; mai sunt
și doi Țigani, socotiți ca paznicii „Mălăncuței”. La casele cu fete toți cântă cântecul
Mălăncuței, iar la cele cu flăcăi se mai zice și urătura tradițională. „Malanca” din
Cireș (Bucovina de Nord) numără 15–20 participanți, care se maschează și se
travestesc în Moșneag, Babă, Urși, Țigani… În planul textului și această variantă
are numai cântecul Mălăncii, dar altul decât la Bârnova (Ocnița) [AFAȘM, 1972,
nr. 248, f. 243].
Pentru delimitarea noțiunii de alai și „Malancă” e importantă remarca
informatorului acestei variante: „La Crăciun «Malanca» are alte cuvinte, cu Hristos.
«Malanca» la Anul Nou se cântă în cor, la fereastră” [AFAȘM, 1972, nr. 248,
f.  243; Bârnova; inf. Muha Teodor, 32 ani, 9 cl.]. Aici „Malancă” se zice practicii
de a umbla în alai, în cete de colindători și de urători – se produce o suprapunere
ori substituire noțională: a umbla cu colinda = a umbla cu „Malanca”. Această
extindere noțională peste fenomene care nu corespund specificării titulare pare să fi
avut la începuturi o geneză aproape de spiritul acestor reprezentații. Rezonabilă ni
se pare remarca lui B. Iațimirski că motivul Mălăncii și cântecele despre Malancă
„sunt izolate de ritual și nu-l ilustrează” [47, p. 60].
Spre deosebire de varianta din Bârnova (Ocnița), „Malanca” din Cireș
(Bucovina de Nord) constituie o priveliște activă mai bogată, deși în planul textului
avem aceeași structură rudimentară. Ambele variante însă respectă principiul
sincronizării vestimentare și de comportament: personajele militare din Bârnova
intră în casă și ies din casă în pas cadențat, șuierând ritmic din țuruiece, chiar și
mersul pe stradă e de ținută militară; personajele mascate din Cireș își confecționează
costumația, masca și recuzita după aceleași principii grotești, iar comportamentul
fiecăruia urmărește același efect – surpriza și hazul.
Sporirea priveliștii unele variante o obțin prin diferențierea vestimentară și
noțională a personajelor, expuse în pereche: Împăratul, Împărăteasa, 4 Jandarmi,
4  Volintiri, 2 Arcași, Moșneagul, Croitorul, Malanca [AFAȘM, 1965, nr. 154,
f.  261; Moară de Piatră].
Contrar preceptelor majoritare care indică numai flăcăi participanți la
„Mălănci” – chiar în cazul când între personajele masculine figurează și personaje
feminine, inclusiv Malanca – dispunem de câteva variante pur feminine: „Sî ieu
câteva feti, fimei șî pi una o fac mireasî cu coronițî, rochii albî, altî fatî – în Banari,
îmbracatî ca fatî, dar îi legatî cu lentî roșî în cruciș ca Banariu di la «Căluț». Banariu
ie mireasa «podrucicî» șî sî duși la fereastrî șî întreabî: «Gospodari di casî, priniț
Mălăncuța?» […] Întrî în casî, dău mâna cu tăț șî sî așazî pi scăuneli. Șelilalti cântî
«Mălăncuța» afarî la fereastrî” [AFAȘM, 1973, nr. 249, f. 26; Costești].
Costumația Miresei în alaiuri e aceeași ca a Mălăncii și faptul că alături nu
are un personaj masculin – Mirele – ne determină să credem că în varianta din
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Costești (Râșcani) Mireasa e de fapt Malanca. În „Malanca” din Voloca (Bucovina
de Nord) descoperim că personajul Malanca are și pereche, – Mălăncoiul, –
îmbrăcați amândoi în straie potrivite Mirilor [36, p. 85].
Între alaiurile rudimentare ca structură – de tipul I – am califica și „Nunta
țării”, în care figurează această pereche de personaje, frecvente și în alte reprezentații
– Mirele și Mireasa: „Tot în ajunul Anului Nou se obișnuiește a se asocia mai mulți
tineri (în vechime mai ales dascălii și pălămarii de pe la biserici), care, îmbrăcânduse în frumoase costume naționale, aleg pentru rolul de mire un băiat chipeș și o
mireasă de asemenea (și aceasta fiind un băiat, îmbrăcat în haine femeiești). Așa
pregătiți, ei pornesc în număr de la 12-16 persoane, împreună cu doi sau mai mulți
lăutari și merg pe la casele oamenilor mai cu dare de mână, cântând în cor și jucând
hora. În mijlocul horei stau lăutarii și cu mirii. Vorniceii chiuiesc și ridică sus bețele
lor împodobite cu cordele, flori și basmale colorate” [20, p. 51].Varianta descrisă
de Teodor Burada nu s-a modificat aproape deloc, judecând după o variantă mai
recentă din satul Cuhnești (Glodeni): „Doi băieți îmbrăcați în Mire și Mireasă,
Vorniceii, îmbrăcați sărbătorește și însemnați cum se înseamnă vorniceii – cu
basmale, flori [...]. Se duc la casa omului și joacă. Mirii cu muzica la mijloc, iar
ceilalți – pe margini” [AFAȘM, 1982, nr. 395, f. 11a].
Pentru vechimea alaiurilor de această structură rudimentară pledează și
mărturiile unor bătrâni informatori de teatru popular. Moș Toma Pascal, de 95 de
ani, afirma în 1971: „Dimult iara Malanca, a me mamî spune. O fășe așa, prifacutî.
Dintr-un om [bărbat] sî fașe. Îl prifășe pi un om, îl fășe așa cu mască...
Malanca sî-mbraca cu alb... cu rochii albî. Mălăncuie la fereastrî. Dupî și mălăncuie,
cânta muzâca șî ii jiuca” [AFAȘM, 1971, nr. 240, f. 95; Dinăuți]. Asemenea Mirilor
din „Nunta țării” Malanca nu e decât o ilustrare a denumirii obiceiului. Fie că s-au
contaminat, s-au suprapus în planul galeriei de personaje ori au evoluat separat, dar
ambele alaiuri au ajuns la structuri similare de tip rudimentar.
Variantele citate până aici fac vizibil mecanismul devenirii, impulsurile
genetice ale constituirii alaiurilor. Din complexitatea alaiurilor respective aceste
variante – de tipul I – fac uz doar de urătură ori de cântecul Mălăncii, în funcție de
urătură, zisă la geam, de costumația confecționată anume și de mizanscene statice,
mai mult sugestiv-ilustrative și ceremonioase decât dinamice. Dansul interpreților
cu cei de casă în final e caracteristic și pentru urători, colindători și alte rânduri
de flăcăi – „Cu gâsca”, „Cu mielul”, „Turca”, „Vălăretul”. Ce-i drept, atunci când
aceste dansuri intercalează personaje comice, care improvizează, dansul întregește
impresia schematică de spectacol, sudând componentele.
Tipul II de alaiuri – montajele – anexează la urătură, la cântecul Mălăncii și
alte cântece, străine și ele cadrului orațional, o urătură nouă cu adrese de fruntași,
de nume concrete, un dans zis numai de interpreți.
„Malanca” din satul Sofia (Drochia) prezintă un montaj de creații, în care
părțile componente urmează în felul următor: urătura modernă, urătura tradițională,
cântecul Mălăncii, un cântec popular, „Mulți ani trăiască!” în două feluri, o
sârbă cu o ceată de Țigani-fierari la mijloc [AFAȘM, 1980, nr. 314, f.  64;
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Sofia]. „Plugușorul” din Parcova, specificat „haiducesc”, începe și încheie
reprezentația cu urătură, intercalând cântece de pahar și cântece haiducești, dar
și scene de confruntare, verbală, între Arap și Haiduci, cunoscute în raioanele din
nordul Moldovei. Impresia de plinătate vine de la costumația și inventarul alaiului,
confecționate temeinic. Aici ar fi de pomenit numai faptul că în locul tradiționalului
„buhai” interpreții au „înjugat” două capete veritabile de boi, fixate-purtate pe un
cărucior. Ecoul îndepărtat al sacrificiului de tauri, cuvenit anumitor zeități din
vechile credințe, sporesc miracolul alaiului acestor urători [AFAȘM, 1980, nr. 314,
f. 85; Parcova].
Ținuta militară, cadența mersului în coloană, sacadarea comenzilor și
executarea lor promptă, constituie apanajul celui de-al III-lea tip de alaiuri –
militare – numite „Arnăuții”, „Gusarul”, „Craii”. Ultima denumire indică la unul
din izvoarele acestora – subiectul religios „Irozii”, care a răspândit mai întâi o
varietate impresionantă de Arapi în reprezentațiile nereligioase, iar în alaiurile de
acest tip – o reluare deformată a multiplelor scene militare, în care personajele se
mișcă într-un du-te-vino necontenit ori se hărțuiesc cu Ciobanul:
„Ciobanul: Eu mă lupt cu urși, cu lei,/ ce-mi răpesc ai mei miei./ Și pe lup
de-l văd în drum,/ nu mă tem, îl fac scrum./ Și pe urs de-l întâlnesc/ cu această cață-l
lovesc./ Eu sunt păstor, trăiesc bine,/ ce au împărații cu mine?/ Ei își caut’ de-ale
lor/ păstorii – de turma lor.
Stradiot: Ce vorbești, nene păstor,/ parcă ești un râzător,/ parcă ești ieșit din
minte,/ nu mai ești ca mai-nainte...
Ciobanul: O, tu om făr’ de rușine,/ cum vorbești tu către mine/ cu așa marendrăzneală?/ Au nu știi că-n astă țară/ Irod este împărat/ decât toți cel mai înalt?”
[57, p. 88].
Structura alaiurilor de acest tip e următoarea: câteva schimburi de comenzi
și raporturi militare, ciocnirea Harapului cu Împăratul – scenă existentă în „Irozi”,
dar de tonalitate gravă – apoi răzvrătirea Ostașilor contra Împăratului și aderarea
Ministrului la cei răzvrătiți; contrar logicii situației – domină cei răzvrătiți! – un
Ostaș cere iertare și Împăratul îl iartă „pentru o horă”:
„Generalul: Să trăiți, înălțate Împărate! A sosit generalul corpului patru de
armată! Armata este în bună stare și așteaptă ordin de atac!
Împăratul: Prea bine îți dai comanda.
Generalul: Spre front!
Un ministru: O, tot tânăr împărat,/ ce-mi comanzi așa-nfocat?/ Eu la tine
de-oi veni,/ pieptul mare ți-oi zdrobi/ și-n pământ mi te-oi vârî!
Al doilea Ministru: O, tot frate regișor,/ parcă-ai fi un săritor,/ nu mai ești tu
ca-nainte,/ parcă-ai fi sărit din minte” [AFAȘM, 1959, nr. 126a, f. 20; Caracușenii
Vechi].
Lesne de observat tonalitatea scenei împrumutate din „Irozi”, deformată în
alaiuri până la „strofoleală”. Nici urmă din misiunea „sacră” a celor Trei ierarhi,
chiar atunci când e vorba de persoana lor ori vorbesc ei înșiși:
„Irodul: Prea bine-ți dai comanda!
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Generalul: Spre front? Nu știu în ce parte s-a născut un nou împărat.
Regina: Da, Împărate, mi-aduc aminte, că la cetate se va naște noul împărat
și de va încăpea la stăpânire, praf se va face din acest norod...
Irodul: Cei regi ce sunt/ ce caută pe-acest pământ?/ Căci de Irod când se
aude,/ pasărea din zbor se-ascunde,/ iar voi umblați fără frică,/ să știți că-am să vă
pun la muncă!
I Rege: Ce gândești?/ Și de muncă ne pomenești?/ Ce crezi că nouă ni-i frică/
de inima ta cea mică?
Irodul: Cum, tu cu aceste cuvinte/ îndrăznești la înaltul părinte?” [AFAȘM,
1959, nr. 126a, f. 30; Caracușenii Vechi].
Urmează și replicile similare ale celorlalți doi Regi (Crai) cu răspunsul
stereotip al lui Irod. Ca în varianta anterioară, conform logicii situației, Craii își
cer iertare și sunt iertați de către Irod: „Acuma sunteți iertați./ O mică sârbă să-mi
jucați!”.
Motivul celor Trei Crai n-a făcut piesă religioasă aparte, ca să ne asociem
întru totul lui G. Spataru, care afirmă că „în unele locuri drama «Craii» s-a laicizat,
iar alte drame s-au transformat și se prezintă acum nu de Crăciun, ca în trecut, ci
de Anul Nou” [67, p. 13]. Dar e de față produsul destrămării mesajului religios al
„Irozilor”, altfel spus – profanarea (laicizarea?) mesajului celor Trei Crai.
O șansă de structurare a formulei de alai militar o oferă jocurile cu măști
zoomorfe, anexate la tipurile prezentate anterior ori contaminate cu ele. Afirmam la
sfârșitul compartimentului anterior că jocul zoomorf „Calul” din Viișoara (Glodeni)
e de fapt un alai în toată legea. Deși central rămâne pretextul zoomorf, acesta
generează scenele dintre Căpitan și Neguțător – motivul autorizației Caprei, dintre
Harap și Neguțător – târgul, dintre Doctor și Neguțător – târgul pentru lecuirea
Caprei bolnave. Sunt semnele alaiurilor tipului IV – alaiurile zooantropomorfe,
care se pot constitui prin exploatarea fructuoasă a ceea ce oferă masca zoomorfă, dar
și prin atragerea la scenele militare a unui sau a câtorva jocuri cu măști zoomorfe.
Dacă varianta „Calului” din Viișoara (Glodeni) a provenit din atragerea câtorva
personaje antropomorfe, tradiționale în mediul folcloric, dar și firești în preajma
măștii respective, apoi „Malanca” din satul Petrești a atras două motive zoomorfe, –
„Capra” și „Ursul”, – care determină și acțiunile celorlalte personaje antropomorfe
[AFAȘM, 1964, nr. 148, f. 23; Petrești]. O structură asemănătoare pare să fi avut și
alaiul din satul Izvoare (Fălești), care include aceleași jocuri zoomorfe – „Capra”
și „Ursul”. Necunoscând fenomenul, colectorii îl califică „obicei de a umbla cu
Hăitura, cu Capra și cu Ursul la Anul Nou”, deși aduc și remarca specifică unui
alai: „Fără hăitură sau separat (Capra aparte și Ursul aparte) reprezentațiile în
cauză nu sunt jucate” [AFAȘM, 1967, nr. 166, f. 64, Izvoare].
La Carapciu (Bucovina) „se face... «Cal»; dar Calul îl alcătuiesc doi flăcăi,
ce se pun îndoiți față în față. Pe spate acoperă Calul cu lăicere și un alt flăcău
îmbrăcat ca un turc, cu coroană de hârtie pe cap, stă tot timpul călare și joacă Calul.
Calul acesta face parte din «Malancă», care duce cu sine și Capra, de care se ține
un băiat cu donița ca s-o mulgă, iar un Țigan cu pușca o împușcă sau o lovește
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cu securea și ea cade jos, «sângeră» etc. De asemenea vine și «Ursul», și toate
personajele travestite, între care sunt mai multe Țigănci cu copii de purtat în brațe,
aducând linguri, ace... de vândut” [57, p. 105].
La Crasna (Bucovina de Nord) „Malanca” prezintă structural același tip de
alai, dar multiplicarea măștilor sporește nu numai numeric alaiul: 2 Comandanți,
până la 8–10 Urși, până la 10 Regi, mai puține Regine, 2 Căluți, 2-3 Cucoane, Babe,
Moșnegi, Doctori, Draci, Fotografi, Frizeri, Bucătari, Miri (parodiați), Călușari.
Mai întâi Babele și Moșnegii joacă „Bătrâneasca”, urmați apoi de dansul Regilor
și Reginelor, după care urmează un „șeic” pentru categoriile pestrițe de Frizeri,
Fotografi [...]. La urmă dansează Urșii. Despre prețuirea acestei practici grăitoare
e și următoarea remarcă a informatorului acestei variante: „Dacă feciorul de casă
participă la Malancă, e Urs, de exemplu, atunci Urșii mai joacă o dată. Ori dacă
feciorul de casă e departe, în armată, joacă încă o dată acele roluri, la care participa
el până a pleca” [35, p. 6].
De proveniență mai târzie, teatrul de haiduci nu s-a menținut doar în parametrii
pieselor cu subiect. Răspândit aproape în toate zonele, deși neegal, bucurându-se de
o popularitate explicabilă (dacă o raportăm la cântecele și legendele despre haiduci,
notorii în mase) a generat și structuri deosebite de alaiuri, contaminându-se cu
scene militare ori cu tipuri deja constituite de alaiuri. Am citat și scos în lumină
„Plugușorul haiducesc” de la Parcova (Edineț), care a atras o scenă haiducească și
un cântec de aceeași tematică.
Alaiul „Nunta haiducilor” din satul Costuleni (Ungheni) are următoarele
personaje: Arapul, Puiul de Arap, Vânătorul, Primarul, Jianu, Ciobanul, Mireasa,
Arnăutul, Muzicanții [AFAȘM, 1964, nr. 149, f. 95]. După formula de urare, care
e o restructurare a celei din „Irozi”, – „Arapul (sună din buzduganul său împodobit
cu clopoței): Unu, doi, trei!
Toți: Ura! (Cântă.) În această zi prăznuitoare,/ preaslăvită sărbătoare,/ fericiți
mulți ani veți fi!/ La mulți ani cu bucurii la cinstita adunare!”– urmează un dialog,
care amintește dialogul între Irod și Arap din subiectul religios, varianta fixată de
E. Niculiță-Voronca [57, p. 105]. Istoria povestită de Arap despre tatăl său – în
fond, dramatică – în varianta de la Costuleni (Ungheni) ajunge mai mult decât
schimonosită:
„Arapul (către săteni): Pe cine aveți mai mare între voi?
Toți: Pe dumnealui!
Arapul: Cine este dumnealui?
Toți: Primar!
Arapul: Aleleu!/ Avea slugi și tatăl meu –/ el vindea și cumpăra,/ orice vis i
se-mplinea!
Primarul: Poate și fura?
Arapul: Asta treaba lui era./ Tatăl meu două zile a trăit/ și a treia a murit./ Și
l-am îmbrăcat prea cum se cuvine/ și-ncă a mai râs vreo două, trei zile!” [AFAȘM,
1964, nr. 149, f. 95; Costuleni].
148

După răstirea Arapului – „Eu v-o cer pe cucoana mireasă,/ că mult mi-i dragă
și frumoasă –/ vreau să stau cu ea la masă! (Se așază cu Mireasa la masă). Eu
stau pe gânduri/ să vă spun aceste rânduri:/ eu îți dau două funii și-un grindei/
și-ncă-o funie de tei,/ să te duci pe malul Bahluiului,/ să faci pomană tunului cu
toți sătenii tăi!”. Primarul ordonează arestarea Arapului. Urmează un schimb răstit
între Primar și Puiul de Arap, apoi între Primar și Arap, dialoguri care corespund,
după tonalitate, dialogului din „Irozi”. Introducerea lui Jianu în spectacolul popular
se produce printr-un cântec, cunoscut în variantele haiducești: „Toți: Sai, Jiene,
îngrozitor,/ sai și dă-mi vreun ajutor,/ voinicel Jiene!/ De-ai făcut pe lume bine,/
tinerel Jiene,/ fă-ți pomană și cu mine,/ voinicel Jiene!”.
Felul cum e chemat – alogic situației – poate proveni și de la necesitățile
cântecului în cor, care și în piese face abstracție de tabere. Dar acestei situații i
se alătură altele, strident de neconsecvente. La binețele tradiționale ale lui Jianu
– „Bună sara, copilași!/ N-ați văzut vreun ciocoiaș,/ ciocoiaș cu punga plină,/ să vi-l
pun eu la hodină?” – răspunde Primarul cu replica potrivită ortacilor haiducului:
„N- am văzut, n-am auzit,/ că de când ne-a părăsit,/ nici un ciocoiaș nu ne-a nimerit!”.
Suprapuneri de personaje se întâlnesc foarte des în teatru, provenite dintr-un
spirit econom, în galeria de personaje ori, elementar, din insuficiența interpreților.
Primarul, în afara acestui caz de confundare – după replică – cu un adept al
lui Jianu, vorbește în continuare cu „gura” Căpitanului de poteră, pus pe urma
haiducilor: „Dar tu cine ești,/ de-ai venit și te târguiești?” [AFAȘM, 1964, nr. 149,
f. 95; Costuleni].
În continuare dialogul e cel tradițional între Jianu și Căpitan. La amenințarea
lui Jianu, Primarul ordonă arestarea haiducului, dar Puiul de Jian îl „salvează” –
răstindu-se tot în tonalitatea alaiurilor. Eliberarea „captivului” e cântată de „Toți:
A scăpat Jian al nostru,/ a rupt lanțul încuiat/ și pe Arap l-a scăpat,/ căci Jianu nu-i
prostuț –/ te face să fugi desculț!”.
Mireasa îl trezește pe Cioban cu două versuri ce descind tot din „Irozi” –
„Scoală, ciobene, nu dormi,/ că somnul nimic nu ți-a folosi!”– dar care nu mai au
semnificația modelului, deși Ciobanul pomenește de-un „vis visat”, pe care îl și
concretizează: „Parcă mă trezea o copilă-copiliță/ cu trandafiri pe guriță” [AFAȘM,
1964, nr. 149, f. 95; Costuleni].
Personajele își fac mărturisiri de dragoste, se cântă cântece ciobănești de
către toți.
Această diversitate structurală de alaiuri, „botezate” la fel, „Malancă”, l-a
determinat pe G. Spataru să afirme că „sub această denumire întâlnim în limba
moldovenească «Malanca» – dramatizare populară, «Malanca» – dramă haiducească,
«Malanca» – contaminație a dramelor haiducești, «Malanca» – dramatizare populară
anticlericală și antisectantă” [67, p. 74, 88, 91]. Aceeași rațiune l-a determinat pe
I. H. Ciubotaru la o „scară” evolutivă, mărunt segmentată, „pentru primele forme
de dramă rituală”: „referitoare la vânătoarea primitivă”, apoi „acestora le-au urmat
jocurile crescătorilor de animale, apoi cele cu caracter agrar, care foloseau măști
vegetale și antropomorfe, reprezentând demoni ai vegetației, personificând primă
vara (ca în Paparuda) sau referindu-se la rituri ale fertilității solului (precum Călușul,
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Cucii). Cultul morților a generat altă categorie de jocuri rituale: jocurile grupurilor
de bărbați care întruchipau, deghizându-se, spiritele strămoșilor” [26, p. 655]. Din
cu totul altă extremă, de formulă excesiv de comprimată de spectacol unificat, Ioan
Massoff explică ceea ce a înțeles că e Malanca: „Un adevărat teatru ambulant este
Malanca, interpretat de flăcăi mascați. Personajele înfățișează felurite categorii
sociale cu ocupațiile lor – fierari, cizmari, nu lipsesc mirele și mireasa, moșneagul
și baba, țiganul și țiganca, scripcarii. Țiganul poartă ciocanul și nicovala, țiganca dă
în cărți și ghicește, dracul vâră zâzanii ți-i ațâță. Malanca este însoțită de un ursar
care joacă ursul, zornăind cu energie un lanț pe o tavă, imitând sunetul banilor și
tot îndemnând: «Joacă bine, măi Martine, că-ți dau miere de albine», la care ursul
începe să joace figuri” [51, p. 46].
Am descris procedeul extinderii noționale asupra urăturii, colindei, am
prezentat structura unui alai contaminat cu scene haiducești. Parametrii structurali
și tematici ai reprezentațiilor acestei etape pur și simplu nu pot rezolva un subiect  –
chiar atunci când e vorba de subiecte tradiționale în teatru, nemaivorbind de
inovații, cum ar fi motivele „anticlericale și antisectante”. O altă categorie de alaiuri
îl determină pe G. Spataru să afirme că „în nordul republicii [RSSM] «Malanca» se
prezintă ca o dramă populară de proveniență rusă. Abia după război au apărut un șir
de versiuni și în limba moldovenească. «Malanca» – dramă propriu-zisă nu e decât
traducere a versiunii rusești” [67, p. 89].
Între cele peste 30 de variante de „Mălănci”, pe care le deține Arhiva de
Folclor a Academiei de Științe a Moldovei, există și o „Malancă” în limba rusă,
culeasă în Ocnița [AFAȘM, 1962, nr. 140, f. 115], unde, în același timp, a fost
culeasă și o variantă românească [AFAȘM, 1962, nr. 140, f. 107]. Confruntarea
acestor două variante, dintre care cea românească, indiscutabil, e o traducere a celei
ruse, e cea mai indicată în contextul controversat al afirmațiilor citate mai sus.
Remarca informatorului variantei ruse e foarte grăitoare din mai multe puncte de
vedere: „Înainte, de când țin minte bătrânii, era răspândită prin sat numai varianta
rusească a «Mălăncuței». Numai după război (1946) au tradus-o în moldovenește
și de Anul Nou o interpretau când rusește, când moldovenește, iar de doi ani în
urmă e folosit numai textul variantei moldovenești” [AFAȘM, 1962, nr. 140,
f.  115]. Informatorul mai numește varianta rusă „Богатырское представление”
(„Reprezentație voinicească”). Iată pentru început galeria de personaje a ambelor
variante:
Царь русский Максимионович
Прекрасная девица
Король Мамай
Сын Адольф
Рыцарь
Скороход
Старик
Лекарь

Împăratul sau Regele
Mireasa
Împăratul turcesc
Feciorașul Adolf
Ministrul de război
Ministrul de disciplină
2 Moșnegi
Doctorul
Judecătorul
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Dintre personajele teatrului popular basarabean au convenit acestei adaptări
Împăratul, Mireasa, Moșnegii și Doctorul. Neobișnuite tradiției, personajele
Рыцарь (Cavalerul) și Скороход (Alergătorul) au fost traduse deplasat – Ministrul
de disciplină, Ministrul de război, Judecătorul, conform unei categorice obsesii de
„preamărire” în alaiurile din nordul Moldovei.
Ceea ce deosebește varianta românească de cea rusă e formula de felicitare,
care în ultima lipsește – „Ministrul de război: Să trăiți, majestatea voastră rege!
Dați-mi voie să felicităm stăpânii de casă!
Regele: Da, se poate. (Unul zice o hăitură scurtă, adresată stăpânilor casei)”
[AFAȘM, 1962, nr. 140, f. 115; Ocnița].
Chiar dacă nu punem la îndoială afirmațiile informatorului referitoare la
descinderea variantei românești, această formulă tradițională pentru variantele de
alaiuri din satele vecine, ne vorbește, cel puțin, de existența posibilă a unei variante
românești de aceeași structură (să zicem, militară) în satul respectiv.
Fragmentar, vom oferi în continuare trecerea paralelă în revistă a
similitudinilor variantelor. Ceea ce se observă imediat e transpunerea limbajului
versificat în proză: «Царь: ... Для кого этот трон расположен? Ни для турецкого
султана, ни для французкого, только для меня, русского царя Максимилиана.
Встаньте, гребцы молодцы, по местам,/ как соколы по гнездам!» (Împăratul:
Pentru cine-i tronul acesta gătit? Nici pentru sultanul turcesc, nici pentru împăratul
francez, ci numai pentru mine – împăratul rușilor Maximilian. Așezați-vă, bravilor
vâslași, la locurile voastre, ca șoimii în cuiburi!).
„Regele: Pentru cine se răsporojește, pentru nația turcească sau pentru mine,
căci eu sunt rege în această țară! Stați pe loc cum stați, căci eu sunt aici rege!”
[AFAȘM, 1962, nr. 140, f. 107; Ocnița].
Numele țarului Maximilian se prezintă etimologizat. Ultimele două rânduri
însă fac trimitere la altă dramă populară rusă, care ar îndreptăți specificarea
informatorului – „богатырское представление” (spectacol eroic). E vorba de
drama „Лодка”. Într-o variantă a acesteia găsim următoarele rânduri:
„Aтаман: ...Мигоментально сострой мне костную лодку. (Atamanul:...
Tot acum să-mi faci o luntre încăpătoare.)
Эсаул: Готова, aтаман./ Гребцы, пo местам,/ весла по бортам!” [59,
р.  364].
(Esaulul: E gata, atamane./ Vâslașii, la locuri,/ vâslele – în apă!)
Dar sunt unicele rânduri din drama „Лодка”, ajunse în varianta rusă din
Ocnița. Se poate presupune că modelul genetic – pentru variantele românești – a
conținut o contaminare a unor scene din această dramă cu subiectul „Maximilian”.
Și într-o variantă, și în alta „suveranii” trimit mesageri Frumoasei domnițe
(Прекрасной девице) și Miresei. Varianta românească anticipă scena mesagerilor
cu o apariție a Miresei, ceea ce lipsește în varianta rusă:
„Mireasa: Eu merg prin câmpul larg,/ prin aer curat/ și nu mi-am găsit
amantul meu.../ căci eu prin sabia mea cea ascuțită și tăioasă/ vorbele împăratului
să fi știut,/ capul îmi tăiam/ și așa vorbe focoase/ la inimă n-aveam” [AFAȘM,
1962, nr. 140, f. 115; Ocnița].
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Că monologul acesta e de proveniență străină tradiției teatrului, o confirmă
limbajul stângaci, departe de specificul oral.
«Царь: Скороход фельдмарешал грозного Максимионовичя, ступай в
чистое поле, приведи мне красную девицу и скажи что я возьму ее замуж».
(Împăratul: Alergător, feldmareșal al împăratului Maximionovici, ieși în
câmpia curată, să mi-o găsești pe preafrumoasa fată, să-i spui că o voi lua de soție
și s-o aduci la mine).
„Regele: Domn ministru de război, dă-te-n fața mea! Pleacă pân’ la frumoasa
domniei sale și întreab-o: poate să meargă în căsătorie după mine ori nu, că dacă nu,
palatul îi stricăm și averea îi luăm”.
Inconsecvența transpunerii limbajului se vădește și în denaturarea conflictului
modelului rus. «Koверская княгиня» (principesa Koverskaia) devine „frumoasă
domnie”, iar motivul principal al refuzului acesteia – ezitarea Țarului Maximilian
să adere la religia ei («коверские боги» – zeii koverilor) – dispare cu totul:
«Девица: ...Тогда я пойду замуж за него, когда он поверит богам
коверским.
(Domnița: Mă voi mărita cu dânsul, dacă va crede în zeii koverilor.)
Царь: Полюби меня, красная девица.
(Împăratul: Iubește-mă, frumoasă domniță!)
Девица: Нет, я тебя не люблю,/ потому что у тебя глаза/ окатились
кровью/ и ты по-разбойскому смотришь».
(Domnița: Nu! Eu nu te iubesc, deoarece ochii tăi sunt plini de sânge și te uiți
doar dușmănește) [59, p. 380].
„Regele: Frumoasă domnia voastră! Mă iubiți pe mine sau nu? Dacă nu,/ noi
palatul vă stricăm/ și averea v-o luăm,/ și îndată începem război!
Mireasa: Eu nu pot să vă iubesc pe dumneavoastră!
Regele: Pentru?
Mireasa: Pentru că vă fierb ochii în sânge și cătătura vi-i tâlhărească!”
[AFAȘM, 1962, nr. 140, f. 115; Ocnița]
În ambele variante acestui refuz îi urmează judecata temerară – „tăierea”
capului – anticipată de cântece. În varianta rusă cântecele „jalnice” sunt cerute și de
Țar (Împărat), și de Râțar (Cavaler), care urmează să execute sentința. În varianta
românească, abia după ce Mireasa este „tăiată”, i se cântă și ea... „se deșteaptă”:
«Царь: ...При смерти красной девицы оформлять хор! (Țarul: La
înmormântarea frumoasei mirese să cânte corul!).
Рыцарь: ...Гребцы-молодцы, войною грудь гремит. Прощай ты, мо(я)
мил(ая)...» (Cavalerul: ...Bravilor vâslași, pieptul de luptă ni-i gata. Adio, draga
mea...);
„Toți (cântă): A murit un suflet mare,/ s-a sfârșit iubirea ei./ Să-i cântăm cu
toții,/ să-i cântăm așa,/ că mândra în ceasul morții/ poate s-a scula. (Mireasa se
deșteaptă)”.
Urmează în fiecare variantă scena confruntării „suveranului” cu un împărat
intrus: «Король Мамай: ...Насторожайтесь! На черной лошади сидел, красные
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усы покрутил и в битву княгиню найдем... Я, король Мамай золотой орды, друг
солнца, брат луны...» (Hanul Mamai: ...Băgați de seamă! Eu sunt hanul hoardei de
aur Mamai, prietenul soarelui, fratele lunii! Pe cal negru-ncălecat, mustățile mi-am
răsucit, pe kneaghine-n lupte-o vom găsi...).
«Царь: Будем драться, старый Мамай.» (Împăratul: O să ne luptăm,
bătrâne Mamai);
„Regele turc: ... Eu sunt rege mai mare pe soare, pe lună, pe țară și mai mare
peste toate... Cu-acest paloș turcesc/ zdrobesc/ capul tău împărătesc” [AFAȘM,
1962, nr. 140, f. 115; Ocnița].
Dacă în varianta rusă resortul conflictului e clar – răpirea kneaghinei –
și rezolvat printr-un cântec, atunci în varianta românească lipsește motivarea
scenei, iar dialogul între Regele turc, Împărat și Miniștrii acestuia e mai alungit.
Caracteristicile acestui dialog sunt ale variantelor de „Arnăuți”:
„Regele: Cum vrei, voinice,/ cu bani să te plătesc/ ori cu armata să înaintez?
Regele turc: Dar dumneata nu știi că noi suntem trei frați sultani cu arme
înarmați,/ cu flori împodobiți,/ prin sate și orașe porniți?/ Lupta întorlocăm/ și pe
voi vă așteptăm./ Bună seara, rege rusesc și toată Rusia!
Toți: Bună seara!
Ministru de disciplină: Cum de ai venit la mâna mea fără nici un drept și fără
nici o chemare? Cum de ai intrat în țară fără de nici un drept și fără nici o voie?
(către toți) E drept?
Toți: Drept!
Ministru de disciplină: De aceea să știi că eu în țara asta sunt ministru de
disciplină și trebuie să-ți ceri voie de la mine.
Regele turc: Cum, ministre de disciplină, ai stat în fața mea cu așa vorbe?
Să-mi spui imediat: „La loc treceți!
Ministru de disciplină: Să trăiești, Măria Ta!/ Eu vorbele ți le-oi asculta/ și la
loc oi sta!” [AFAȘM, 1962, nr. 140, f. 115; Ocnița].
Urmează scena confruntării Împăratului cu Feciorul. În varianta rusă
neînțelegerile între Țar și fiul său Adolf se mențin pe aceeași linie a relațiilor Țar  –
Kneaghine:
«Царь: Сын мой, сойдемся со мною. (Împăratul: Fiule, să mergem
împreună!).
Сын: Я твою коверческую веру топчу под ноги (Fiul Împăratului: Eu calc
în picioare credința ta koveră)». [AFAȘM, 1962, nr. 140, f. 107; Ocnița].
Varianta românească renunță și aici la consecvența modelului:
„Regele: Fecioraș, feciorul meu, crezi în vorbele mele sau nu?
Feciorașul: Eu nu cred în vorbele tale,/ vorbele tale/ le pun la mine sub
picioare.
Regele: Fecioraș, feciorul meu,/ crede, că de tine o să fie rău.
Feciorașul: Da, nu-i adevărat,/ înălțate tată-împărat,/ eu vorbele tale/ le pun
la mine sub picioare/ și cred în sabie” [AFAȘM, 1962, nr. 140, f. 115; Ocnița].
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Și într-o variantă, și în alta Fiul e judecat (i se „taie” capul) și e jelit prin
cântec, dar consecvența lui Adolf din subiectul rus trece în pure capricii în varianta
românească.
Scena finală e o anexă glumeață cu un Moșneag surd și un Medic francez:
«Лекарь: Нет, я не русский, я французкий. Я лекарь. Лечу, вреда
вырезаю. До меня идут на ногах, а от меня идут на костылях».
(„Medicul: Eu sunt francez. Orice boală bine lecuiesc. Vin cu cap – se duc
fără cap. Vin cu mâini – se duc fără mâini. Vin cu picioare – se duc în cârje”)
[AFAȘM, 1962, nr. 140, f. 115; Ocnița].
Aceeași variantă se joacă și în satul Grinăuți-Moldova (Ocnița), doar că în
locul urăturii se intonează la geam cântecul Mălăncuței [AFAȘM, 1962, nr. 140, f.
134]. „Malanca” din Grinăuți-Raia (Ocnița) respectă îndeaproape modelul româ
nesc din Ocnița, dar are anumite invenții „moderne”: pe „frumoasa domnie” o
judecă după „articolul 207”, condamnând-o la moarte. Regele îi citește suveranului
turc o prelegere despre „revoluție”, iar în final tot Regele îl „premiază” pe Țigan
cu „tăierea capului” [AFAȘM, 1962, nr. 140]. Inovațiile „Mălăncii” din Clocușna
(Ocnița) nu țin numai de găsirea altei formule de felicitare-urare decât variantele din
Ocnița și Grinăuți. Numirea confuză a Miresei în varianta din Ocnița – „frumoasa
domnie” – la Clocușna e concretizată cu numele Catiușa [16, p. 48]. Două precizări,
care lipsesc în varianta din Ocnița, ne determină să presupunem că descinderea
acestei variante poate avea alt model – poate chiar același model rusesc, ce putea fi
copiat în caiet și tradus mai gospodărește. La Clocușna Regele turc argumentează
clar scopul venirii sale: „Dar dumneata cum de ai cutezat.../ și [pe] Catiușa mi-ai
furat?” – îi reproșează lui Maximilian. „Să știi că pentru așa ceva,/ foarte mult ne
vom lupta/ și Catiușa înapoi ne-o vom lua!”.
Și conflictul Rege–Fiu e concretizat:
„Regele: Tu, fiu, feciorașul meu, crezi în ordinele și cuvintele mele ori nu?
Fiul: Eu ordinele și cuvintele matale/ le pun la mine sub picioare/ și cred în
puterile mele”.
Dar lipsesc și aici pretextele grave din subiectul Maximilian – confruntarea
credințelor.
Dacă în aceste sate învecinate modelul poate să se răspândească mai lesne,
atunci „Malanca” din Căușeni are o geneză cu totul aparte. În cadrul Festivalului
folcloric „La vatra horelor”, la prima ediție zonală de la Țaul (Dondușeni),
clocușnenii și-au prezentat „Malanca”, iar în a cincea zonă, din Tighina (peste
câteva luni), căușenenii au reușit să învețe și să ofere exact aceeași „Malancă” (în
planul textului), cu singura redactare a numelui Catiușa – Ileana.
Acestea sunt variantele de „Mălănci” generate de modelul rusesc. Dintr-o
piesă cu subiect bine conturat s-a ajuns la scene răzlețe, care nu realizează un
subiect. Varianta rusă, în limbaj versificat, și-a păstrat – timp de câțiva ani, cât
s-a jucat – matricea conflictuală. Doi factori determinați au ratat înrădăcinarea
subiectului „Maximilian”: transpunerea în proză a limbajului versificat și lipsa
tradiției acestui fel de teatru.
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O situație inversă o constata Grigore Bostan într-un sat ucrainean, Medveja,
de la frontiera cu Basarabia: scenele haiducești au fost atrase și conservate într-o
„Malancă” ucraineană [12, p. 47].
Am intrat de curând în posesia „Mălăncii” din Hădărăuți (Ocnița), pe care
ne-au furnizat-o interpreții anilor 1931–1932, Feodosie Liciu, 72 de ani, și Simion
Tudosan, 66 de ani. Feodosie Liciu a fost interpretul Regelui, iar acest rol, după o
tehnologie tradițională, revine interpreților mai virtuoși, care au interpretat toate
celelalte roluri – de la cele mai simple până la Rege. Simion Tudosan a jucat-o
pe Baronesă timp de câțiva ani. Subliniem aceste amănunte, pentru a înțelege
uluitoarea capacitate a informatorilor de a-și aminti subiectul în întregime.
Formula de debut e cea pe care o vom întâlni în multe variante haiducești:
„Un Haiduc: Foaie verde de-alior,/ colo-n vale la izvor/ se-ntâlnește dor cu
dor” [16, p. 58].
După acest cântec, axat pe un dialog, dar zis de un singur Haiduc, scena
Regelui și a Bărănesei (cum zic informatorii) pare să fie aceeași ca în variantele
anterioare:
„Regele (iese în față și face câțiva pași într-o parte și-n alta): Iată ce voi
spune eu! Trecând odată prin țara regelui Dodon,/ am văzut o principeasă/ foarte
frumoasă./ Dacă ar fi să vorbesc cu ea,/ parcă mai ușor pe inimă mi-ar sta.
Vânătorul (vine în fața Regelui): Să trăiți, domnule ataman! Pot să v-o aduc!”
[16, p. 58].
După un triplu refuz al Bărănesei, acesteia i se „taie” capul. Este chemat
Doctorul, ca s-o lecuiască. Felul în care o „tratează” e asemănător procedeului
Medicului „franțuz” din variantele anterioare:
„Doctorul: Ce te doare, Bărăneasă?
Bărăneasa: Capul.
Doctorul: Să-ți pun cap o varză de curechi, ca să-ți fie mai ușor...
(În continuare Regele face un pas în partea lui Jianu, care se preface a sfătui
cu ceilalți Haiduci):
„Regele: Măi, voinice înarmat,/ cum, pe unde ai intrat?/ Spune-n grabă cine
ești,/ că pe loc te nimicesc!
Jianu: Cum? Tu pe mine la prima întâlnire/ să mă pui la oprire?
Regele: Sai, măi frate vânător/ și mă scapă de acest Jian îngrozitor! (Vânătorul
îl leagă pe Jianu)”.
Urmează cântecul de deplângere a captivului, apoi alt cântec de viață grea,
urmate de propunerea de răscumpărare:
„Jianu: „Să-ți dau o pungă cu poli/ și să mă scapi de la-nchisori,/ și una cu
mărunțele,/ să mă scapi de zile grele!
Vânătorul (către Rege): Ce zici? S-o luăm ori nu?
Regele: S-o luăm. S-avem de umblat,/ de îmbrăcat și de-nsurat!
Toți (cântă): A scăpat Jian al nostru...”.
După aceste scene haiducești urmează urarea Bărănesei adresată gazdelor și
apoi un „Mulți ani trăiască!” zis de toți interpreții.
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Cursivitatea limbajului, mărturiile și vârsta informatorilor ne îngăduie
să afirmăm că această „Malancă” a existat mai înainte de variantele din Ocnița,
provenind de la alt model. Cât privește structura compozițională a variantei, ea
confirmă o observație și în alte părți, unde acest fel de alai s-a extins: „Mălăncile”
pot include – în verva de acaparare – chiar și un subiect haiducesc [varianta din
Sauca, P. Zadnipru].
Dacă în cazul unor asemenea contaminări subiectul haiducesc rămâne mai
restrâns, atunci „Malanca” din Bilicenii Vechi (Sângerei) prezintă un exemplu de
alai cu mesaje vagi. Varianta are un personaj curios – Coroi – identificabil istoric,
el figurează și în cântecele populare de protest social. Prin replicile ce i se fac de
către Împărat (când acesta-l surprinde amenințând-o pe Regină), făcând abstracție
de nume, e lesne de ghicit caracteristicile Harapului:
„Împăratul: Ie-l pe acest Coroi negru și buzat,/ să mi-l arunci la închisoare,/
să nu mai vadă mândrul soare!
Santinela: Da! Da!/ Ordinul voi executa!/ Treci, treci, Coroi negru și buzat,/
la închisoare ești condamnat!”.
Replicile de mai departe ale lui Coroi-captivul se umplu de încărcătură
socială, fiind ale haiducului-captiv din subiectul haiducesc:
„Coroi (cântă): Lasă, santinelă, lasă,/ de închisoare nu-mi prea pasă,/ de
copii inima mi-i arsă...
Santinela: Ce cânți, moșule, așa duios,/ de cad frunzele pe jos?” [68, p. 71].
Iertarea captivului pare să facă aluzie la grațierea lui Jianu de către domnitor,
dar dialogul, întâlnit în mai multe variante haiducești, lasă să se reliefeze chipul
hoțului:
„Împăratul (către Santinelă): Dacă el jură pe cinstea sa/ că de codru s-a
lepăda/ și de muncă cinstită se va apuca,/ eu jur pe cinstea mea/ că l-oi ierta!
Coroi: Da! da!/ Eu jur pe cinstea mea,/ că de codru m-oi lepăda/ și de muncă
cinstită m-oi apuca”.
Confuzia noțională între Haiduc și Hoț vine de mai departe și poate fi
întâlnită într-un subiect haiducesc integral. Dar nonsensul ce urmează poate fi
explicat numai de specificul alaiurilor:
„Coroi: Sai, măi frate vânătoare,/ sai mai iute, sai mai tare,/ sai mai iute de
mă scoate,/ că mă apucă fiori de moarte!”.
Acest împrumut din balada „Șarpelui” într-un subiect grav ar aprofunda
dramaticul. „Hărțuielile” verbale ce urmează vin din nou în albia distinctă a
alaiurilor:
„Vânătorul: Eu sunt vânător de la Smârdan,/ care i-a făcut pe turci să strige
„aman!”/ și vin cu această armă ruginită/ pentru tine, spurcatule, pregătită!
Împăratul: Sabie, săbioară,/ ieși din teacă afară,/ să te lupți cum luptai în
trecut la războaie,/ de curgea sângele șiroaie./ Tot așa să mi te porți,/ să iei capul la
acest hoț!”.
În dialogul ce urmează Coroi din nou are semnele Harapului:
„Pădurarul: Eh, măi Coroi, măi Coroi, liftă păgână,/ ce nu-mi cazi tu mie-n
mână!
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Coroi: Aoleu, tatăl meu.../ El vindea și cumpăra/ de toate ce trebuia...”.
Mai rară în alaiuri, scena cu personaje alegorice – Anul Vechi și Anul Nou  –
e aceeași din variantele haiducești. În încheierea reprezentației apar Țiganul cu
Ursul. Țiganul îl îndeamnă pe Urs să joace.
„Împăratul: Măi, țigane, ce cauți pe-aici?
Țiganul: Caut un capăt de țigară!
Împăratul: Dă-mi și mie o țigară!
Țiganul: Stai să caut un capăt de țigară și ți l-oi da!” [68, p. 74].
Aceste conglomerate de subiecte ratate, de multiple și diverse scene
constituie tipul V de alaiuri, care depășesc ca priveliște orice reprezentație – și
jocuri, și piese. E miza acestei etape, care nu urmărește realizarea unei linii de
subiect, dar întregirea unui alai impunător. Avem deci nu atât funcționarea
subiectului, ci întregirea unui alai impunător. Funcționarea acestui mecanism e
fatală uneori chiar pentru piese bine constituite.
Afirmarea în teatrul popular a pieselor cu subiect e legată în exclusivitate de
izvoare livrești, deși apelarea la carte ține tot de tradiție. Și aici e important modelul
de început. Iar la începuturi a fost biserica ortodoxă creștină, care, după modelul
misterelor bisericilor europene, nu a făcut altceva decât ceea ce se înțelegea întru
susținerea acestor reprezentații de către civilizațiile europene. Dincolo de polemica
din jurul filierei prin care ne-am ales cu subiectul religios „Irozii”, afirmarea
acestuia în cultura populară românească e de toată frumusețea și noblețea. Valoroase
considerente despre originea Irozilor ne parvin de la M. Kogălniceanu: „Dascălii și
diecii, întocmai ca în Franța les clercs de la Bazoche, erau învățători, erau zugravi,
erau cântăreți, erau chiar actori reprezentând misterele religioase, ce pretutindenea
au fost începutul teatrului modern, și din care rămășițele ne sânt păstrate încă prin
Irodul sau Betleemul nostru, cari din ziua de Crăciun și până în lăsatul secului
parcurg stradele orașelor noastre, și care se reprezenta mai cu deosebire de cântăreții
de la biserici. La începutul încă al acestui secul Irozii erau ținuți în onoare mai
mare, fiii boierilor celor mai înalți, îmbrăcați în haină de stofă aurită, mergeau la
curtea domnească și la casele boierești, cele mai însemnate, de reprezentau scenele
religioase. Aici este loc să regret că, încă cât este timpul, nu ne îngrijim să păstrăm
ultimele rămășițe ale Irozilor, cari seculi întregi, cu păpușele, au fost teatrul nostru
popular” [20, p. 19]. După acest citat din Revista pentru istorie și filologie (I, 1882),
T. Burada accentuează în aceeași pauză: „boierii îngăduiau să intre în salon odată
cu Irozii și o parte din popor, precum și copiii, cari urmau pe Irozi pe strade, ca să
privească și ei”.
Oamenii simpli au manifestat întotdeauna o curiozitate aparte pentru viața
și modul de a sărbători în familiile boierești, acestea constituind adeseori modele
eficiente în eforturile oamenilor de mijloc și ale celor din păturile de jos de a-și
organiza modul de trai și modul de a sărbători, însușind principiile valorice ale
unor boieri luminați. În aceste case, unde cartea își avea locul cuvenit, se înțelegea
lucrarea bisericii prin tinerii școliți lângă altare. Iar poporul era foarte sensibil la
câte se prețuiau și se susțineau în înaltele case și, mai ales, la biserică.
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Între modelele livrești și variantele folclorice ulterioare funcția de inter
mediari, în afara fețelor bisericești, le revenea (le mai revine) și învățătorilor.
Alegerea modelelor livrești nu e întâmplătoare. O caracteristică determinantă
a modelelor solicitate e constituirea lor pe baza folclorului. O excepție relativă o
constituie subiectul religios „Irozii”, unicul de această tematică în teatrul popular al
românilor. Deși subiectul a fost lansat de biserică, – umblau dieci și dascăli tineri,  –
el a fost preluat și de cete de enoriași, dat fiind că motivele biblice, folosite în
„Irozi”, erau cunoscute de mase (influența bisericii la timpul când se afirmau „Irozii”
fiind considerabilă). Subiectul religios „Irozii”, alături de practica umblatului „Cu
steaua”, sunt mostre singulare de această tematică în teatrul popular. Lucrurile
ar părea neverosimile, raportându-le la repertoriile altor culturi populare. Dacă
cetele organizate de dieci respectau canoanele și preceptele bisericești, apoi cetele
flăcăilor din poporul de rând își permiteau anumite libertăți, realizând scene ori
chiar subiecte fragmentare (structuri „alunecând” spre caracteristicile actualelor
alaiuri). Depășirea unor parametri „morali” a determinat administrațiile timpului
(primari subțirei, cărora istoria se face a le uita numele) să interzică reprezentația –
am mai pomenit cazul și ucazul.
Am cercetat motivul „Maximilian”, care ia în dezbatere conflictul, legat de
afirmarea creștinismului și rezistența credinței în „idoli”. Regizorul slovac de cinema
Martin Slivka a realizat un interesant film etnografic, consacrat teatrului popular:
„Venim din străinătăți, aducem noutăți”. Filmul cuprinde „dramele populare din
ritualul ciclului de iarnă: piesele populare «Vifleem» (piesă de Crăciun), piesa
despre Adam și Eva, despre Irod, despre Sf. Doroteea și despre trei magi; tot aici
s-au inclus «Umblatul colindătorilor cu Steaua», cu «Capra»” [11, p. 22]. Intriga și
motivul biblic, selectate și, judecând după variantele „Irozilor”, acceptate și reluate
de popor, sunt confruntarea celor Trei Magi (ori Trei Crai, Trei Regi), cu Irodîmpăratul, de care „când se aude și pasărea în zbor se-ascunde”. Cruzimea lui Irod
și „tăierea pruncilor” nu constituie atât o reluare a mitului biblic, cât o interceptare
a socialului, pentru care poporul a avut totdeauna o vădită predilecție. În acest
sens sunt foarte importante mărturiile lui T. Burada despre libertatea interpretului
popular de a anexa chiar la aceste scene altele „mai deșănțate, cari abăteau de la
buna cuviință față cu religia și morala”, încât autoritățile au „găsit de cuviință a
opri reprezentațiile «Irozilor»” [20, p. 32]. Această tendință către scene „mai
deșănțate” e remarcată încă de cronicarul Nestor, care pomenește de obiceiuri cu
spectacole de prin anii 1067–1068: „Astfel diavolul se arată în aceste obiceiuri și
în altele, îndepărtându-ne de Dumnezeu prin tot felul de uneltiri, cu trompete și
bufoni, cu surle și cu rusalii. Căci vedem lăcașurile de petrecere ale poporului așa
de îngrămădite, că nu mai încape, spre a privi spectacolele născocite de diavol, în
vreme ce bisericile rămân goale” [17]. Varianta „Irozilor”, fixată de T. Burada, e
una din cele mai timpurii variante [20, p. 20] și una din cele mai „cuviincioase” cu
„religia și morala”, de aceea considerăm că e important să reprezentăm înlănțuirea
de scene în varianta respectivă:
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1. Versuri de intrare, zise de Înger.
2. Intrarea Împăratului, anunțată prin versurile: „Iată vine cel dorit.../
Împăratul cel mai tare/ către ai săi ucenici,/ cel mai mare peste mici” [20, p. 21].
3. Dialogul Împăratului cu Stratiot. Împăratul îi comunică presimțirea sa
despre nașterea lui Hristos. Îl trimite pe Stratiot la Vifleem să afle.
4. Cântecul îngrozirii de împărăția lui Irod. Dialogul lui Irod cu Îngerul
Morții. Cântecul egalității tuturor în fața morții.
5. Apare Stratiot și confirmă vestea nașterii. Propune să taie toți pruncii „de
doi ani mai mici în jos, ca să-l afle pe Hristos” [20, p. 21].
6. Sunt anunțați Craii. Irod îi poruncește lui Stratiot să împodobească palatul
și acesta pune trei scaune lângă Împărat. Dialogul cu Craii. Irod acceptă plecarea
Crailor după Hristos, dar să-l anunțe și pe dânsul când l-ar afla.
7. Îl cheamă pe Stratiot și poruncește tăierea pruncilor. Se cântă „Trei crai de
la răsărit”. Vine Stratiot cu porunca împlinită.
8. Se cântă „Sfinților mucenici”. Vin Craii și-l acuză de crimă.
9. Vine Harapul și povestește de tatăl său, căruia nu știe care împărat i-a
furat o roabă, cu care voia să se căsătorească, căci îi murise soața: „El vindea și
cumpăra, după cum i se întâmpla”. Irod îl acuză pe Împăratul ce-a furat roaba.
Harap sare la Irod cu cuțitul, zicând că are dreptul să-l taie. Stratiot cu straja îl
opresc pe Harap. Irod vrea să-l taie: „Ah, sabie, săbioară,/ iubita mea săbioară,/ ieși
din teacă afară/ și vrăjmașul mi-l omoară” [20, p. 29].
10. Irod poruncește să-l bage la închisoare, dar îl readuce să afle „ce foc
pe Harap l-a lovit”, „de nu s-a socotit cu oștile împărătești?”. Harap a vrut să-și
răzbune copilul tăiat între cei „14 mii de prunci”. Cere îndurare și e iertat.
11. Se cântă „Stați toți într-o unire!” [20, p. 30].
Importantă remarca lui T. Burada de la sfârșitul acestei descrieri: „Notăm că
sfârșitul reprezentației este că împotriva Istoriei Irod-împăratul se înduplecă mai la
urmă a se duce să se închine Pruncului-Dumnezeu... Cu prilejul jocului «Irozilor»
din anul 1863 însă se vede că unele tacâmuri de Irozi nu se purtau cuviincios cu
publicul și, în afară de aceasta, în cânticele cu caracter religios mai adăugeau și
unele mai deșănțate...” [20, p. 32].
Varianta lui T. Burada provine, după asigurările și argumentele colectoru
lui, de pe la 1860. O altă variantă, provenită cel puțin de la începutul secolului al
XX- lea, ne-o oferă E. Niculiță-Voronca în 1903. Alături de înlănțuirea de scene din
varianta lui T. Burada alăturăm pe cea din 1903:
1. Formula de intrare, zisă de Înger, care mai prezintă „trei filozofi de lume
luminători”. Cântă împreună „Nașterea ta, Hristoase”, „Iată-l vine cel dorit”, „Trei
crai ai împăratului”.
2. Autoprezentarea lui Irod: „Cu piciorul în pământ am dat,/ pământul
s-a cutremurat,/ eu sunt Irod împărat!”. Stratiot îi vorbește de „trei crai călare”,
„despre-un copil întrebând”. Împăratul îi poruncește să plece și să-i ispitească.
3. Ciobanul și Stratiot vorbesc despre împărați – de Irod și de cel „așteptat”.
Stratiot îl ispitește, dar îl și repede pentru vorbele prea libere la adresa Împăratului.
Toți cântă un cântec ciobănesc.
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4. Cântă toți „Șoldan Viteazul”. Intrarea Crailor la Irod: „De ce n-ați venit
cu oști,/ dar veniți ca niște proști?”.
5. Craii îi vorbesc de „noul-născut” și Irod îi trimite să-l găsească, dar să-i
spună și lui, ca să meargă să se închine și el „ca la un mare Dumnezeu”. După
plecarea Crailor, Irod îi poruncește lui Stratiot: „Și pe pruncii cei mai mici/ să mi-i
faci toți mucenici”.
6. Cântă toți cântecul „O, Moldavie iubită”.
7. Se reîntorc Craii cântând colinda „Trei crai de la răsărit”. Îi reproșează
lui  Irod tăierea pruncilor. Cântă „Șede Adam înaintea raiului”.
8. Dialogul Arapului cu Stratiot, batjocura Arapului, care-l trage pe
Împăratul de barbă.
9. Dialogul „șepelit” al Împăratului cu Arapul. Arapul sare la Împărat și e
pus la „închisoare”. Toți cântă „Eu sunt Șoldan Viteazul”.
10. Aducerea de la închisoare a Arapului și dialogul glumeț cu Stratiot.
Povestirea de către Arap a istoriei tatălui său, pentru care este iertat. Se încheie cu
cântecul: „Asta-i zi prăznuitoare,/ preaslăvită sărbătoare!/ Fericiți mulți ani să fie/
cu mult dar și bucurie/ și cu dragă sănătate/ cu deplină bunătate./ Și ca pomii să
trăiți,/ ca pomii să înfloriți/ și ca ei să-mbătrâniți” [57, p. 8].
Deosebirea în tonalitate a acestor variante e categorică. Dacă în prima des
coperim în Harap un personaj dramatic, atunci în a doua variantă Arapul e un
personaj prin excelență comic, limbajul stâlcit al căruia îl vom regăsi segmentat
prin alaiurile actuale.
Variantele de care dispunem ne oferă un tablou dominat de eforturile
demitizării. La o analiză atentă distingem în ele subiecte foarte sumare, constituite
doar din câteva scene, uneori restructurate ori cu accentele deplasate, destrămând
mesajul modelului.
Doar în trei variante de „Irozi” linia comportării lui Irod corespunde mitului,
deși se desfășoară în foarte puține scene. „Irozii” din Voloca conțin aceeași
necorespondență cu „istoria”, pomenită de T. Burada, dar o singură replică ce-i
urmează, întoarce subiectul pe linia mitului:
„Irod: Mergeți de-l aflați/ pe cel mic cucon,/ mie de știre să-mi dați,/ tot lui
vreau să fiu închinat.
Îngerul: Ascultați ce vă spun eu.../ Că Irod a pus gând rău...” [AFAȘM, 1975,
nr. 282, f. 176; Voloca].
În varianta din Voloca constatăm aceste scene:
1) Intră în casă mai întâi Ciobanul, dă binețe, se vaietă că e obosit și „se
culcă”. Vine Îngerul, urează pace tuturor și-l trezește pe Cioban, spunându-i vestea
„nașterii”. Ciobanul își spune visul cu „cerul... deschis”.
2) Irod se plânge că prorocirile profeților lui se adeveresc. Sunt adunați cei
Trei Crai, pe care Irod îi cheamă să i se înfățișeze și pe care-i întreabă unde merg.
După ce Craii îi răspund că merg să-i ducă „daruri scumpe” lui Hristos („aur...
smirnă... tămâie”), Irod se supără, întrebând ce împărat mai mare decât dânsul
poate fi pe lume?
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3) Irod îl întreabă pe Odia (popa) ce spun cărțile. După confirmarea veștii
ordonă tăierea pruncilor. Odia îl imploră să renunțe la această idee.
„Irod: Cu picioru-n pământ voi da,/ pământul se va cutremura,/ norii or
lăcrăma”.
Se răzvrătesc și Craii și se ciocnesc cu „săbiile”.
4) Ofițerul îi oprește și Irod afirmă că vrea și el să fie „închinat”, dar e divulgat
de Înger că tăinuiește gând rău.
Aici subiectul se încheie, făcând uz de un procedeu frecvent mai ales în
alaiuri. La replica Îngerului, Irod întreabă: „Prin ce dovedești?
Îngerul: Prin cântare”.
Și se cântă colinda celor Trei crai de la răsărit.
Varianta „Irozilor” din satul Mărăndeni (Fălești) conține și mai puține scene.
Împăratul întreabă cine bate la poartă și Ofițerul „trimis” să vadă, afirmă că „Pe
străzi s-au prins trei oameni pe cai ferosofi”. Craii, chemați în fața Împăratului, sunt
amenințați de acesta. Gașpar îi amintește că și ei au „oaste mare împărătească”, dar
acum îl caută pe cel „nou-născut”. Irod îi amenință și ordonă închiderea Crailor
„în  pivniță” [AFAȘM, 1964, nr. 148, f. 278].
Varianta din satul Mălinești (Bucovina de Nord) e mai aproape de cea din
Voloca (Bucovina de Nord). Împăratul cere vești de la Ofițer care-i răspunde că
s-au prins „... trei fețe de oameni străini.../ călări pe cai./ Sunt călăreți și crai,/
vin din părțile răsăritului/ și merg în părțile năzăritului” [AFAȘM, 1971, nr. 238,
f.  278].
Acest exemplu de substituire a unui cuvânt străin tradiției folclorice
– Nazaret – și etimologizarea schimonosită a numelui celor Trei Crai, cât și
stângăciile limbajului, confirmă izolarea subiectului de tradiția populară. Varianta
din Mărăndeni (Fălești) e foarte concludentă în acest sens.
„Craii (intră în casă cântând): Of, Iroade împărate,/ te-ai umplut de răutate,/
zădărnicie lumească/ și zaviste domnească”.
La cererea lui Irod, Craii se prezintă fiecare, apoi se recomandă el însuși:
„Irod: Al meu glas când se aude/ pasărea în nor se-ascunde.../ Paisprezece mii de
prunci am tăiat...”. Îi amenință apoi pe Crai că poate da „porunci”, ca să fie „supuși
la munci”. Aceștia-l blestemă pe Irod și Împăratul își cere iertare, căindu-se de
cele făptuite. Le cere apoi să-i comunice și lui locul aflării lui Hristos, dar Craii îl
bănuiesc de rele intenții: „Umbli tu, viclean ce ești,/ pe noi, craii, să ne amăgești...”.
Irod cheamă un prunc „de doi ani și mai în jos,/ ca prin el să afle de Hristos”
și acesta prezice soarta „nou-născutului”.
În încheiere se cântă: „Zace-n iesle omenirea,/ drăgălașul prunc Isus”
[AFAȘM, 1971, nr. 138, f. 278; Mălinești].
„Irodul” din Hiliuți (Fălești) include anunțarea și înfățișarea Crailor în fața
lui Irod, care-i repede – de acum tradițional – cu învinuiri și întrebări. Se recomandă
Ajutorul Împăratului cu determinativele atribuite lui Irod în alte variante, apoi le
cere să se prezinte. Irod cheamă un Prunc știutor și-i adresează întrebări despre
prorocirile referitoare la „naștere”. Vrăjitorul invocă cerul, blestemându-l pe tiran.
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Acesta-și cere iertare [AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 90]. „Irodul” din satul Cioburciu
(Ștefan-Vodă) are mai multe caracteristici de alai, care pune preț mai mult pe poza
energică, dinamică, decât pe respectarea logică a subiectului:
„Împăratul: Pentru acești trei crai... cini răspundi?.. Eu...
Judecătorul: Răspundi.
Împăratul: Voi răspundi. Trii crai, la cântari treci...
Craii (Împăratului): Cântarea ta, Doamni fericit și mari...”.
Judecătoru-i trimite la „noul-născut”. Un Crai se angajează „să răspundă”:
„Judecătorul: Prin ce?
Craiul: Prin cântari”.
Toți cântă despre „treizeci de arginți”. Sunt întrebați și se mai recomandă un
Negustor și Irodul. Reminiscență posibilă a scenei cu Irod și Îngerul Morții sunt
versurile ce se cântă în încheiere: „Când omu be șî sî vesălești/ atunci moartea îl
găsăști./ Îl e din scaun îngrădit/ și-l bagî în negru pământ” [AFAȘM, 1972, nr. 242,
f. 264].
Două variante au mai fost colectate în Voloca (Bucovina de Nord). „Irozii”,
colectați de la elevii școlii-internat, veniți din satul Stănești (sat vecin), are aceleași
scene cu aceeași rezolvare a conflictului ca varianta din Hiliuți (Fălești) [AFAȘM,
1975, nr. 290, p. 94]. „Îngerii” din Voloca au și mai puține scene, cu patru personaje  –
Ciobanul și Trei Îngeri. Intră în casă Ciobanul, dă binețe și „se culcă”. E trezit de
un Înger, ca să se ducă să vestească „că s-a născut... Hristos”.
„Ciobanul: Da voi prin ce dovediți?
Îngerii: Prin cântare. (Îi cântă colinda „O, ce veste!)” [AFAȘM, 1975,
nr.  274, f. 167].
Varianta „Irozilor” din Leova e prin excelență un subiect haiducesc, în care
nici un personaj din subiectul religios nu există (Ciobanul nu descinde din „Irozi”).
Se vede că în localitatea aceasta a existat mai înainte piesa „Irozii”, strâmtorată
apoi de subiectul haiducesc [AFAȘM, 1948, nr. 19, f. 85].
Această ultimă metamorfoză nu e numaidecât consecința modificărilor
în variantele subiectului religios. Am văzut că multe variante de alaiuri descind
tot de aici, reluând câteva scene mai „energice”, care permit interpreților să fie
dinamici, mobili și „auziți”. O parte mai restrânsă de variante, care mai realizează
subiectul, atenuează conflictul axial, rezolvându-l „prin cântec”. Aceste schimbări
sunt generate și de faptul că interpreții, în majoritatea cazurilor fiind elevi, nu mai
cunosc mitul generator, ca să „corecteze” – prin comparație – variantele deplasate.
Sunt semnele timpului nou, imprimate și în felul acesta de teatru.
Epopeea Novăceștilor a generat și în teatrul popular variante de coloratură
voinicească. Premisele apariției lor se conțin în însăși tendința „spre unire și
integrare textuală a diverselor subiecte novăcești contaminate” [42, p. 29], care
există ori au existat în tradiția orală. În deplasările pe teren din diferiți ani au fost
anchetați informatori, care posedă – integral ori fragmentar – pânza impresionantă
a vitejiilor „celor Novaci”. Au fost găsite caiete de cântece novăcești, păstrate
cu grijă de către posesori. (Sunt posesorul unui asemenea caiet de la moș Vasile
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Motelică din Cuhneștii Glodenilor). Dar toate acestea nu garantează trecerea
motivului în teatrul popular – rapsozii talentați nu sunt și „regizori” entuziaști.
Ca să se producă această trecere, rapsodul epic trebuie să se întâmple într-un
mediu unde teatrul popular cunoaște o tradiție viguroasă. Se pare că, la toate
aceste circumstanțe, impulsionările înscenărilor populare vin de la cartea lui Petru
Dulfu, care a „asamblat” din episoadele novăcești, existente în folclor, un tablou
panoramic, redactat și completat de el [31]. Un intermediar între modelul livresc și
variantele populare pare să fi fost cu siguranță. Nu e improbabil rostul învățătorilor
în această transplantare. E posibilă mai întâi o înscenare școlară a câtorva episoade
voinicești mai dinamice, iar trecerea de pe scena școlii la funcția orațională se
pare foarte firească: aceeași interpreți – elevi – se manifestă în ambele dimensiuni
artistice: și pe scena școlii, și în formulele populare din cadrul sărbătorilor de iarnă.
De subliniat încă o dată că mult prea multele scene novăcești au impus o selecție
a episoadelor, care ar fi putut realiza o idee de subiect. Pe de altă parte, forma
versificată, bine constituită, le-a hărăzit variantelor populare o mai mare capacitate
de memorizare și conservare.
La Viișoara (Edineț) în anul 1961 a fost înregistrat un fragment de subiect
„novăcesc” de la un elev de clasa a III-a. Informatorul o reproducea ca pe o poezie.
Și mai curios: același fragment îl știa pe de rost și fratele acestuia de 6 ani [AFAȘM,
1961, nr. 137, f. 176]. Precizăm acest moment – forma versificată – pentru că
amănuntul diriguiește în fond comportarea tuturor pieselor etapei acestea, înlesnind
transmiterea și păstrarea relativ intactă a subiectelor.
Multiplele scene în modelul lui Dulfu n-au hărăzit și apariția respectivă de
variante. Credem că aici funcționează lipsa tradiției de apelare la modele livrești (în
teatrul popular!). Cea mai mare parte din variantele novăcești ne provin din satele
raionului Edineț, unde sunt concentrate aceste spectacole. Alte câteva – din satele
raionului Briceni.
La Viișoara (Edineț) intrarea în cadrul sărbătoresc a variantei novăcești se
realizează printr-un catren zis de toți interpreții: „Lasă-mă, frate, lasă-mă soră,/
să facem pe plac,/ s-arătăm ce poate astăzi/ «Banda lui Novac!»” [AFAȘM, 1961,
nr.  137, f. 163].
Intrarea în subiect se face prin constatarea calvarului și întrebarea retorică a
bătrânului Novac: „Foc, pârjol la noi în țară! –/ Năvălit-au turcii iară./ Cine-n luptă
să-i gonească/ de pe brazda strămoșească?”.
Răspunsul vine de la Împărat: „Moș Novac, voinic de viță,/ cu nepotul său,
cu Niță,/ însuși cu al său fecior/ Gruia, spaima turcilor!”.
Nonsensul replicii Împăratului e „reparat”, întrucâtva, de replica lui Novac:
„N-ați vorbi, păgâni și hoți,/ ia treceți la luptă toți!”.
Între subiectele mai notorii novăcești cele legate de cumpenele crâșmei și ale
crâșmărițelor se memorizează mai nuanțat. În teatrul popular figurează o singură
scenă cu Crâșmărița, dar ea descinde uneori dintr-un episod novăcesc, alteori din
altul. La Viișioara (Edineț) cel care „intră în crâșmă” e Novac cu cei doi feciori
ai  săi:
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„Novac: Ei, tu, crâșmăriță,/ vin cu vadra ca să-mi dai,/ vin de cel mai bun ce
ai,/ nu din cel ce bea tot satul,/ da de cel ce bea-mpăratul!
Regina: Poftim vinul, dați-mi banii!
Novac: Nu te bat, puicuță hăi,/ pentru bănișorii tăi,/ dar te-aș bate ca să-mi
spui/ unde-i beciul vinului!”.
Crâșmărița („se duce” la Împărat să i se plângă): „Trei haiduci cu mândre
plete/ nalți în trup și lați în spete/ toată noaptea au băut,/ pân’ ce ziuă s-a făcut,/ și-au
mâncat și-o juncă grasă/ fără-a pune un ban pe masă,/ de bani când le-am pomenit,/
unul o palmă mi-a cârpit./ Ăl ce-a dat, încărunțat e/ cu stufoase, lungi mustețe./ Ăl
ce acum încep să-și lege/ sub mustăți o barbă-n lege,/ ăl c-un fir de mustecioară,/
alb, frumos ca o fecioară,/ Gruia, fiul lui Novac,/ le făcea la turci pe plac” [AFAȘM,
1961, nr. 137, f. 163].
Am prezentat integral „plângerea” Crâșmăriței pentru că alte variante profită
de șansele dialogului și înviorează scena, explorând posibilitatea dialogării. Nu e
folosită aici nici pluralitatea voinicilor, doar anunțată de crâșmăriță. Împăratul o
trimite înapoi la crâșmă: „Du-te și de vin să taci,/ dă-le vin pân’ ce-or cădea,/ să-ți
trimit oștirea mea,/ i-or lega-i cot la cot,/ c-or plăti ei vinul tot” [AFAȘM, 1961, nr.
137, f. 163].
Alte variante explorează și pretextul lipsei Crâșmăriței, pentru extinderea
încordării. Aici însă Împăratul ordonă să fie legat Gruia, iar un Turc își exprimă
pregătirea să-l lege „pe Gruia cu mâinile la spate”. Gruia se trezește „legat în multe
fire”, îi trezește și pe Novac, pe Niță, ca să-l vadă în ce situație a nimerit. Novac
conchide că Gruia n-are încă destulă tărie ca să „lupte cu dușmanii”. Gruia îi cere
să-l dezlege, că el bate turcii „țara întreagă”.
Scena descoperirii de către Novac a „feciorului înstrăinat” în persoana
Turcului „viteaz” e cea mai realizată și mai dramatică:
„Novac: Gruia, înfige sabia în pământ/ și-n pădure mi te du,/ vezi cine acolo
chiuiește,/ liniștea de mi-o răpește./ Vezi, de este-un rătăcit,/ zi-i, «băiete, bun
sosit»,/ calea dreaptă i-o arată/ și-napoi te-ntoarce-ndată!
Gruia: Voi pleca! (Se întoarce spre Turc). Alelei, măi turc smintit,/ fi-ți-ar
glasu-afurisit,/ ce atâta chiuiești,/ liniștea de mi-o răpești?/ Ia să te dai înapoi,/ să
luptăm noi amândoi!
Turcul: Vom lupta. (Își lovesc săbiile de câteva ori și Gruia face un pas
înapoi). Sabia – la pământ/ și depune jurământ!
Gruia: Sabia la pământ voi da,/ da de jurat n-oi jura.
Turcul: Treci dinaintea mea!”.
Pluralitatea voinicilor – tatăl, fiul, nepotul – e utilizată din plin, printr-o redare
stereotipă a scenei confruntării fiecăruia dintre voinici cu Turcul, în care ultimul
biruie ori stârnește uimirea și admirația bătrânului Novac. Astfel se pregătește
oferirea surprizei – printr-o portretizare epică nespus de plastică:
„Novac: Mă, tu ești turc pe deplin/ ori te tragi din neam de creștin?
Turcul: Turcii țara mi-o călcat,/ mic de-acasă m-au luat/ și m-au dus în țara
lor – turc, dușman creștinilor./ Am sub bărbie/ o pată vișinie”.
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Cântecele epice oferă această revelație în momentul când Turcul e pe moarte,
răpus fiind de Novac. În varianta din Viișoara [AFAȘM, 1961, nr. 137, f. 163]
culminația e estompată de febrilitatea practicistă a lui Novac de a-și salva copiii
captivi:
„Novac: Măi tu, nu cumva ți-am fost tată?
Turcul: Ba da.
Novac: Atunci hai și mi-i scăpa feciorii!
Turcul: Vom scăpa.
Toți (cântă): Gruie, Niță au scăpat/ cu fecioru-nstrăinat,/ iar Novac s-a
bucurat/ și pe Gruia l-a scăpat”.
Aprofundarea dramatică e ratată. Ceea ce nu vom întâlni nici într-o variantă
„novăcească” e acest cântec de bucurie, care salută eliberarea captivilor. Cântecul
amintește de o scenă constantă în variantele „haiducești”, a cărei influență ni se
pare incontestabilă.
Urmează scena însurătorii lui Gruia, foarte răspândită în împrejurimi și în
formă narativă. E de fapt reproducerea în proză a cântecului epic despre însurătoarea
lui Ioviță. În varianta de teatru popular au trecut versurile mai dinamice, momentul
furtului fetei turcului:
„Novac: De ce te afli așa mâhnit?/ Hainele ți-ai ponosit/ ori galbenii ți-ai
cheltuit?
Gruia: Da, mă bat gânduri de-nsurat./ Dar câtă lume am văzut/ o fetiță mi-a
plăcut,/ fata turcului viteaz...
Novac: Cum? Tu, creștin de viță,/ vrei să iei o turculiță?
Gruia: Ba da.
Novac: Atunci rade-te pe cap turcește/ și dă-te în port turcesc” [AFAȘM,
1961, nr. 137, f. 163].
Scena luptei cu „feciorul înstrăinat” rămâne unica realizată. Celelalte scene
sunt doar punctate:
„Gruia: Eh, tu, fată de împărat,/ o garoafă de mi-i da/ mi-ai drege inima.
Regina: Du-te de o ia.
Gruia: Dă-mi-o cu mâna ta.
Regina: Atunci na-ți cu mâna mea.
Gruia: Atunci cântă, mândră, cântecul,/ că mi-i drag ca sufletul.
Regina: Uite, scumpul meu iubit,/ eu încep să-ți cânt...
Turcul: Ei, împărate, bei și chefuiești,/ pe fiică ai s-o pierzi”.
Schimbul de replici între „cuscri” – Novac și Împăratul – încheie subiectul.
„Banda lui Novac” din satul Hordinești (Edineț) folosește șansele ratate de
varianta din Viișoara (Edineț), punând accente distincte în momentele-cheie [16,
p. 64]. După ce Anița-crâșmărița i se „plânge” Împăratului – „Eu de bani le-am
pomenit,/ unu-o palmă mi-a cârpit” – acesta întreabă bănuitor semnalmentele
fiecăruia, accentuând prin aceasta notorietatea voinicilor: Eh, Aniță, mândră floare,/
ia să-mi spui, la înfățișare/ cum e-anume fiecare?”.
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Abia după această întrebare urmează descrierea detaliată a portretului celor
trei voinici. Reluarea de către Împărat a acestor portrete, precizându-le numele,
vine pe aceeași linie intensiv ascendentă. Ca de altfel, și încetineala sfătoasă cu care
Novac îl trimite pe Gruia, apoi pe Niță să vadă „cine chiuiește”: „...Iar de-a fi vreun
turc viteaz,/ vezi, lovește singur bine,/ nu te-nghizui pe mine”.
Îndemnul la luptă, adresat Turcului viteaz – „Ia să nu mi te dai înapoi, să ne
luptăm noi amândoi!” – e mai „voinicesc” decât în varianta anterioară. Felul în care
iese în vileag rudenia lui Novac cu Turcul viteaz e sporită și de lăsarea într-un plan
sugestiv a eliberării celor doi feciori captivi:
„Novac: Măi, tu din naștere pe trupușor/ n-ai avut vreun semnișor?”.
Abia după răpirea fetei și „împăcarea cuscrilor” Gruia o roagă pe fată să- și
cânte cântecul. În două rânduri ea îi răspunde cu îngrijorare ori cu avertizare:
„Dragul meu iubit,/ despre acest cuvânt/ mai n-aș vrea să-ți cânt./ Ție teamă nu
ți-a  fi?”.
Repetarea sporește tensionarea scenei ce va urma – cea a „vămii”, care în
Viișoara (Edineț) lipsește:
„Garambaș: Măi, Gruia, căpățină seacă,/ cum de-ai trecut prin toate
desișurile/ și prin toate luminișurile,/ și mi-ai furat o mândră avană?/ Ia să-mi dai
tu, Gruia, samă,/ să-mi dai tu paloș vamă!” [16, p. 68].
Gruia refuză – în trei rânduri – să-și dea paloșul, calul, mândra „vamă”, de
aceea se iau „la trântă”, după o tradiție a rezolvării conflictelor epice, „că-i mai
sfântă”. Urmează o altă scenă: în timpul luptei Garambaș îi cere fetei să-i ajute, că
„brâul se dezleagă”. (În modelul livresc această replică îi aparține lui Gruia). Fata
răspunde: „Ba nu.../ Că din voi care-a birui/ tot un bărbățel mi-o fi”.
După ce-l învinge pe Garambaș, Gruia i se adresează fetei: „Ano, știi cemi amintesc?/ Astă vară când coseam,/ șapte clăi pe zi făceam./ Colo-n deal una
clădită/ a rămas nevârfuită./ Ano, știi ce gândesc eu?/ Să-i pun vârf din capul tău”.
Dar rezolvarea conflictului – contrar rezolvării din cântecul epic – e cel
tradițional în alaiuri: „Decât voi vă-ți certa,/ mai bine-o horă ați juca!”.
Ceea ce se și realizează, conflictul rămânând, de fapt, suspendat.
„Banda lui Novac” din satul Burlănești (Edineț) se deosebește foarte puțin de
varianta anterioară. Mai întâi, se precizează un pericol pentru Gruia, despre care îl
preîntâmpină „Fata: Dar Garambaș de-o să vie,/ n-o să-ți fie teamă ție?” [AFAȘM,
1961, n. 137, f. 65].
Aranjamentul scenelor e restructurat altfel. Scena „vămii” vine imediat după
cea a răpirii fetei, iar cea a împăcării „cuscrilor” încheie subiectul. „Brâul” în timpul
luptei i se dezleagă lui Gruia și nu lui Garambaș.
Importante amănunte pentru răspândirea și viața acestui fel de teatru (dar
nu numai!) sunt două precizări făcute în varianta din Burlănești (Edineț) și cea din
Fetești (același raion). Andrei Gheras, informator născut în 1920, afirmă că „Banda
lui Novac” a apărut în Burlănești în 1937: „A adus-o un băiet din armată. El a
pictat-o după o carte. În anul 1937 „Banda lui Novac” a fost înscenată pentru prima
dată de Andrei A. Gheras” [AFAȘM, 1961, nr. 137, f. 65]. Varianta fragmentară
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din Fetești provine dintr-un carnet al lui Leonid Guțu, plecat în armată la timpul
cercetărilor folcloristice pe teren. Varianta nu se deosebește de cea anterioară.
Alte cinci variante „novăcești” prezintă alt tip – al II-lea – structural, care
mai atrag câteva scene, în afara celor folosite de tipul I de variante: 1) observarea
turcilor de către Ilincuța; 2) sosirea turcilor „pețitori” și refuzul prin minciună a
Novăcesei; 3) găsirea și răpirea „miresei” de către turci.
Varianta din satul Voloca (Bucovina de Nord) debutează cu două versuri
lipsă în celelalte variante de acest tip:
„Novăceasa: Vochiță, scumpa mea,/ adă-mi apă cu cofa!” [68, p. 110].
Dar toate variantele au la început această confundare a turcilor cu macii
înfloriți:
„Vochița (se uită prin fereastră): Mamă, nu știu – macii au înflorit?!/ Ori
câmpul s-a-nroșit?
Novăceasa: Aceștia nu-s maci înfloriți,/ ci sunt turci nelegiuiți!/ Vin, drăguță,
după tine,/ să te ia de lângă mine”.
Și reacția la descoperirea turcilor în toate aceste variante e aceeași:
„Vochița (plângând): Turcii vin ca să mă ia?/ Nu mă da, măicuța mea!
Novăceasa: Nu te-oi da, copila mea,/ pân’ ce capul sus mi-a sta,/ fugi și
ascunde-te-n grădină/ sub o tufă de sulcină” [68, p. 111].
Scena venirii turcilor „la pețit” și tânguirea prefăcută a Novăcesei („ea mi-a
murit”) de asemenea apare în toate variantele de acest tip. Dar nu totdeauna apare
episodul descoperirii fetei atât de desfășurat:
„Al doilea Turc: Novăceasă, hârleț vrem,/ fie moartă – s-o vedem!
Alt Turc: Novăceasă, ne mințești,/ fiica unde ți-o pitești?/ Ori pe fiica ta ne-o
dai,/ ori de-acuma zile n-ai!
Alt Turc: Ia mai stați și vă uitați!/ Nu știu luna a lucit/ ori Vochița s-a ivit?”
[68, p. 111].
Nu în toate variantele turcii îi lasă la plecare cuvânt lui Gruia: „Spune-i că
am fost pe-aici/ eu, din Țarigrad Dârvici./ Îl rog la Țarigrad să poftească,/ pe la
mine s-ospețească,/ că l-oi primi bucuros/ cu un baltag de fier tăios,/ și cu acest arc
încordat,/ cum se cade unui cumnat” [68, p. 112].
Apar Gruia și Novac, o dezleagă pe Novăceasă și feciorul le cere voie
părinților să se însoare – motiv frecvent și în variantele analizate anterior:
„Novac: Pe Vochița ne-au furat-o,/ ție ți-i gândul la-nsurat.
Gruia: Nu mi-i gândul la-nsurat,/ ci mi-i dor de Țarigrad.
Novăceasa: Doamne sfinte, cum aș vrea/ să-mi aduci la casa mea/ pe
Vochița  – sora ta!” [68, p. 112].
Ajunse în teatrul popular și conformându-se parametrilor convenționali ai
fenomenului, episoadele voinicești se scutură de neverosimil, apropiindu-se de
caracteristicile teatrului de haiduci. Pe aici ar fi linia de demarcație între subiectele
haiducești și cele voinicești din teatrul popular, pe care V. Adăscăliței și L. Cireș
le iau într-o singură dimensiune – haiducească [6]. Reminiscențele „năzdrăvane”
se mai întrevăd pe alocuri. La teama Novăcesei că-l va pierde și pe fecior, Novac o
liniștește: „Gruia nostru-i om zdravăn,/ bate oastea lor întreagă!”.
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În avertizarea pe care Novăceasa i-o adresează fiului, depistăm o interferență
neforțată în arta portretizării eroului în basme și în eposul versificat. În folclor
virtutea voinicului e măsurată și după „cuptoarele de pâine” și „buțile de vin”
golite: „Țarigradu-i oraș mare,/ crâșme o mulțime are./ Poți să treci la care-i vrea,/
numai cu măsură bea...” [68, p. 113].
Aici scenele neîntâlnite în cele mai multe variante se contaminează cu scene
citate odinioară. În crâșmă doar Gruia dialoghează cu crâșmărița, dar dialogul e
mai dezinvolt decât în variantele cu trei voinici:
„Gruia: Bună seara, crâșmăreasă!
Crâșmăreasa: Mulțumesc! Poftim în casă!
Gruia: Pentru calul meu grajd ai?
Crâșmăreasa: Ba am pentru zece cai!
Gruia: Dară vin mai e pe-aici?
Crâșmăreasa: Tot ce vrei pentru voinici!
Gruia (răstindu-se): Dar nu vin de care bea tot satul,/ vin de care beampăratul./ Îți dau galbeni cât îi vrea,/ să beu vin cât oi putea!...” [68, p. 113].
Plecarea Aniței la Împărat e determinată de întrebările lui Gruia, care vădesc
interes față de locul de trai al lui Dârvici, iar vorba scăpată despre captivitatea
surorii sale e determinantă pentru argumentarea scenei Aniței la palat. Într-un
schimb de replici lejer-erotice:
„Gruia: Ia să-mi spui tu, fa Aniță,/ ești femeie ori fetiță?
Anița: Nu-s fată surâzătoare,/ cum mă vezi, o mândră floare,/ mulți voinici
bag la-nchisoare” [68, p. 113].
Crâșmărița îi face aluzie la posibilitatea captivității. După aceasta dialogul
ce urmează se umple de o anumită tensiune:
„Gruia: Fa Aniță, ia să-mi zici,/ unde stă aici Dârvici?
Anița: Dârvici bogatul?/ În palat cu împăratul.
Gruia (picurând de somn): De aici nu voi pleca,/ pân’ de Vochița n-oi da,/ ca
s-o duc acasă/ pe-a mamei floare aleasă...” [68, p. 114].
Și portretizarea voinicului în această variantă e foarte sumară, dar plastică:
„Împăratul: Fa Aniță, ia să-mi spui,/ cum este făptura lui?
Anița: Nici prea-nalt,/ nici prea jos,/ cum e omul mai frumos” [68, p. 114].
Foarte rar e folosită și „observată” lipsa Aniței din crâșmă:
„Anița: Ia, am fost la o creștină –/ la vecini după lumină”.
După ce Gruia se îmbată, adoarme, cântând un cântec de pahar, și turcii
îl leagă, este adus în fața Împăratului. Urmează dialogul tradițional nu numai în
teatrul de coloratură voinicească, dar și în cel de haiduci:
„Împăratul: Spune-mi, de când te-ai hoțit,/ câți ostași ai omorât?
Gruia: Împărate, împărate,/ zilele ți-s numărate,/ n-ai în barbă atâția peri/ câți
ostași ți-am ucis eu,/ dar de-mi ajută Dumnezeu,/ îți răpun și capul tău” [68, p. 115].
Rareori se întâmplă ca reprezentațiile populare să se termine cu înfrângerea
personajului pozitiv, dar și aceste decalaje își au explicație în relațiile dintre model
și tradiție:
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„Împăratul: Nu știu oare de-i putea,/ căci te am în mâna mea./ Știi tu oare,
Gruișor,/ ce-am să-ți fac?/ Am să te-nsor”.
Metafora morții-nuntă nuanțează mai aparte acest final: „Ciorile să-ți fie
nune,/ vulturii să te cunune./ Mai întâi de cununie,/ ieniceri, veniți o mie,/ duce-ți-l
și-l închideți/ în acei de fier pereți!” [68, p. 116].
Varianta din Burlănești (Edineț), colectată de la un fost participant (interpret),
e fragmentară, dar și scenele reproduse vădesc o apropiere categorică de varianta
anterioară [AFAȘM, 1961, nr. 137, f. 72].
Două imprimări „novăcești”, executate la interval de numai un an în
Caracușenii Vechi (Lipcani), prezintă o variantă voinicească, grav afectată de
tradiția dominantă a alaiurilor (am cercetat în paginile anterioare variante de
alaiuri din acest sat). Întru susținerea afirmației pledează și denumirea personajelor
feminine – Regina-mamă și Regina-fiică, acestea în alte variante fiind Novăceasa
și Voichița (ori Ilinca). O dovadă că subiectul voinicesc e mai străin tradiției locale
decât alaiurile poate fi și schimonosirea numelui Novăcesei, devenit Novâi ceasti
în înregistrarea din 1959, Novâi ceas în cea din 1960. Consecutivitatea scenelor e
de la început aceeași ca în varianta precedentă: Regina-fiică confundă fesurile roșii
de turci cu macii înfloriți, Regina-mamă o ascunde, asigurând-o că n-o va da „până
capul sus i-a sta”. În imprimarea la magnetofon din 1959 acestei scene îi urmează
un consens – consecințele contaminării cu alaiurile:
„Gruia: Iată vin, să nu te dai!
Zâna: Tinere, noroc să ai,/ eu sunt stăpâna acestui plai!” [AFAȘM, 1959, nr.
126a, f. 26; AFAȘM, 1960, nr. 134, f. 12].
Replica aceasta în modelul livresc îi revine Zânei Magdalina, salvată din
vâltoare de Gruia. Aici însă Zâna – conform logicii desfășurării subiectului – e
sora lui Gruia. În imprimarea din 1960 acest schimb de replici intervine după scena
„vămii”. Atât nonsensul acestui dialog între frate și soră, cât și plasarea lui în diferite
momente ale subiectului descind din puternica tradiție a alaiurilor în localitate.
Urmează apoi scena discuției turcilor cu Novăceasa. Imprimarea din 1960
are o precizare pe care n-o întâlnim în alte variante:
„Turcul: Ei, da Gruia unde-i?/ Să-i spui că-am trecut pe-aici,/ eu din Țarigrad
(Darvici)./ El cu buzduganul meu/ mi-a ucis un frate-al meu./ Venita-i să-i plătesc,/
surioara să-i răpesc!” [AFAȘM, 1960, nr. 134, f. 12].
Aceste resorturi „individuale” sunt foarte puține în teatrul popular, când e
vorba de conflictele magistrale: Novacii – Turcii, Jianu – Turcii. Puține variante
haiducești conțin o cauzalitate personală a plecării lui Jianu în haiducie – răzbunarea
surorii pângărite de Cârc-serdar Stoica. E rară totuși plecarea lui Gruia la Țarigrad
cu scop de a întoarce pe soră-sa. Și mai rară e concretizarea lui Dârvici.
În ambele imprimări la mijlocul disputei Novăcesei cu turcii intervine
învoirea lui Gruia la Țarigrad, dar cu unele deosebiri. Pentru unele variante,
inclusiv ultimele, descinderea din același model este evidentă. Variabilitatea în
cazul aceleiași reprezentații din același sat provine de la schimbarea din 1959,
dialogul fiind mai bogat și mai orientat ca mesaj:
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„Gruia: Tată, voie de plecare dă-mi!
Novac: Unde pleci tu, fiul meu?/ Doar ți-s anii de-nsurat!
Gruia: Nu mi-i, tată, să mă-nsor,/ azi de Țarigrad mi-i dor!/ Aoleu, Darvicipăgâne!/ Aoleu, fecior de câine!” [AFAȘM, 1959, nr. 126a, f. 26].
În imprimarea din 1960 figurează doar primele patru rânduri, deși după
precizarea făcută de Turc mai sus („el c-un buzdugan...”), aceste interjecții –
„Aoleu!..” – se umplu de sens concret. După acest dialog urmează și ultimele
replici ale Novăcesei, adresate turcilor: „Hoți, păgâni fără de milă,/ nu vă dau pe-a
mea copilă!
Darvici: Tu pe zâna ta mi-o dai/ ori tu zile nu mai ai!” [AFAȘM, 1960,
nr.  134, f. 12].
Scena „vămii” de data aceasta decurge între Harap – personaj frecvent în
alaiuri – și Gruia, iar apoi urmează cererea iertării de către un Turc și iertarea de
către Gruia în tonalitatea alaiurilor: „Iar acum sunteți iertați,/ «Ardeleanca» să-mi
jucați!” [AFAȘM, 1960, nr. 134, f. 12].
Strident de distonant – în contextul specific al fenomenului – se prezintă
varianta din Bădragii Noi (Edineț), publicată în crestomația de folclor moldovenesc
în 1966. Disonanța se manifestă în limbajul artistic departe de limba orală, în
rezolvarea „mizanscenelor”, uneori departe de convenționalismul teatrului popular,
și în consecutivitatea scenelor. Admitem o doză de influență a alaiurilor. Iată
înlănțuirea scenelor:
1. „Gruia: Mi-a venit un gândișor, să mă lupt cu împăratul...
Novac: Cată, Gruie, Gruișor,/să nu guști din vinul lor,/ vinul lor e cu otravă,/
cum îl beai, să știi, te leagă...” [39, p. 283].
Novăceasa îl trimite după Lencuța „păgânită”.
2. La crâșmă Gruia află de la Marița-crâșmărița că lui „Darvici cel bogat/
mâine nunta o să-i fie.../ Cu Ilincuța, scumpă fată,/ de la Domnu vostru cumpărată...”
[39, p. 283].
Crâșmărița îl trădează pe Gruia.
3. Împăratu-l întreabă câți boieri și soldați i-a omorât, iar acesta-l amenință
chiar pe Împărat, care-i promite la rândul lui „să-l însoare”. Gruia e legat.
4. Se anunță „foc, pârjol din nou în țară” și se indică voinicii în stare „să-i
gonească” pe păgâni – Novac și Niță. Novac îi alungă pe aceștia „la spate”.
5. Novac îi cere vin Crâșmăriței și-o pălmuiește să-i arate „beciul vinului”.
6. Novac îl cere Împăratului pe Gruia: „Unde-i copilașul meu?/ De nu-mi
spui acum pe loc,/ tot palatu-ți arde-n foc!” [39, p. 249].
Este adus Gruia, care „dintr-o sforțare rupe cătușele”, iar „turcii fug”.
7. Novac îl trimite pe Gruia „în pădure” și-i hotărăște: de va fi un „turc
blestemat”, să nu se bizuie pe Novac, să pălească singur „bine”. Gruia îl biruie pe
Turc, o ia pe Fată și pleacă.
8. „Popa (îl blagoslovește pe turc): În numele tatălui –/ în fundul subpatului,/
și al fiului –/ în fundul sicriului,/ și al sfântului –/ în fundul pământului,/ duh –
câte- un turc,/ amin –/ pe aista o să-l anin.
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Turcul: Popa trebuie să fie sfânt,/ să nu verse sânge pe pământ.
Popa: Eu nu-s popă, da mă fac,/ eu îs viță de Novac. (Se dezbracă de hainele
popești și în față în loc de popă apare haiducul Dolbuș)” [39, p. 250].
Formula de încheiere e o urare de bine gazdelor.
Redactarea „prea insistentă” a textului este evidentă. Consecințele acestei
intervenții sunt regretabile. Câteva episoade notorii și în cântecele epice suportă o
metamorfoză deplasată, încât aproape că nu pot fi identificate – motivul Turcului
viteaz, care nu e altceva decât feciorul înstrăinat al lui Novac, aici devine „turc
blestemat”; travestirea lui Novac în popă aici e folosită pentru introducerea
nominală a lui Dolbuș.
Situația excepțională a variantelor izolate într-un spațiu geografic, în care
e lipsă tradiția subiectelor voinicești, explică, în general, reperele existențiale ale
fenomenului teatral popular, iar în special – ale teatrului de coloratură voinicească.
Mai deteriorat se prezintă varianta „Gruia lui Novac” din satul Hiliuți
(Fălești) [AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 113]. Iată puținele scene din care se compune
varianta:
1) Gruia vine la Anița, îi dă binețe; o întreabă unde a fost, dacă are grajd și
vin, primind răspunsurile tradiționale; cere vin, iar Anița îi răspunde: „Be, voinice,
și chefuiește,/ că vin bun în beci mai este!/ Eu spun zău și-adevărat,/ că pe voi m-am
supărat/ și mă duc să mă jelui la-mpărat!”
2) Anița îi descrie Împăratului intrat la bănuială „făcătura” lui Gruia: „Nici
prea-nalt,/ nici prea jos,/ cum îi omul mai frumos!”. Împăratul o sfătuiește să-l
îmbete.
3) Împăratul îl întreabă pe Gruia „câți ostași” i-a „omorât”, iar Gruia îl
amenință să-i răpună și lui capul, și cade „la pușcărie”.
4) Unica replică a lui Codreanu încheie – neclar – reprezentația: „Hai, băieți,
că bani avem,/ noi în codru să plecăm!” [AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 113].
Această ultimă variantă, contaminată cu scene haiducești, face parte dintr-o
altă categorie de reprezentații, care comportă o revenire la impulsurile livrești ale
teatrului haiducesc, dar și ale celui voinicesc.
În cazul subiectului haiducesc câteva momente statistice intrigă fără doar și
poate. Cunoscută fiind perioada când s-a jucat piesa lui Matei Millo și Ion Anestin,
la 1857, vechimea teatrului popular cu această tematică nu poate fi mai mare de un
veac și jumătate. Același timp îl sugerează și Ioan Massoff, dar nu vede legătura
reprezentațiilor haiducești populare cu piesa lui Matei Millo și Ion Anestin: „Drama
este, de cele mai multe ori, un fel de antologie, alcătuită din cele mai populare
bucăți ale liricii de haiducie, a cântecelor ostășești, a cântecelor de lume, în care
intră și bucăți literare, în special din opera lui Vasile Alecsandri – ea constituind
un fel de dramatizare a unor bucăți folclorice cu caracter de luptă socială” [51,
p. 40]. Argumentele lui Vasile Adăscăliței din 1956 [1] rămân în picioare și după
completarea, în continuare, a fondului de înregistrări, provenite din expedițiile
folclorice ulterioare. Raportată la vechimea jocurilor cu măști antropomorfe
(„Călușarii” de exemplu), vârsta teatrului de haiduci e mai mult decât tânără. Cu
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atât mai impresionantă e geografia extinsă a variantelor haiducești și amplitudinea
mică a variabilității lor. Intitulările diferite – „Banda lui Jianu”, „Ceata lui Bujor”,
„Codreanu”, „Haiducii” ș. a. m. d. – nu aduc în teatrul cu această tematică elemente
biografice din viața legendarilor haiduci.
Pentru axarea materialului bogat al acestui compartiment, considerăm că e
necesar să prezentăm aici galeria de personaje și succesiunea scenelor din piesa lui
Matei Millo „Iancu Jianu, căpitan de haiduci”, care a servit, după cum am menționat,
drept model pentru spectacolele populare cu haiduci. Iată personajele modelului, pe
care le vom afla – parțial (cele subliniate) – în variantele populare: Jianu – căpitan
de haiduci, Sultana – iubita lui, Alexi, Pârvu, Gulei, Barbu – haiduci, Mireanu –
trădător, Ileana – gazda haiducilor, Petre – fiul ei, Ilie, Cârstea – negustori, Cârcserdar Stoica – șeful poterei, Ghincu, Duțu – poterași.
Numele lui Jianu, Stoica, Sultana le vom întâlni etimologizate ori substituite:
Jianu – Jan, Jian, Bujor, Codreanu, Stoica – Căpitanul; Sultana – Smărăndița,
Iubita, Amanta. Haiducii și Poterașii apar uneori specificați: Gruia, Dovbuș,
Vânătorul, Roșiorul.
Iată și succesiunea scenelor din modelul cult:
1. În replici fără noimă se declară beatitudinea aflării în pădure.
2. Haiducii își exprimă îngrijorarea pentru lipsa lui Jianu.
3. Se vorbește despre istețimea lui Jianu, care poate abate potera.
4. Alexe îi dă o pungă lui Mireanu s-o dea celor nevoiași, făcându-l atent să
nu comită viclenii.
5. Gulei emite bănuieli în ceea ce-l privește pe Mireanu – de trădător (Jianu
i-a omorât fratele de cruce al lui Mireanu – pe Dragomir).
6. Mireanu vrea să-i omoare pe Ilie și Cârstea. Jianu-l omoară pe trădător, îi
dăruie cu bani pe negustori (îl recunoaște pe Ilie). Își duce haiducii în ascunzătoare.
7. Ghincu și Duțu dau de Mireanu mort – el trebuia să le comunice locul
haiducilor. Jianu-și râde de poteră, aceștia se iau după el, dar haiducul dispare.
8. Sultana-i dezvăluie Stanei cauza haiduciei lui Jianu: cineva i-a pângărit
sora, din care cauză aceasta a murit.
9. Jianu o asigură pe Sultana că se va căsători cu ea.
10. Sultana se roagă să fie primită în ceată și este primită. Se anunță potera.
11. Ciocnirea cu potera. Sultana-l salvează pe Jianu.
12. Într-o cârciumă potera-l interoghează pe Alexe, care e legat. O țidulă de
la Cârc-Serdar Stoica îl lasă viu „până la venirea” șefului de poteră.
13. Stoica cu Ghincu tocmesc o cursă pentru prinderea lui Jianu. Apar
deghizați Jianu și Sultana.
14. Dialogul „orbului” (Jianu) cu Stoica. Salvarea lui Alexe.
15. Toți haiducii se adună la Ileana – Sultana, Gulei, Barbu, Pârvu, Jianu.
16. Cursa întinsă lui Duțu de către haiduci. Batjocorirea și lăsarea acestuia
în viață.
17. Potera o „cumpără” pe Ileana cu o scrisoare de la fiul acesteia, considerat
pierdut; gazda haiducilor se prinde să-l dea pe Jianu.
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18. Captivitatea haiducilor, unde Jianu află că siluitorul surorii sale e CârcSerdar Stoica.
19. Amenințări reciproce între Jianu, Stoica, temnicer.
20. Stoica o vrea pe Sultana. Aceasta se duce la Doamna.
21. Deghizați în temniceri, Ileana cu fiul Petre îi eliberează pe captivi.
Aceștia vor s-o pedepsească. Cântă toți „A scăpat Jianu nostru”.
22. Jianu nu mai vrea să lupte: „Nu, copii, nu mai voi să fiu dușmanul
oamenilor celor buni din pricina celor răi”.
23. Jianu se întoarce și se lasă legat. Dialoghează cu Stoica, apostrofându-l
că e mai hoț decât orice haiduc și că o să-l denunțe pe eșafod. E închis în gropniță.
24. Împreună cu Ileana vrea s-o elibereze pe Sultana.
25. Ileana îl scoate pe Cârc-Serdar Stoica, vrând să se răzbune. Îl duce la
eșafod.
26. Jianu merge bărbătește la moarte, dar intervine grațierea domnească.
Scenele subliniate apar în majoritatea variantelor populare. Ne sunt necesare
aceste amănunte prealabile, pentru că subiectul haiducesc are cea mai largă
răspândire și – paradoxal – cele mai constante caracteristici. Din cele peste 300
de texte disponibile mai mult de 50 sunt variante haiducești. Pentru cercetarea
repertoriului de teatru folcloric din județul Iași V. Adăscăliței și I. H. Ciubotaru
dispuneau de 368 de texte, dintre care 134 erau subiecte haiducești [4, p. 24]. În
județul Vaslui din 275 materiale de teatru variantele haiducești constituiau 146 [5,
p. 5].
La Hiliuți (Fălești) au fost consemnate opt titluri de reprezentații teatrale:
„Banda lui Jianu”, „Ceata lui Bujor”, „Haiducii”, „Irozii,” „Gruia lui Novac”,
„Ursul”, „Calul” și „Capra” [35, p. 14].
Primele trei titluri denumesc variante haiducești. Evident, cercetarea acestora
în paralel e mai mult decât indicată – din mai multe considerente. Iată pentru început
galeria personajelor celor trei variante:
Joianu
2 Ciobani
Smărăndița
Căpitanul
2 Vânători
Turcul
Muzicantul

Bujor
Gruia, Popa

Joianu
Bujor, Haiducul

Ciocoiul
2 Vânători
Turcul

Căpitanul
Vânătorul
Turcul
Muzicantul

Constantă și permanentă e confruntarea între două tabere – haiducii și potera:
Jianu (ori Bujor) pe de o parte și Căpitanul (ori Turcul) pe de altă parte.
Ceea ce are nou „Banda lui Joianu” din Hiliuți față de alte variante e dialogul
anost între Haiduci și Ciobani.
„Joianu: Bună sara, măi răpănoșilor. Dar cu voi ce-i pe-aici?
Ciobanii: Suntem ciobeni de la oi,/ strungari la ciocoi” [AFAȘM, 1980,
nr.  312, f. 108].
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Desconsiderarea de către Joianu e specifică galeriilor Moșilor din jocurile
cu măști zoomorfe și din alaiuri, unde Moșii sunt prezentați vicioși, cu slăbiciuni
și apucături potrivite satirizării. Răspunsul de mai departe al Ciobanilor readuce
dialogul pe unda gravă a conflictului axial, dar aici se cuvin remarcate suprapunerile
de tonalitate și – în consecință – suprapunerile de personaje, numite similar, dar
diferite în fond.
„Ciobanii: Șepte ani am ciobănit/ și leafă nimic n-am primit./ Dar acum vrem
să ne răzbunăm/ și-n banda ta să-ntrăm.
Joianu: Bine, bine, vă primim. Să-mi cântați o doină!” [AFAȘM, 1980,
nr.  312, f. 108].
Ceea ce apare mai rar în variantele haiducești e Ciobanul, decis „să se
răzbune”, cerându-se printre haiduci. Există în dialogul Ciobanilor cu Jianu o linie
de demarcație, care trimite la galeria Moșilor autoironici (modalitate de satirizare
a viciilor) – o desconsiderare specifică pieselor de etape evolutive primare.
Tradiția unui dialog cu funcția de încadrare se vădește și în această variantă.
Condițiile și obsesia cântecului și dansului substituie aici un ritual complex de
primire a novicilor în rândul haiducilor: „Bine, bine, vă primim. Numai să-mi
cântați o doină!” [AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 108].
Chipurile feminine – Smărăndița, iubita căpeteniei haiducilor și Mama –
nu apar în toate variantele. Aici Smărăndița apare speriată, anunțându-l pe Turc.
Acesta o cere în căsătorie „pe bani”. După dialogul răstit între Căpitanul poterei și
Joianu, urmează captivitatea și tânguirea captivului de față cu Smărăndița. Captivul
cântă „jos la poala codrului”. Scena răscumpărării se încheie – cel puțin, verbal – cu
victoria morală a haiducilor: „Vârâți-i mâna-n buzunare/ și-ți scoate o pungă mare,/
să vă fie banii de spânzurătoare!” [AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 108].
Interesante și concludente sunt celelalte două variante, din care ultima
prezintă începutul celei de-a doua.
Dialogul dintre Turc și Ciocoiul prădat de Bujor e întâlnit mai des și premerge
organic desfășurării propriu-zise a subiectului. În scena apariției lui Bujor, care
cântă „Foaie verde măr domnesc”, dialogându-se sfârșitul, Turcul obține trăsăturile
certe ale Căpitanului de poteră. Bujor este legat și deplâns, apoi eliberat – prin
răscumpărare. Întrebat dacă se lasă de „hoție”, captivul răspunde negativ. Scenelor
acestea „haiducești” le urmează cele „voinicești”.
Turcul îl observă pe Gruia și-i propune să-l însoare „după inima stejarului”.
E legat, apoi dezlegat de Popă, în persoana căruia – din logica variantei, nu din
contextul general al variantelor voinicești! – nu se deslușește Novac deghizat.
În a treia variantă dialogul cu Ciocoiul, prădat de Bujor, e susținut de către
Joianu. Evident, personajul haiducesc notoriu e prezent doar nominal, substituindu-l
pe Turc ori pe Căpitanul poterei, care în continuare își face apariția:
Căpitanul: „Cu putere-acuma ies/ și mi-l prind în codrul des!” [AFAȘM,
1980, nr. 312, f. 122].
O altă substituire nominală de personaje se produce la intrarea lui Bujor,
care-și propune serviciile: „Plec cu tine, turcule,/ că știu bine drumurile!” [AFAȘM,
1980, nr. 312, f. 122].
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E, de obicei, replica Turcului adresată Căpitanului. Cercetarea acestor
variante haiducești scot în evidență o concluzie la suprafață: spiritul conservativ
se manifestă prin excelență, deși confruntările și completările reciproce sunt mai
mult decât la îndemână.
Mai numeroase decât în cazul altor subiecte, variantele haiducești realizează
doar două tipuri distincte ca structură. Tipul I scoate chiar de la bun început taberele
adverse și le confruntă, făcând uz de dialogul notoriu citat mai sus. Inerent, chiar și
acest dialog în diferite variante e prezentat diferit. Varianta din Tănătari (Căușeni)
îl „cântă”, reluând de două ori fiecare întrebare și răspuns:
„Corul (în timp ce pe ușă intră Iancu-negustorul): De unde vii tu, Iancule?/
De unde vii tu, Iancule?
Iancu (răspunde cântând): De la târg vin, domnilor!/ De la târg vin, domnilor!”
ș. a. m. d. [35, f. 119].
Tipul II de variante haiducești îl introduce de la bun început pe eroul
central  – Jianu (ori Bujor) – în scenă, care de asemenea declanșează un schimb de
replici (uneori după ce cântă o doină ori alt cântec de viață grea, ce-i îndreptățește
aflarea în codru):
„Jianu (vine de afară cântând): Măi haiduci cu chica lungă/ și cu plete lungi
pe spete,/ ah, vă păziți să nu vă-ajungă/ poterașii iscusiți. (Se postează în fața a doi
haiduci.) Bună ziua, bună ziua,/ frații mei haiduci!/ N-au trecut ciocoi pe-aici,/ căci
greul iernii a sosit/ și noi bani n-am mai găsit!
Haiducul I: N-au trecut, dragă Jiene,/ că dacă treceau,/ și azi bani erau” [68,
p. 129].
În varianta din Tănătari (Căușeni) următoarea scenă e cea a captivității lui
Jianu, care apare, cântând și el – la început un cântec de viața grea de haiduc, apoi
alt motiv tradițional în aceste variante: „Pe ce drum să mă pornesc,/ pâine să-mi
agonisesc,/ pâine să-mi agonisesc,/ haiducii să mi-i hrănesc?” [35, p. 123].
Captivității nemijlocite îi premerge mai întâi un dialog între Jianu și
Căpitanul poterei, din care reies virtuțile și viciile taberelor:
„Jianu: Bună ziua, boieri mari! / Bună ziua, ciocoi tari!
Căpitanul: Ce cauți tu, ghiaurtar?
Jianu: Cat dreptate, boieri mari!
Căpitanul: Haide, haide, fugi de-aici,/ fugi în codrii tăi cei verzi,/ unde Vodă
mi te crezi,/ iar nouă să ne spui cine ești,/ cu ce nume te numești?
Jianu: Păi, căpitane, dacă-i vorba de așa,/ pe voi dracu să vă ia!/ Tu nu știi că
sunt Jian,/ al haiducilor căpitan?/ Dacă nu vrei să mă crezi,/ vino-n codrii mei cei
verzi:/ unde-s tufele mai mari,/ zac în sânge chiaburi tari,/ unde-s tufele mai mici,/
stau ascunși ai mei voinici...” [35, p. 123].
Și varianta din Sauca (Ocnița) – de tipul II – anticipă scena captivității cu
schimb de replici similare între Jianu și poteră:
„Soldatul (se repede la Jianu): Măi Jiene înarmat,/ cum și pe unde ai intrat/
și lângă acești doi te-ai oprit,/ și te-ai pus la tâlcuit?/ Spune-mi îndată cine ești/ și
cu ce nume te numești,/ cu tot cu arme haiducești?
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Jianu: Ah, tu mă întrebi cine sunt?/ Eu sunt tare obosit/ și sunt Iancu cel
vestit,/ care în lume am venit/ pe luptat și biruit./ Dacă nu crezi...” ș. a. m. d. [68,
p. 130].
Variabilitatea acestor spectacole se manifestă în modul cum se realizează
– verbal – conflictul între exponenții taberelor. Cadrul în care se manifestă teatrul
comportă un convenționalism excesiv al recuzitei, dar și al mizanscenelor. În
piesele de etapă evolutivă superioară dominația cuvântului duce și mai departe acest
convenționalism, realizând foarte schematic celelalte componente. Numai scenelecheie, care-s puține, nu pot asigura plinătatea variantei, de aceea determinant pentru
gravitatea subiectului e ținuta și chiar durata confruntării ce premerge captivității.
„Soldatul: La cuvântul ce mi-ai dat/ trebuie să fii arestat,/ și de faptul ce l-ai
spus/ la opreală să fii pus,/ păzit de vânător/ pentru pradă și omor.
Jianu: Acuma, la prima întâlneală,/ să mă pui tu la opreală?/ Căci eu în
furia-n care mă găsesc/ îmi vine să te prăpădesc/ cu această durdă ruginită,/ pentru
tine pregătită.
Soldatul: Sai, măi dragă vânătoare,/ sai mai iute de mă scoate,/ că m-apucă
fiori de moarte!/ Pe acest om îngrozitor/ îmi vine să-l omor/ cu această sabiesăbioară!
Vânătorul (sare): Măi Iancule îngrozitor,/ care-ai vrea să faci omor,/ nu te
lipi de-acesta de-l omorî,/ că și eu sânt pe lângă el/ și sânt falnic vânător,/ și tempușc ca pe un miel./ Închină-ți armele tale haiducești/ și sub paza mea vei sta,/
până ce soldatul te va ierta.
Soldatul (strigă): Săriți, copii, de mi-l luați,/ în săbii să mi-l fluturați/ și nimic
să nu-i stricați,/ numai mâinile să-i legați! (Sare Anul Vechi cu un lanț și îi leagă
mâinile)” [68, p. 131].
Deși structural variantele ambelor tipuri sunt apropiate, tonalitatea variantei
din Tănătari (Căușeni) e mult mai „haiducească”:
„Căpitanul: Sai, măi frate vânător,/ și mi-l leagă binișor! (Vânătorul sare
speriat).
Vânătorul: Păi, nu trebuie să-l omor pe acest om,/ că-i sunt și eu de-apărător
–/ eu sunt falnic vânător,/ plec în lume și dobor!
Căpitanul: Sai, măi frate vânător,/ și mi-l leagă binișor!
Vânătorul: Păi, domnule căpitan,/ Jianu-i om ciudat/ și nu se predă legat!
Căpitanul: Păi, bine, mă!/ Când în oaste mi-ați intrat,/ ce mi-ați jurat?/ Eu
ce-oi porunci,/ voi toate le-ți îndeplini!
Vânătorul: Predă-te, Jian, legat,/ să nu mori de pușcă împușcat/ ori de sabie
tăiat!
(Îl înconjoară și pun mâna pe Jianu toți trei – Căpitanul, Roșiorul și
Vânătorul. Căpitanul îl leagă cu un lanț)”.
Două momente din acest episod sunt decisive pentru ținuta variantei. Ezitarea
Vânătorului de a executa „legarea” lui Jianu conferă o doză de verosimilitate
bravadei invincibile a haiducului, care era susținut nu numai de exponenții maselor
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de rând, dar și de unii dintre cei care aveau menirea să stârpească această mișcare
de protest popular. În toate variantele Jianu devine captiv, dar contează demnitatea
cu care personajul simpatizat se dă legat. Aici dominanța numerică – „toți trei –
Căpitanul, Roșiorul și Vânătorul” – nu știrbește din semeția lui Jianu. (În cealaltă
variantă Anul Nou cu lanțul parcă ar veni din „Mălăncile” cu circulație în zona
respectivă – am precizat că variantei haiducești din Sauca i se mai zicea „Mălăncuța
de Anul Nou”).
Scena eliberării de asemenea e una din cele permanente și eliberarea se
produce stabil prin bani. Dar și modul cum se produce acest „târg” poate spori ori
știrbi din demnitatea captivului. Pe aceeași linie a contribuției se includ și cântecele
de deplângere a captivității. Varianta din Tănătari (Căușeni) se menține în aceeași
tonalitate:
„Corul: Plângeți voi, haiduci, cu toți,/ plângeți voi și vă-ntristați,/ că Jianu
este-n lanț.
Jianu: Căpitane, căpitane,/ stând sub paza tânărului vânător/ și-a arnăutului
roșior,/ mi-a venit un gândișor./ Căpitane, căpitane,/ băgați mâna-ntre pistoale,/ veți
găsi o pungă mare;/ puneți mâna și-o luați/ și din lanț mă eliberați!
Căpitanul (sare lacom): Auzi, măi frate vânător,/ și tu, măi frate roșior,/ ce
spune acest Jian îngrozitor?/ Că ne dă o pungă cu poli,/ din lanț să-l eliberăm!/ Ce
ziceți?/ S-o luăm?
Roșiorul: Ia-o, ia-o, căpitane,/ că banii din furat/ sunt buni de-nsurat!” [35,
p. 123].
În varianta din Sauca docilitatea captivului trece într-o deplângere mai
sentimentală:
„Toți (cântă): Maica mea cea dulce,/ oare unde-i fiul tău?/ Te cheamă să-l scapi
acum/ din aceste lanțuri groase și fieroase,/ din aceste ziduri negre și întunecoase.
Mocanca (ia cuțitul din brâul Mocanului și se repede la Soldat): Opriți, opriți,
mișeilor!/ Iancu și toți ai săi condamnați/ vor fi grațiați.
Soldatul: Ah, Iancule Jianule,/ frate-frățioare,/ de vrei să-ți scapi zilele,/
spune-mi tu comorile.
Jianu: Ah, măi recrute, recrutate,/ cu toate că sunt grațiat,/ ce să-ți dau să fiu
scăpat?/ Să-ți dau o pungă cu poli/ să împărțești cu cel vânător.
Soldatul: Ia auzi, măi dragă leat!/ Iancu ne dă o pungă cu poli,/ eu aș lua-o.
Vânătorul: Ia-o, măi drăguță leat,/ că ne trebuie bani de însurat!/ Dați bani ce
veți avea/ și armele veți ridica!
Jianu: Bagă mâna-ntre pistoale/ și vei găsi o pungă mare./ Ia-ți-o, să fiu
scăpat/ și de lanțuri dezlegat” [68, p. 132].
Extazul eliberării e cântat în cor, reluându-se o mostră a modelului livresc:
„Toți (cântă): A scăpat Iancul nostru,/ vai de voi cei din orașe,/ tremurați în
pieptul vostru,/ inimi rele, inimi lașe!/ Iu-ha!/ Tra-la-la,/ A scăpat Iancul nostru!/
Iu-ha, tra-la-la,/ a scăpat Iancul nostru!”
Ori:
„Toți (cântă): I-ha, i-ha, tra-la-la,/ că-i scăpat Jian al nostru...” [35, p. 124].
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Pentru a consolida superioritatea acestei scene, haiducii eliberați se aruncă –
pe rând – la câte un poteraș, adresându-i un reproș și o întrebare, ambele stereotipe:
„Haiducul I (se repede la Soldat cu pușca): Pe stăpânul nostru, când l-anlănțuit,/ până ce bani n-a dat,/ din paza voastră n-a scăpat!
Soldatul: Eu sunt soldat,/ totdeauna pentru luptă preparat./ Și dacă am biruit
pe Iancu,/ cântecul să mi-l cânt.
Haiducul: Zi-i cu cântecul, să vedem!” [68, p. 132].
„Haiducul II (se repede la Vânător): Dar tu, măi, cine ești/ și cu ce nume te
numești,/ că aici pe loc te prăpădești!/ Când pe stăpânul nostru l-ați legat,/ până ce
bani nu v-a dat,/ de sub paza voastră n-a scăpat!
Vânătorul: Eu sunt vânător,/ care pe câmp de bătălie/ țara mea întotdeauna
voi apăra,/ și ceea ce am dovedit,/ pe Iancu de-am biruit,/ cântecul să mi-l cânt.
Haiducul: Cântă, să te vedem!” [68, p. 133].
În dependență de semnele funcționale – Soldat, Vânător, Căpitan – cei din
poteră cântă, prezentându-se, câștigând prin aceasta „iertarea”. Se afirmă și aici
obsesia cântecului, care ratează rezolvarea adecvată a conflictului social. Pornind
de la această aplecare, multe variante haiducești se încheie cu scene în care cântecul,
dansul, gluma se manifestă din plin.
Puținătatea scenelor-cheie – 1) apariția personajului central, 2) confruntarea
cu potera, 3) captivitatea personajului central, 4) eliberarea eroului – înlesnesc
realizarea subiectului haiducesc în majoritatea variantelor. E paradoxal, dar
subiectul cu cele mai numeroase variante populare menține același tip structural în
multiplele consemnări de teren, de care dispunem. Variabilitatea acestui material
depinde de mai mulți factori, pe care îi vom scoate în evidență în continuare.
Determinant pentru restructurarea formulei respective de subiect e contaminarea
cu scene din alte reprezentații. Mai frecvente sunt scenele voinicești și scenele
din alaiuri cu Moși, Împărați și Arapi. Mai puțin frecventă e scena cu prietena
personajului central.
Dintre scenele voinicești de obicei sunt atrase în subiectele haiducești confrun
tarea lui Gruia cu Împăratul turc și eliberarea lui de către Novac, travestit în Popă:
„Căpitanul (se întoarce de la Jianu spre Gruia): Ăsta-i Gruia lui Novac,/
puișorul cel de drac!/ El în țară când a-ntrat,/ altceva nu mi-a lucrat,/ decât oastea
mi-a tăiat./ Mă codrene, codrenele,/ te cunoști după sprâncene/ că ești făcător de
rele./ Să-mi spui tu domniei mele:/ în țară cât ai hoțit,/ câți boieri ai omorât/ și femei
ai văduvit?
Gruia: Domnule, măria ta,/ eu mă jur pe Precista/ și pe tinerețea mea! –/
În țară cât am hoțit,/ zău, femei n-am văduvit,/ nici oameni n-am omorât –/ unde
întâlneam bogatul,/ îmi scoteam iute baltagul/ și cum îl buzdugăneam,/ bănișorii îi
luam,/ căci averea boierească/ îi sudoarea țărănească./ Unde întâlneam săracul,/ eu îmi
ascundeam baltagul./ Îi dam bani de cheltuială/ și haine de primeneală...” [35, p. 126].
E notoriul dialog al lui Codreanu [42, p. 250], atribuit aici lui Gruia, grație
tendinței de ciclizare a cântecelor epice, de care am vorbit la început, dar acest
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răspuns al lui Gruia dublează într-un fel expunerea crezului haiducesc de către Jianu
mai înainte, iar episodul cu Popa, care-l eliberează pe Gruia, rămâne suspendat.
Varianta „Jianu” din Călinești (Fălești) e contaminată cu o scenă comică, ce
descinde din varianta „Irozilor” de la E. Niculiță-Voronca:
„Harapul: Silico!
Împăratul: Ce-i?
Harapul: Da ce-i la împărăție?
Împăratul: A fătat mâța cea mijlocie!
Harapul: Hai să mergem!
Toți: Hai s-o ducem!
Harapul: Împărate, împărățele,/ ce te afli-nsurățele,/ ce-mi dai tu mie,/ să
nu-ți iau capul ție?
Împăratul (către Harap): Eu îți dau un par în cap,/ un grindei,/ o funie de tei/
și cu armata mea/ fac pradă și omor;/ dar tu cine ești?
Harapul: Eu sunt Harap de la hărăpie,/ de la poarta-mpărăției,/ și cu acest
buzdugan izbesc, trântesc,/ rup pieptu-mpărătesc!
Împăratul: Da ce-i aceea din mâna ta?
Harapul: Măciuca de la babacu.
Împăratul: Dă-mi-o mie!
Harapul: Capul la barabule dau,/ da măciuca nu ți-o dau!
Împăratul: Arnăut!
Arnăutul: Porunca ta-mpărate!
Împăratul: Ia-l pe acest harap întunecat/ și dă-l la închisoare,/ de azi înainte
să nu mai vadă soare!
Harapul: Eva, Eva, copiii tatălui de-acasă!
Împăratul: Da câți copii avea tat-tu?
Harapul: Vreo șapte legăturele” [68, p. 148].
Anexarea acestor scene „deșănțate” din Irozi nu afectează tonalitatea
dominantă a mesajului haiducesc. Dar nu orice atragere de scene cvasicomice
convin tonalității reprezentației. Anul Vechi în varianta din Grozești (Nisporeni), în
afara funcției sale „calendarice” și a dialogului cu Anul Nou, mai e angajat într-o
scenă cu Mocanul, personaj cumulard, descinzând din jocurile cu măști zoomorfe
ori din alaiuri, unde motivele morții-lecuirii-învierii sunt foarte frecvente:
„Mocanul: Buna vreme, moș bătrâne!/ Pe aici, prin Grozești/ n-ai văzut
vreun doctoraș,/ căci oile mi s-au îmbolnăvit,/ o parte din ele au și murit/ de pustia
de gălbează...
Anul Vechi: Ah, nepoate, nepoate,/ iepure bălțate,/ pe din deal de sate/ câinii
să te latre;/ să-ți rămână numai scăfârlia/ unde s-a oua ciocârlia./ Păi, pe-aici prin
Grozești/ să cauți tu doctoraș?/ Pre mulți sunt,/ dar cel mai bun sunt eu,/ căci eu cu
acest cuțit ruginit/ pe toate le voi tăia,/ iar sângele îl voi bea./ Căci din mult sânge
ce-am băut,/ și nasul mi s-a înroșit./ Dar mai bine să-i zici moșului o cântare!
Mocanul: Îți zic, moșule, îți zic!/ Din gură ori din fluier?
Anul Vechi: Zi-i din gură!
179

Mocanul (cântă): De mic, sărăcuț de mine,/ mă dădu prin țări străine;/ mă
dădu mocan ca slugă,/ îmi luai cață și glugă./ Of, of, of!/ Numai iaca mai la vale/
crâșmăreasa-mi iese-n cale/ și-mi zice: „Vino, băiete,/ gustă vinul, să te-mbete!”/
Of, of, of!/ Vinu-i bun, ocaua-i mare,/ băui, neică, și cu gloata,/ băui, neică, turma
toată./ Of, of, of!/ O capră ce mai rămase/ o luai la căutare./ Capră-n deal și capră-n
vale./ Of, of, of!/ Numai iaca și stăpânul,/ păgubașul și creștinul./ El mă leagă
strâns de coate,/ sama să-i dau pentru toate./ Și-așa, moșule, din beție/ am ajuns la
haiducie” [14, p. 148].
Evident, această mostră dăunează categoric tonalității grave a subiectului
haiducesc. Tratarea haiduciei și confundarea ei cu hoția sunt ecouri ale unei
atitudini oficiale, care nega virtuțile acestei mișcări de protest social, confundând-o
intenționat cu tâlharii de drumul mare.
Chiar numai exemplele puține de contaminare ori intercalare mecanică a
scenelor străine în pânza scenelor haiducești demonstrează importanța scenelor
„auxiliare”, care apar sporadic, grație mai multor factori, ce se manifestă mai ales
în cazul teatrului de haiduci.
E necesar să întregim harta teatrului folcloric românesc, adunând lucrările deja
împlinite. Cuprinderea panoramică ar înlesni recitirea și stabilirea dinamicii fenome
nului, interferenței reprezentațiilor românești cu repertoriul balcanic și european de
asemenea teatru. Motivul Brâncovenii comportă aceste întregiri și conlucrări, care
duc la alte topografii, la alte radiografieri, determinând lărgirea și aprofundarea, în
timp și spațiu, relațiilor om-om, neam-neam, țară-țară, credință-credință.
În 1967 Vasile Adăscăliței publica articolul „Date noi privind teatrul folcloric
Brâncovenii” [2, p. 423], în care reia problema longevității „teatrului folcloric cu
subiecte istorice”, care ar avea „o vârstă mai mare de un secol”. Etnologul recunoaște
că Ion Mușlea, prin investigația sa din 1964, Cântare și vers la Constantin [55, p.  21],
„este cel dintâi care pune mai convingător această chestiune”. Autorul Cântării
explică mobilul folclorizării Brâncovenilor, pe baza cronicilor versificate și a bala
delor, anume în această zonă. Ion Mușlea caută explicația impulsionării acestui
teatru în anumite condiții favorabile, unde astfel de adaptări s-au mai întâmplat. Dar
explicația cu „scene improvizate” s-ar potrivi mai curând pentru teatrele de păpuși.
Aici însă reținem „unele tradiții în sensul cultivării dramatizărilor, referitoare la
sfârșitul tragic al unor domnitori incriminați de stăpânirea turcească, pe scenele
improvizate, dar cu popularitate din Transilvania – este vorba de mai vechea piesă
Occisio Gregorii in Moldavia vodae tragedice expressa, apreciată ca «cea mai
veche piesă românească cunoscută»” [2, p. 424]. Ușor, delicat polemic („În lumina
acestor date este deci necesară prelungirea studiului originii, vechimii și răspândirii
Brâncovenilor, așa cum cere suplimentul de materiale dobândite”), V.  Adăscăliței
constată că „cercetările de teren ne-au ajutat să constatăm că teatrul cu subiect
istoric Brâncovenii nu este – cel puțin astăzi – numai transilvănean”. Celor două
variante din Cavnic (Baia-Mare), de care dispunea Ion Mușlea, V.  Adăscăliței îi
„răspunde” cu șase variante moldovenești – patru din Straja, una din Vicovul de Sus –
Laura și alta din Vicovul de Sus – Plai, localități din raionul Rădăuți [2, p.  424].
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Arhiva Academiei din Chișinău poate „răspunde” acestei parade de Brânco
veni cu alte câteva variante bucovinene, înregistrate la 1961 în Iordănești, Hliboca
[32, p. 98], la 1972 în Cireș, Storojineț [AFAȘM, nr. 248, f. 247], la 1974 în Dubovca,
Hliboca [AFAȘM, nr. 264, f. 65], la 1975 în Voloca, Hliboca [AFAȘM, nr. 203, f.  16;
inf. Radu Procopie Gorda, n. 1926, 4 cl.; culeg. Botezatu Gr., Iu. Filip], la 1982 în
Crasna, Storojineț [47, f. 132 ]. Ultimele variante le-am imprimat, împreună cu
Grigore Botezatu (varianta din Voloca) și Victor Cirimpei (variantele din Crasna)
de la interpreții acestui fel de teatru. Îmi amintesc că am insistat cu „descusutul”
tuturor amănuntelor de costumație, recuzită și de mizanscene în varianta oferită
de ceata lui Ștefan Balan, când am și desenat recuzita, elemente de vestimentație
și planul intrării-ieșirii și așezării personajelor în casa gazdelor (vi le oferim
alăturat, însoțindu-le și cu o variantă a regretatului pictor Filimon Hămuraru, care a
ilustrat foarte inspirat volumul de teatru popular Primiți, Căluțul?).
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Cazul Brâncovenilor comportă continuarea investigațiilor, inclusiv deplasa
rea pe teren pentru imprimări mai recente, dar o eventuală hartă a concentrării
variantelor ne indică un alt posibil centru de apariție/manifestare a acestui subiect
teatral, impulsionat de tradiția viguroasă a dramatizărilor (în terminologia lui Ion
Mușlea) din acest cadru și de această flexibilitate ambulantă, de trecere de la casă
la casă cu teatru. Or, scena improvizată din Transilvania, unde s-a montat piesa
Occisio Gregorii in Moldavia vodae tragedice expressa, e alt fel de scenă decât
și mai improvizata, convenționala scenă a teatrului folcloric colindat de la casă la
casă. Textul acestui spectacol ni-l oferă T. Burada, anticipându-l cu câteva precizări
foarte importante – nu numai în contextul polemic din această pagină: „Pe cât ne
este cunoscut până acuma, cea mai veche scriere în limba românească cu caracter
teatral, pare a fi o tragedie asupra morții lui Grigore Ghica Vodă din Moldova, ce
se află în biblioteca Episcopiei greco-catolice din Oradea Mare […]. Sânt scene
în care persoanele vorbesc când românește, când latinește, când țigănește și când
ungurește. Acea tragedie e lipsită de valoare literară și de caracter dramatic. Autorul
ei e necunoscut. În această tragedie scrisă în proză, prologul numai și o scenă, în
care vorbește un cioban, sânt în versuri. Noi credem nimerit a le arăta aici. „Prolog
1. Acuma tocma nu de demult/ lucru groaznic de temut/ în Moldova s-a tâmplat./
Perire ca de-împărat./ Locul vestit în oraș/ să numește, să știți, Iași/ cu primejdie și
ostași…” [20, p. 577]. Se pare mai probabilă, mai copleșitoare influența contagioasă
a practicii mai vechi oraționale a teatrului din această geografie moldovenească,
unde repertoriul reprezentațiilor numără câteva zeci de titluri, iar „regula” Irozilor,
Jienilor putea mai lesne să fie aplicată la dramatizarea legendelor, cronicilor (unele
versificate), dar mai curând a baladelor despre tragicul sfârșit al Brâncovenilor.
Important e că teatrul folcloric de etapă superioară are la îndemână atât
impulsurile/reperele livrești, cât și cele din mediul real folcloric, unde reprezentațiile
teatrale provoacă și stimulează viața fenomenului.

1.2. VARIABILITATEA MATERIEI ÎN SPAȚIU
Geografia circulației reprezentațiilor populare refuză în aparență orice
legitate, împrumuturile și modificările între variantele din același sat, din sate
învecinate, din localități îndepărtate, ținând de hazard. Astfel a apărut „Cerbul” în
satul Șaptebani (Râșcani): în 1975 elevul – pe atunci – Vasile Vârlan l-a învățat de
la un elev din satul învecinat, Braniște, unde se practică „Cerbul”. Similar a apărut
o variantă „Banda lui Bujor” în Risipeni: un flăcău din satul învecinat, Scumpia, s-a
căsătorit aici, aducând și punând în circulație varianta de la baștină. „Malanca” de
la Căușeni are drept model pe cea din Clocușna. Informatorul A. Gheras mărturisea
izvorul variantei „Gruia lui Novac” în satul său de baștină: a „pictat-o” după o carte
un consătean mai în vârstă ș. a. m. d.
Lesne e de închipuit modul radiant de răspândire a subiectului „Gruia lui
Novac” în satele raionului Edineț. Nu e exclus că unul din impulsurile genetice ale
variantelor novăcești din această zonă să fi pornit chiar din satul Burlănești, de la
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acea primă variantă adusă în 1937 de către „un băiet din armată”, unde a „pictat-o
după o carte”.
Carnetul lui Leonid Guțu cu textul novăcesc, fiind luat în armată de către
posesorul său, ar fi putut constitui și el un impuls genetic pentru apariția acestui
fel de teatru în altă localitate – în Hiliuți (Fălești), de exemplu, unde e cunoscută o
variantă a subiectului voinicesc.
Dar ce cale a făcut Regula pentru Irod, manuscrisul găsit de Gh. Popovici,
transmis ulterior lui T. Burada? Că era „scris cu litere cirilice, în care se văd introduse
câteva litere latine ca: t, l, f, s, ceea ce ne arată că el ar fi fost scris cam prin anul
1860, epoca când începuse a se introduce literele latine în scrierea chirilică la noi”
[20, p. 20].
Dar dacă acceptăm drept legitate modul radiant de răspândire a unui motiv, ca
în satele din raionul Edineț, atunci de ce nu s-a întâmplat același lucru și cu varianta
din Hiliuți, care a rămas izolată și unică în satele raionului Fălești? „Mălăncile”
din satele raionului Ocnița nu au un singur izvor, deși am văzut că subiectul rusesc
„Царь Максимилиан” din satul Ocnița a generat variante apropiate în satele
Ocnița, Clocușna, Grinăuți-Raia, Grinăuți-Moldova. „Malanca” din Hădărăuți
(Ocnița) are – evident – un alt izvor. Cea din Bârnova (Ocnița) e cu totul de altă
proveniență. Un amănunt edificator: cei din Bârnova, când vorbesc de „Malanca”
din Clocușna, o declară „mai frumoasă” decât a lor, dar an de an joacă reprezentația
moștenită de la înaintași, neîncercând s-o substituie cu varianta clocușnenilor ori
s-o „îmbogățească” pe a lor cu careva scene „împrumutate”. Funcționează aici
interdicțiile acceptate tacit în raport cu ceea ce „s-a apucat din moși-strămoși”.
Sunt și preceptele tabuistice care-i conferă fenomenului popular un spirit
conservativ, ce explică păstrarea aproape nealterată a unor forme mai vechi
de reprezentație – „Cerbul” actual se deosebește foarte puțin de cel descris de
D.  Cantemir. Preceptele se afirmă eficient în mediul unde fenomenul dramatic are
o tradiție viguroasă. La rândul ei, tradiția viguroasă a teatrului popular e asigurată
de funcționarea impecabilă a acestor precepte. E de subliniat caracterul relativ al
preceptelor, care sunt diferite în diferite sate, chiar dacă acestea sunt învecinate.
Variabilitatea teatrului vine și de la această relativitate a preceptelor, care stăvilesc
asimilările noi. Funcționarea acestora e și mai ilustrativă, când ele diriguiesc
variante ale aceluiași subiect, practicate într-o localitate, cum e cazul celor trei
variante haiducești din Hiliuți (Fălești). Dar să cercetăm două variante haiducești
din satul Mărăndeni (Fălești), ce provin de la aceiași informatori – „Banda Joian”
[AFAȘM, 1964, nr. 148, f. 256] și „Banda lui Joian” [AFAȘM, 1964, nr. 148,
f.  270]. Iată mai întâi galeriile de personaje ale ambelor variante:
Joian
2 Haiduci
Principesa (Smaranda)
Căpitan-medic
Împăratul
Turc-grec

Joian
2 Haiduci
Smărăndița
Căpitanul vânătorilor
Grecul
Turcul
2 Vânători
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Debutul primei variante îl realizează cei 2 Haiduci, cântând nedialogat  –
„Colo-n vale la izvor”, după care, prind a dialoga răstit – în cheia alaiurilor:
„D-apoi eu de când te caut!..”. Scena următoare e cea întâlnită în „Mălăncile”
Ocniței: Împăratul, „trecut o dată prin țara regelui Domn-domn,” a văzut „o
prea frumoasă mândră, ca din povești”, pe care o pețește fără succes și numai la
amenințări Principesa acceptă, dar e galbenă și „lecuită” de către Căpitanul-medic
din Franța (la fel ca în „Malanca” din Clocușna). Apare după această scenă Joian,
cântând „De la maica am supt lapte”. Năvălește Smărăndița (tot ea Principesa),
fugărită de un „turc tare spurcat”, care-i cere să meargă „după el”. Turcul-grec se
ceartă – în cheia alaiurilor – cu Joian, întrebându-l în sfârșit: „Da tu cine ești?”.
E  întrebarea care-i îndreptățește lui Joian prezentarea: „Eu sunt Iancu Jian...”. Unul
din cei 2 Haiduci cântă „Toată vara greu muncesc”, dialogul din finalul cântecului
susținându-l împreună cu Împăratul. Formula de încheiere o prezintă Joian: „Bani
n-avem, veseli suntem, hai mai bine să jucăm!”.
A doua variantă debutează cu același cântec zis de Haiduci și în prima
variantă. Haiducul I cântă apoi „Foaie verde măr domnesc”, dialogul din final
susținându-l cu Grecul. Joian apare cu același cântec – „De la maica am supt
lapte”, dar urmează apoi dialogul cu ortacii săi. Urmează scena cu Smărăndița
și Turcul, apoi cea a ciocnirii lui Joian cu Căpitanul, în care ambii își adresează
întrebarea stereotipă „Spune-mi cine ești?”. Captivitatea și deplângerea lui Joian e
realizată desfășurat, atrăgându-se cunoscutul cântec „Jos, la poala codrului”. După
ce captivul e eliberat, schimbul de replici între căpetenii e la fel de neîmpăcat, ca la
ciocnirea de mai sus.
După aceste exemple e momentul să scoatem în evidență șansele motivelor
străine de a se afirma într-un mediu folcloric. Mai întâi condiția acestei înrădăcinări
e tradiția fenomenului teatral în zona respectivă. Anume această calitate o au
satele raionului Edineț, unde sunt cunoscute reprezentațiile „Căluțul”, „Capra”,
„Gusarul”, „Craii”, „Ceata lui Jianu” ș. a. m. d. Modelul, „pictat după o carte” de
către băiatul întors la vatră, ale spectacolelor „novăcești” ulterioare a găsit mediul
favorabil afirmării. Dar tradiția viguroasă a fenomenului nu garantează aceeași
răspândire radiantă ca în raionul Edineț. Satele raionului Fălești au și ele o tradiție
viguroasă a teatrului popular, după cum am văzut, dar împrumutul piesei „Gruia lui
Novac” din Hiliuți nu s-a produs. În al doilea rând, condiția suplimentară a afirmării
intacte a unei reprezentații străine, de o anumită structură, e mai posibilă în mediul
unde tradiția și predilecțiile sunt anume pentru reprezentații de structură similară.
Am urmărit metamorfoza subiectului „Țarul Maximilian” în satul Ocnița.
Aici determinanți pentru consecințele acestui împrumut sunt câțiva factori: limba,
tradiția viguroasă a alaiurilor în această zonă și lipsa tradiției motivului
„Maximilian” în satele din împrejurimi. Modelul rusesc, adus în Ocnița, trebuia
tradus. Varianta moldovenească imediată – din același sat – ne prezintă mecanismul
acestui fel de adaptare și consecințele traducerii. Am văzut cum se estompează
conflictul axial al modelului și abaterile considerabile, pe care le admit variantele
derivate din satele vecine: dintr-o piesă cu subiect distinct s-a ajuns la variante
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de alai cu scene multe, dar disparate și neclare ca mesaj și cauzalitate. Tradiția
alaiurilor a fost determinantă în aceste modificări.
Am remarcat aceeași influență a alaiurilor asupra variantei „novăcești” din
Caracușenii Vechi (Briceni). Consecințele sunt aceleași, căci există în zonă și
tradiția reprezentațiilor de coloratură voinicească și lipsește pragul lingvistic.
Influența alaiurilor se remarcă și în debutul variantei haiducești „Banda lui
Jianu” din Hiliuți:
„Joianu: Bună sara, măi răpănoșilor. Dar cu voi ce-i pe-aici?
Ciobanii: Suntem ciobeni de la oi,/ strungari la ciocoi”.
Desconsiderarea de către Jianu e specifică galeriilor de Moși din jocurile cu
măști zoomorfe și alaiuri, care întruchipează vicii și slăbiciuni potrivite satirizării.
Dar această influență e aici foarte sumară, periferică. Mai important în această
influență e constatarea lipsei alaiurilor la Hiliuți (Fălești). E de presupus că înainte
de tradiția masivă a teatrului popular cu subiect erau bine cunoscute alaiurile, a
căror reminiscențe și tonalități le mai detectăm. Astfel s-ar explica scenele finale
cu Harapi, Împărați și Doctori în variantele haiducești din Călinești (Fălești), unde
nu sunt practicate alaiurile. Dar vechimea alaiurilor în genere – în raport cu piesele
– nu hărăzesc aceeași apariție cronologică concretă în mediul real folcloric. La
Hădărăuți (Ocnița) subiectul haiducesc pare să fi anticipat „moda” alaiurilor în mai
toate satele din împrejurimi.
Coexistența în aceeași localitate a reprezentațiilor de diferite etape evolutive
scot în vileag criteriile de evaluare „locală”, foarte importante și principiale
pentru cercetările fenomenului.
La Crasna în „Mălănci” participă (am mai spus) peste 40 de personaje:
8-10 Urși, 10 Regi, 6 Regine, 3 Cucoane, 2 Căluți, Comandanți, Doctori, Draci,
Fotografi, Frizeri, Bucătari, Miri [35, p. 6]. Interpreții sunt numai flăcăi și bărbați
recent căsătoriți. Elevii joacă „Ursul, „Capra”, „Codreanu”, „Ceata lui Jianu”.
Amănuntul vădește criterii de evaluare mai favorabile pentru alaiuri decât
pentru piese.
Ce pierd piesele față de reprezentațiile etapei anterioare? Miza alaiurilor,
după cum am menționat, e efectul demonstrației, priveliștii, impresiei de
alai  – pe drum, în ograda gospodarului onorat, în casa lui. Uneori acest
efect, susținut de vestimentație și atributele convenționale ale personajelor,
e singura componentă teatrală alăturată urăturii tradiționale ori cântecului
Mălăncii. Dominarea cuvântului în piese a deplasat convenționalul celorlalte
componente într-un schematism, care le afectează priveliștea, o diminuează.
Această desconsiderare, pentru costumație mai migălită, mai înflorată, pentru
recuzită, pentru mizanscene, mai aproape de firesc, are repercusiuni fatale pentru
întreaga reprezentație, afectând în ultimă instanță și textul. Observarea acestor
metamorfoze e posibilă în variantele din aceeași localitate, culese la diverse
intervale de timp.
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1.3 VARIABILITATEA MATERIEI ÎN TIMP
Dispunem de două imprimări ale „Mălăncii” din Bârnova (Ocnița), executate
la interval de 20 de ani – ultima prezentată la Festivalul II folcloric „La vatra
horelor” (1983). În planul textului nu există schimbări. În plan numeric varianta
actuală indică unsprezece personaje cu precizarea că se joacă „Malanca” în noaptea
de Anul Nou, pe când în varianta din 1962 aflăm următoarea remarcă: „În Bârnova
cu «Mălăncuța» încep a umbla dimineața la 1 ianuarie, în primul rând la acei care au
pregătit toată «Malanca», apoi pe la fetele prietene ale participanților «Mălăncuței»
și, în sfârșit, pe la casele fiecăruia dintre participanți – uneori aceasta durează până
la 4, chiar până la 5 ianuarie”. Această variantă includea „până la 15 flăcăi”, toți
îmbrăcați „ofițeri”; „mai sunt și 2 Țigani, socotiți ca paznicii „Mălăncuței” [35,
p.  81].
Malanca a 2-a din satul Cireș (Bucovina de Nord) numără 15–20 participanți,
care „umblă pe la toate casele” [AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 217]. E un precept
mai general decât cel al mălăncarilor din Bârnova (Ocnița) – de a onora pe fiece
gospodar. În contextul remarcii lui D. Cantemir referitor la libertatea călușarilor de
a pedepsi „pe orice obraznic” care ar îndrăzni să-i identifice pe mascați, e foarte
grăitoare remarca informatoarei din Cireș: „Sî mascheazî. Da aiși nu-i pre lasî
miliția sî sî maschezî; sî nu sî îmbeti șî s’ sî batî, s’ sî facî moarti di oamini. Flăcăi nu
maschează capitili – ca sî-i cunoascî șini-s”. Sunt factori externi fenomenului, care
impun variabilitatea în planul costumației și chiar a recuzitei. Uneori consecințele
acestor intervenții sunt fatale pentru tradiția fenomenului în anumite localități. În
piesa haiducească din Tănătari (Căușeni) se folosea o armă veritabilă de vânătoare,
din care împușcau cu patroane goale. Piesa a fost interzisă sub pretext „că poate fi
ucis careva din neatenție”. De obicei, tagmele flăcăilor erau organizate în bază
de precepte și tradiții, care țineau cont de orice amănunt.
Dispunem de două imprimări ale „Mălăncii” din Petrești (Ungheni), colectate
la interval de 11 ani. Să alăturăm mai întâi galeriile de personaje ale ambelor
variante, ca să observăm schimbările:
1964
Împăratul cu 2 Ordonanțe
Generalul cu 2 Ordonanțe
Mirele și Mireasa
12 Turci
Arapul
Țigan și Țigancă
Speculantul și Cucoana
Capra și Ciobanul
Ursul și Ursarul
Doctorul

1976
Împăratul cu 5 Ordonanțe
Generalul cu 4 Ordonanțe
10 Turci și 3 Poște
Arapul
Țiganul, Țiganca și Geaurdelul
Speculantul și Cucoana
Capra și Ciobanul
Ursul și Ursarul
Doctorul

La „pierderi” în varianta din 1976 am putea trece personajele Mirele și
Mireasa, care, la cercetarea imprimării anterioare, aveau aceeași funcție ilustrativă
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ca în alaiurile tipului I. Este de presupus că aceste personaje cu funcție statică n-au
putut conviețui și concura cu celelalte personaje – excesiv de dinamice – din alai.
La „inovații” varianta din 1976 dispune de Poște, care „fac legătura Turcilor cu
„Malanca”, dar și pe Geaurdel. Numărul diferit de Ordonanțe și Turci nu are nici o
repercusiune esențială în reprezentația propriu-zisă.
„Malanca” din Sofia (Drochia), reluată după mai bine de 40 de ani, timp
de cinci ani a realizat câteva variante, păstrând aceeași formulă structurală: o
urătură „nouă”, alta tradițională, un cântec, două feluri de „Mulți ani trăiască!” și în
încheiere un dans. Reanimarea „Mălăncii” a pornit de la gospodari în vârstă, care
mai țineau minte cum se făcea reprezentația pe vremuri și au montat-o timp de doi
ani la rând, atrăgând în alai flăcăi și bărbați de la 25 de ani până la 60 de ani (se
încalcă astfel un pretext foarte răspândit, care nu admite în cete bărbați căsătoriți).
În următorul an (al treilea) s-au organizat două „Mălănci” – una a veteranilor și
una a tineretului, ambele păstrând structura variantei din anii precedenți. Ultima
imprimare, efectuată la Anul Nou 1983, prezintă o nouă încercare de extindere a
formulei, mizând mai ales pe efectele priveliștii. E de menționat că și variantele din
anii anteriori numărau nu mai puțin de 50 de persoane. Ultima variantă dispunea
de Doi Turci (cu cușme de cârlan, legate cu lentă roșie și busuioc, îmbrăcați în
haine naționale moldovenești, legați cu două șervete în cruce și cu băsmăluțe la
amândouă mâinile), care merg înaintea cetei, călări pe cai împodobiți sărbătorește,
din urmă vine o sanie cu trei cai (împrumut rusesc – troica rusă!), împodobită, iar în
sanie stau Moș Gerilă, Mălăncuța, Alba-ca-Zăpada, „60 de ani” (o fetiță îmbrăcată
festiv, cu cifra 60 pe frunte, simbolizând anul 1960); în urma saniei vin pe jos
Generalul, un Polcovnic, 4 perechi de Dansatori, îmbrăcați în haine naționale,
apoi alte grade ofițerești (mai mici) și Țiganii – cu nicovală, ciocane și bucăți de
fier; încheie alaiul Bradul, fixat pe-o mașină, pe care scrie „La mulți ani vă urează
Mălăncuța din satul Sofia!”. Iată ce conține această ultimă variantă: o urătură
nouă, alta tradițională, cântecul Mălăncuței, scena lui Moș Gerilă cu împărțirea
cadourilor (cadouri cumpărate de mălăncari), câteva feluri de „Mulți ani trăiască!”,
un cântec pentru gazde, strigături de încheiere și o horă împreună cu gazdele (în
timpul dansului Țiganii „se porăiesc” – produc zgomote ritmice – cu ciocanele).
E de față mecanismul căutării formulei, când preceptele variantei genera
toare – de acum 40 de ani – nu mai funcționează. Dar și aici observăm o atitudine
conservatoare față de structura acceptată cinci ani în urmă, iar căutările se afirmă
la periferie – personaje noi periferice, care sporesc priveliștea, atribute ilustrative,
moderne, cu tendințe carnavalești impunătoare. Sunt mutații actuale, în care pre
ceptele structurale par să se afirme chiar într-un răstimp scurt, iar miza e totuși
priveliștea de alai.
Două variante haiducești din satul Hâjdieni (Glodeni) au fost imprimate în
1959 și 1977. În afara intitulărilor – „Haiducii” în primul caz, „Banda lui Jianu”
în al doilea – lipsesc careva deosebiri însemnate. Scenei cu personaje alegorice
îi urmează un dialog cântat de două coruri – unul din casă și unul în tindă (se
dialoghează sfârșitul cântecului „Foaie verde măr domnesc”). Jianu apare cântând
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„De la maica am supt lapte”, dialoghează cu ortacii săi, apoi e surprins de poteră,
cercetat, arestat și deplâns de toți, inclusiv de poteră, apoi eliberat cu banii Sartolinei.
După anchetarea poterei de către haiducii triumfători urmează o contaminare cu o
scenă frecventă în jocurile cu măști zoomorfe și în alaiuri – târgul Ciobanului cu
Anul Vechi. Ciobanul caută un Doctor, iar Anul Vechi își bate joc de dânsul. După
această scenă „buf” Ciobanul se roagă să fie primit în ceata haiducilor.
Din Hâjdieni era jurnalistul și poetul Iuliu Gheorghiciuc, colegul bălțean de
la Universitatea de Stat care-mi vorbea de sărbătorile baștinei sale în anii mei tineri,
când nu realizam ce detalii îmi furniza hâjdieanul: că a redactat ori chiar a scris
scene noi pentru cetele de Anul Nou.
Două variante haiducești au fost imprimate la interval de 10 ani în satul
Tănătari (Căușeni) de la același informator, fost participant la reprezentație –
Dumitru Berlinschi. Lipsa câtorva scene ține de memoria informatorului. De
menționat pentru aceste variante abundența textului cântat. Tot la interval de 10 ani
au fost culese două variante haiducești și de la Zberoaia de la același informator –
Ștefan Codreanu. Iată galeriile de personaje ale ambelor variante:
1958
Jianu
Fata
Mocanul
Vânătorul
Căpitanul
2 Haiduci

1968
Jianu
Dama
Mocanul
Vânătorul

Anul Vechi
Anul Nou

Intrarea o realizează – în prima variantă – Jianu, cântând un cântec mai puțin
frecvent în teatrul popular – „Hai veniți, copii, după mine,/ că știu calea-n codru
bine/ și știu turme de berbeci,/ izvoare cu ape reci”, după care urmează dialogul
tradițional cu ortacii săi. Scena primirii Mocanului în ceată e realizată prin cântec.
Dialogul lui Jianu cu Căpitanul, adresarea și deplângerea sunt realizate tradițional.
Anchetarea poterei însă nu e consecventă – la un moment dat Vânătorul îl ia la rost
pe un Haiduc și acesta se prezintă, deși domină situația tabăra haiducilor. Căpitanul
îi cere lui Jianu să se lase de haiducie, promițându-i chiar „boierie”, dar Jianu nu
acceptă și e înjunghiat, apoi deplâns de Fată. O oprește un Haiduc, întinzându-se
un bilețel Vânătorului, în care scrie „A scăpat Jianul nostru!”. Puțin probabil, dar se
întrezărește în moartea-reînvierea lui Jianu – aici și în variantele din Tănătari – un
ecou al aceluiași motiv din jocurile zoomorfe și alaiuri. Se anunță apropierea unui
„grec răpănos” și toți cântă: „Cine n-are dor de țară,/ să iasă din munți afară!”
Varianta din 1968 debutează cu scena de personaje alegorice, după care
intră Jianu la fel ca în varianta anterioară. După dialogul cu ortacii săi, apoi cu
Căpitanul, Jianu nu este legat. În schimb se leagă un dialog între Căpitan și Haiduc,
în care primul e nevoit să se prezinte. Urmează primirea Mocanului în ceata de
haiduci, să fie „vrednic de-a lupta contra capitaliștilor”. Vânătorul dialoghează cu
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un Haiduc, apoi îi poruncește lui Jianu să se lase „de furat” și, când acesta refuză,
scoate lanțul și-l leagă pe Jian. Captivul își cântă dorul de baștină, propune bani
pentru răscumpărare și este eliberat. Se anchetează potera și din nou se revine la
înduplecarea lui Jianu să se lase „de furat”. Intervine Fata, iar Vânătorul lansează
un strigăt neclar în situația respectivă: „A scăpat și Anul Nou!”. Urmează un schimb
de apeluri patriotice, între care finalul sună adecvat: „Cine n-are dor de țară, să iasă
din ceată afară!”.
În lipsa precizărilor colectorilor, se pare că deosebirile între aceste două
variante țin de asemenea de memoria informatorului. Momentul acesta însă explică
încă o dată mecanismul apariției variantelor, textele reprezentațiilor reluându-se de
cele mai dese ori din memoria interpreților din anii anteriori.
Trei variante haiducești au fost colectate în Voloca – una în 1966, alte două  –
în 1975 – de la interpreți diferiți.
Jianu
2 Haiduci
Moș Ajun
Anul Nou

Căpitanul turc
3 Turci

Jianu
2 Haiduci

Joița
Îngerul
Căpitanul
Turcul
2 Vânători
Ciobanul

Jianu
2 Haiduci
Anul Vechi
Anul Nou
Joița
Căpitanul
Turcul
Vânători
Ciobanul

Varianta din 1965 dispune de următoarele scene: cea cu personaje alegorice,
dialogul lui Jianu cu ortacii săi, dialogul cu potera și deplângerea captivității. Ceea
ce pare a veni de la redactarea prea excesivă e scena răscumpărării: se duc Doi
Haiduci după „pungi groase” și aduc cu ei alți haiduci, bătându-i pe turci. În planul
personajelor se face o aluzie la Dârvici – numele Căpitanului? – care provine din
variantele voinicești [63, p. 395].
Varianta a 2-a, provenită de la informatorul Radu Gorda, conține câteva note
prețioase: „Ne pregăteam așa în ajun pe la 11, jumătate la 12 – ne grămădeam
așa până la ora 6 (seara). Totul e pregătit dinainte. Noi atunci... să ne îmbrăcăm,
făceam o dată, de două ori repetiție, ne punem la masă, mâncăm și-apoi ne ducem la
colindă, la lucru. Începeam de unde pregăteam – ori de la Jianu, ori de la Căpitan.
De la unul din noi. Acea casă se cheamă strânsură, la strânsură. De la strânsură
începeam uratul. Acolo la strânsură este pregătită o masă frumoasă” [AFAȘM,
1975, nr. 283, f. 16]. Prin sublinieri scoatem în evidență atitudinea serioasă a
interpreților față de aceste practici (la lucru).
A treia variantă, provenită de la Ilie Semeniuc, conține și ea prețioase note
de informator: „Cu vreo două-trei săptămâni înainte... se adună acolo la o casă,
suntem atâția băieți, câți ne gândim să facem piesa. Ne uităm: care băiat e mai
energic – se pune Jian, care-i mai moale – Joița, nevasta lui Jianu. Tot energic
se pune Căpitan. Facem repetițiile până în sara de Anul Nou, când vine vremea
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să umblăm cu colinda. Umblăm o singură sară spre Anul Nou. Spre Anul Nou se
cântă «Mălăncile», se fac «Urși», «Moșnegi», «Țigani» diferiți...” [38, p. 147].
În planul galeriei de personaje e foarte interesantă substituirea scenei din „Irozi”
cu scena de personaje alegorice. Informatorii sunt foști interpreți. Iar diferența
de vârstă (Radu Gorda – 49 ani, Ilie Semeniuc – 42 ani) și practicarea piesei în
ani diferiți indică metamorfozele survenite între timp, care se înscriu în aceleași
tendințe de demitizare, pe care le-am văzut în variantele „Irozilor”.
După scena cu personaje alegorice urmează – în aceeași consecutivitate –
aceleași scene din varianta anterioară.
Patru variante haiducești provin de la Călinești (Fălești): două variante
intitulate „Juianu”, culese la interval de 11 ani, alte două variante, intitulate
„Ceata lui Bujor” și „Haiducul” [AFAȘM, 1964, nr. 150, f. 151; AFAȘM, 1975,
nr. 290, f.  136; AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 141; AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 143]. Iată
galeriile de personaje în cele două variante „Juianu”:
1964
Anul Vechi
Anul Nou
Împăratul „călare” pe Cal
Jianu
Soldatul
Vânătorul
Nou-Venitul
Harapul

1976
Anul Vechi
Anul Nou
Împăratul
Juianu
2 Soldați
Vânătorul
Ciobanul
Harapul
Arnăutul
Haiducii
Muzicantul

Muzicantul

Harța tradițională între personajele alegorice e anulată prin cererea cântecului
de către Împărat. Se cântă de către toți „Unde-i Iancu, Juianu nostru?”, trecânduse la subiectul propriu-zis. Lipsa Haiducilor în prima variantă duce la un nonsens:
Juianu susține cu Soldatul și Vânătorul dialogul purtat de obicei cu ortacii săi. E
momentul când Juianu-și argumentează plecarea în haiducie: „Și-aveam casă,/ șiaveam masă,/ și-aveam o scumpă surioară,/ pe care-un grec mi-a răpit-o”.
Motivul acesta individual se întâlnește rar – reminiscențele modelului cult,
substituind doina „Țăranul se duce la palat”, întâlnită mai frecvent (de obicei,
intrarea personajului central e însoțită de acest cântec).
Câteva nuanțe de modernizare – „Te predai? Nu te predai?/ Două minute mai
ai!” – și redistribuiri de text întâlnim în scena arestării și eliberării lui Juianu. Ideea
răscumpărării vine de la Împărat: „Hai, dați armele de-nchinat/ ș-o pungă cu poli,/
să fie scăpat de la-nchisori”.
Captivitatea e deplânsă prin cântecul „Hai, țărane, la-nchisoare!”. Scena
finală – de bufonadă – amintește, după cum am menționat, de dialogul acelorași
personaje în „Irozii” fixați de E. Niculiță-Voronca.
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În varianta „Juianu” din 1975 prezența Haiducilor nu „repară” eroarea
distribuirii replicilor și Juianu dă binețe și vorbește „haiducește” cu potera.
Deosebirea nominală e și concretizarea categoriei sociale a Nou-Venitului din
varianta anterioară – Ciobanu: „Măi, Jiene, fătul meu,/ primește-mă în banda ta;/ că
m-oi răzbuna mereu/ până voi cădea și eu”.
Varianta „Ceata lui Bujor” are numai patru personaje – Bujor, Turcul,
Vânătorul și Ciocoiul – dar varianta mai realizează un subiect grav, având scenele
cheie neafectate: Turcul dialoghează în debut cu Ciocoiul prădat de Bujor; Bujor
apare cântând „Pe ce drum să mă pornesc?”; dialogul din finalul cântecului trece
într-un dialog realizat de Bujor cu potera, care-l amenință să-l aresteze și-i ordonă
să se predea de bună voie; Bujor nu se predă, propune „punga cu parale”, e întrebat
dacă se lasă de „hoție” și răspunde negativ; se cântă la sfârșit „plecăm, plecăm cu
toții și vă urăm mulți ani!”.
Am enumerat scenele cunoscute din variantele haiducești, pentru că cea de-a
patra variantă din Călinești (Fălești) – „Haiducul” – anunță o categorie de variante
„școlărești”, care scoate în lumină rolul înscenărilor școlare și corelația lor cu
reprezentațiile populare și cadrul orațional de Anul Nou.
Nu toate înscenările școlare ne preocupă, ci doar cele care înscenează motive
folclorice ce țin de teatrul popular. O variantă, colectată mai recent în Pruteni
(Fălești), pare să explice mecanismul apariției variantelor „școlărești”. „Banda lui
Bujor” în acest sat e practicată și de cei mici [AFAȘM, 1983, nr. 343; Pruteni
(Fălești); inf. Marin Morozan], și de cei mari [AFAȘM, 1983, nr. 343; inf. Iurie
Păvăleanu]. Informatorii primei variante ne-au răspuns: „Noi pe asta am compus-o.
Am luat un cântec dintr-o piesă, altul – din alta”. Să observăm modificările comise
de micii interpreți. Mai întâi, coloanele de personaje ale celor dintâi:
Bujor
Căpitanul
Boierul
Doctorul

Bujor
Căpitanul
Boierul
Sluga

Ambele variante utilizează aceeași formulă de încadrare-prezentare:
„Toți (cântă): Foaie verde de mohor,/ asta-i „Banda lui Bujor”,/ cu vreo trei
haiduci voinici/ încălțați toți în opinci/ și c-un căpitan vestit/ ce din lume a venit”
[AFAȘM, 1983, nr. 343; Pruteni (Fălești)]. Se vede că formula e moștenită dintr-o
variantă anterioară, mai bogată, care includea „trei haiduci voinici” – actualmente
figurează numai haiducul Bujor.
În varianta celor mai în vârstă următoarea scenă e cea tradițională între
căpetenia haiducilor și ortacii săi. Aici Bujor dialoghează cu Sluga. Dialogul mai
dezvoltat, regăsit în alte variante între Bujor și Căpitanul poterei, aici se limitează
la un schimb de replici:
„Căpitanul: Măi haiduce vrăjitor/ fără teamă de omor,/ tu de unde te-ai luat/
și cu haiducii stai la sfat?
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Bujor: Eu sunt haiduc, Bujor mă cheamă/ și de nimeni nu am teamă./ Cât
pe lume-am haiducit,/ multe mii am nimicit./ Să-mi ajute Dumnezeu,/ să-ți retez și
capul tău,/ capu-ți va zbura în vânt/ și-l acopăr pe pământ”.
După această scenă suspendată urmează episodul primirii în ceata haiducilor,
iar cel primit e Boierul:
„Boierul: Măi, Bujoare, fătul meu,/ te văd mândru flăcău,/ primește-mă în
banda ta/ cu scopul de-a mă răzbuna/ contra liftelor păgâne/ ce mi-au furat turma
și câinii!”.
Evident, Boierul substituie aici – prin replici – alt personaj. Formula de
încheiere e din nou o „iertare” prin cântec:
„Toți (cântă): Trandafir verde pe masă,/ rămâi, gazdă, sănătoasă,/ mata,
gospodar voios,/ ca un trandafir frumos!/ S-aveți sărbători în casă/ și o can’ de vin
pe masă,/ lângă cană-un păhărel,/ să cinstim cu toți din el!”.
Varianta celor mici debutează cu un dialog dezinvolt:
„Căpitanul: Ești bogat?
Bujor: Bogat, bogat. Fuge șoarecele dintr-un capăt în altul al podului și n-are
ce să mănânce.
Căpitanul: Unde te silești?
Bujor: La boier”.
Urmează un cântec în consens cu gravitatea subiectului:
„Toți: Mă suiam în deal odată,/ să-mi fac ochișorii roată,/ să văd cârduri de
haiduci,/ de haiduci și de voinici”.
Dialogul ce urmează cântecului amintește de cel susținut de Bujor și ortacii
săi, dar e de tonalitatea alaiurilor:
„Doctorul: Tovarăși voinici,/ ce făceți voi pe-aici?
Bujor: Cât a fost domn căpitan,/ m-a slujit,/ dar acum când e rănit,/ toți
dușmanii au venit./ Dar puțini au rămas, c-au pierit.
Căpitanul: Domn boier, m-am lecuit/ și dușmanii n-au venit,/ dar eu pe Bujor
l-oi răpi,/ în două minute voi veni! (Încrucișează sabia cu cea a lui Bujor)”.
Intervine o frază stereotipă, care pretextează un alt cântec:
„Doctorul: Decât ne-om lupta,/ mai bine-am cânta.
Toți (cântă): Foaie verde pădureț,/ după mine, măi băieți,/ care vreți, care
puteți,/ care nu – mai rămâneți!”.
Rar de tot vom întâlni jocurile cu măști zoomorfe „Iepurele” și „Măgarul”.
„Anatomia” primului joc e simplă și confirmată de informatorul „Iepurelui”, care
e și inițiatorul acestei reprezentații. Construcția paralelă notorie din variantele
haiducești – „Unde-s tufele mai rare/ zac în sânge boieri mari,/ unde-s tufele mai
mici/ stau ascunși ai mei voinici!”– în acest joc sună astfel:
„Vânătorul: M-am pornit prin codrii mari – / numai tufe de arțari. / M-am
pornit prin codrii mici – / numai tufe de pitici” [AFAȘM, 1983, inf. Iurie Păvăleanu].
Altă construcție paralelă notorie din variantele haiducești – „Bujor, lasă-te
de furat, / ca să nu mori împușcat! / Bujor, lasă-te de haiducie, / ca să nu mori în
pușcărie!” – în gura Vânătorului din jocul dat sună astfel: „Când mă scoboram la
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vale, / mi-a ieșit și Iepurilă-n cale. / – Iepurilă, stai pe loc, / dacă nu, vei fi de pușcă
împușcat/ ori de sabie tăiat”.
Iepurele: Nici de pușcă nu voi fi împușcat, / nici de sabie tăiat”.
„Iertarea” prin cântec și prin joc e notorie de acum și în subiectele etapei
superioare, iar interpretul jocului „Iepurele” nu-și face probleme din originalitate:
„Săghierul: Ia lăsați vorba la o parte, / nici aceasta nu-i dreptate. / Decât
ne- om certa,/ un cântec om cânta/ și un joc om juca.
Toți (cântă): Am adus iepurele la iernat...” [Ibidem].
Și jocul „Măgarul” are împrumuturi din alte reprezentații, dar le folosește
adecvat. Măgarul este târguit, vândut, cumpărat, se îmbolnăvește, „cade jos”, este
„descântat” pentru „o covată de slănină și-o ceapă, și-o găină”. Dacă adăugăm
la aceste motive cunoscute și însușite bine în mediul folcloric faptul că pretextul
zoomorf – măgarul – finalizează mai multe semnificații umilitoare, jucate – verbal
– de interpreți, acest joc e categoric mai realizat decât reprezentația „Iepurele”
[AFAȘM, 1983, inf. Viorel Țuțuianu].
La Risipeni (Fălești) se joacă trei variante ale „Cetei lui Bujor” [AFAȘM,
1975, nr. 290, f. 128; AFAȘM, 1975, nr. 290, f. 111; AFAȘM, 1975, nr. 290, f.  120],
două variante „Codreanu”, și o variantă „Movila lui Burcel”, nemaiîntâlnită în alte
părți, consemnată doar de Vasile Adăscăliței în județul Iași [4, p. 6]. Ne-am referit la
varianta „Ceata lui Bujor”, adusă din satul vecin Scumpia de către un flăcău însurat
la Risipeni. E o contaminare reușită a subiectului haiducesc cu scene voinicești.
O curiozitate o prezintă cântecul de debut, care e cel al variantei „Juianu” din
Călinești (Fălești), căruia nu i se schimbă nici măcar numele personajului cântat
– la Risipeni ar trebui să se cânte „Unde e Bujor al nostru?”. Urmează dialogul,
tradițional, de intrare în subiectul propriu-zis – între Turc și Ciocoi. Intrarea lui
Bujor cu monologul notoriu – „Pe ce drum să mă pornesc?” – trece într-un dialog
real între Bujor și Turc. Bujor e identificat și – după o ezitare din partea Roșiorului,
căruia Turcul i-a ordonat să-l lege – haiducul devine captiv. E deplâns de către
Haiduc, dar e și momentul când îi vine ideea răscumpărării, acceptată de către
poteră. Proaspăt eliberat, Bujor este întrebat de Turc dacă se lasă de haiducie și
la răspunsul negativ al lui, este împușcat, apoi – natural – încă o dată deplâns.
Distonant cadrului, Bujor scapă „de la omor”, fapt care prilejuiește altă izbucnire
de triumf – „I-ha, tra-la-la!”. Urmează notoriul dialog între Turc și captivul Gruia,
care își evaluează faptele și-și enunță crezul – la îndemnul Turcului. Drept răsplată
pentru semeție, Turcul îi promite „să-l însoare... cu inima stejarului”. E deplâns și
Gruia cu cântecul „Hai, haiduce, la-nchisoare!” din variantele Călinești (Fălești),
apoi urmează scena cu Novac deghizat în Popă și Gruia e salvat. Se cântă „Viclenie
și vânzare” obișnuit la eliberarea lui Jianu de către poteră.
Celelalte două variante de „Bujor” au aceleași personaje: Bujor, Căpitanul,
Vânătorul, Zâna, 2 Haiduci. Dar iată în ce scene sunt antrenate ele. După formula
de încadrare-prezentare – „Foaie verde fir mohor,/ asta-i «Banda lui Bujor»” –
urmează scena tradițională între căpetenia haiducilor cu ortacii săi, apoi dialogul lui
Bujor cu Căpitanul poterei și arestarea haiducului. Răscumpărarea vine din partea
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Zânei, care propune bani pentru eliberarea captivului. Se autoprezintă – fără a fi
întrebați – cei din poteră, apoi se cântă un cântec, nefiind pretextat, cum se întâmplă
de obicei. În plus, cântecul e străin cadrului și subiectului:
„Toți (cântă): Mândra dulce-a vieții mele/ la război s-a dus/ și de-atuncea
lună, stele,/ toatele-au apus./ Și amândoi pe cai se-aruncă/ și prin aer zbor/ și trecând
prin lunca verde/ cântă de amor”.
Urmează un gest agresiv din partea Căpitanului – „Ah, sabie-săbioară,/ prea
dulcea mea surioară,/ cum prin război te-ai purtat,/ așa să te porți în acest ceas,/ să
tai capul acestor ostași!” – care e anulat în cheia alaiurilor:
„Zâna: Măi, lăsați vorba la o parte,/ că nici asta nu-i dreptate./ Mână cu mână
să dăm/ și o horă să jucăm” [AFAȘM, 1975, nr. 290, f. 128; AFAȘM, 1975, nr. 290,
f. 111].
Varianta provenită de la interpretul Alic Blândescu, a doua, debutează cu
un cântec zis de toți: „Murgule, coamă rotată...”. Urmează scena dintre Căpitanul
poterei și Bujor, după care acesta e legat și deplâns. Captivul propune bani și este
eliberat. Se încheie cu două cântece de dragoste, străine cadrului.
Personajele celor două variante „Codreanu”:
Haiducul
Codreanu
Boierul

Haiducul
Codreanu
Tătarul

Varianta I – de la Bocșa (Fălești) – debutează cu strigături și cu cântecul
„Murgule, coamă rotată”, urmate de un schimb de replici notorii între Codreanu
și domnitor (aici Boierul): „Măi Codrene, Codrelene,/ spune tu măriei mele!..”.
Urmează un cântec potrivit captivității:
„Toți: Maică, sânge mi se scurge,/ viața mi-a-ncetat,/ ș-aș vrea ca la mănăstire/
să fiu îngropat...” [68, p. 207].
Cu un alt cântec, de dragoste – „Trece mândra printre flori” – și cu o formulă
de urare-despărțire se încheie varianta.
Cea de a doua variantă e prin excelență o producție nouă a interpreților
de vârsta mică. După strigătura-binețe din debut urmează două scene, pe care le
reproducem integral:
„Haiducul: Bună sara, Codrene,/ Codrenele, voinicele!/ Câte luni te-am
căutat/ până de capăt ți-am dat!
Codreanu: Eu am la dumneata o întrebare!
Haiducul: Ce fel de întrebare?
Codreanu: Cum să-i izgonim pe acești ostași păgâni, ca să nu ne prade țara?
Haiducul: Ei țara n-or prăda,/ dac-om face noi ceva./ Du-te-n grabă și mi-l
adă/ pe cel mai mare dintre tătari!
Codreanu: Iată ți l-am adus pe cel mai mare dintre tătari!
Haiducul: Predă-te, tătarule!
Tătarul: Nu mă predau, soldatule!
Haiducul: Predă-te, tătarule,/ de nu, vei fi împușcat/ și de sabie tăiat?/
Auzita-i, măi tătare?
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Tătarul: Auzit-am, măi tătucă!
Haiducul: Fugi în valea cea mai lungă/ și-napoi nu te întoarce./ Unde-s tufele
mai mari,/ stau la pândă-ai tăi jandarmi./ Unde-s tufele mai mici/ stau la pândă-ai
mei voinici./ Trag un foc de răzbunare,/ „Codreanu” e gata de plecare.
Toți (cântă): Rămâneți cu bine,/ mulți ani fericiți,/ s-aveți de bucurie,/ să ne
mai primiți!/ La mulți ani!” [AFAȘM, 290, f. 105].
Conflictul și rezolvarea înțelese de interpretul de vârstă mică foarte simplist,
iar componentele extraverbale aproape că sunt ignorate: personaje puține,
costumație puțin sugestivă, doar porniri de mișcare și gest – mai mult poziție de
luptă, decât mizanscenă adecvată.
Să precizăm mecanismul și factorii apariției acestor variante. Că ele au fost
anticipate de variante, să le zicem, complete, ne-o confirmă anumite reminiscențe
din text, pe care le-am menționat, cât și mărturiile informatorilor ori ale foștilor
interpreți. O noapte de urat e grea, dar preceptele epice tradiționale prevăd
prezentarea integrală a spectacolului la fiece casă. Spre dimineață, totuși, când
interpreții sunt obosiți de-a binelea, mișcările devin mai convenționale, textul e
prezentat mai declarativ, dacă nu chiar prescurtat. Aceste încălcări le admit mai ales
interpreții-elevi, care n-au forțele flăcăilor.
Vorbind de personalitatea interpretului-elev, e de scos în lumină importanța
școlii în viața teatrului popular. În dependență de entuziasmul și competența
învățătorilor, în școlile din localitățile, unde fenomenul are o tradiție, seara de
revelion a elevilor numaidecât include și primirea cetelor de urători-elevi, între care
„Căluți”, „Căprițe”, „Haiduci”. Evident, doritorii să participe la aceste manifestații
școlare sunt și între cei mai mici, pentru care învățătorii pregătesc variante
simplificate a ceea ce se joacă în localitate. Odată însușite pentru revelionul școlar,
micii interpreți pornesc cu variantele lor simplificate și prin sat, incluzându-se în
ritualul orațional. Poate că această vecinătate umilește demnitatea interpreților în
vârstă, dar unele sate se aleg numai cu aceste mostre de folclor al copiilor. Anume
din această categorie par să fie o parte din piesele din Risipeni și Pruteni (Fălești).
Anume într-o asemenea ambianță – școlară – putea să apară ideea montării
simplificate a piesei lui Millo „Iancu Jianu, căpitan de haiduci”, „Gruia lui Novac”.
Interpreții reprezentațiilor populare adeseori sunt și interpreți în cercurile
dramatice școlare. Lucrul cu cartea în cercurile dramatice, încurajarea de către
conducătorii acestor cercuri a inițiativelor artiștilor amatori, îi eliberează, îi
descătușează de disciplina preceptelor ce funcționează în alt cadru, căutând și în
reprezentațiile de Anul Nou posibilitatea afirmării novatoare. Spiritul novator,
susținut de intuiția artistică, duce la variante realizate în toate componentele.
Informatorul Dumitru Berlinschi mărturisea colectorilor că-i plac și textele din cărți,
iar varianta haiducească, care se juca în Tănătari (Căușeni) și la care a participat
în modul cel mai activ, – în calitate de interpret, dar și de amator competent, – a
completat-o cu cântece haiducești, adecvate subiectului în genere și episoadelor
concrete în special. Astfel după scena de debut, informatorul nu s-a temut să
introducă un cântec de 6–8 versuri, impecabil însă ca tensiune dramatică:
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„Jianu (intră cântând): Iarna vine, vara trece,/ frunza-n codru s-a rărit,/ ziua-i
viscol, noaptea-i rece.../ Greul vieții ne-a sosit./ Cât o fi iarna de mare,/ ce-o să
facem, vai de noi,/ fără codru, fără soare,/ fără bani, fără ciocoi?” [35, p. 121].
Evident, această „corectare” e mai demnă decât frecventul cântec, cu care
intră Jianu „De la maica am supt lapte”. În celelalte episoade interpretul a contribuit
în mai mică măsură la completarea textelor, dar ținuta – dramatică și ritmică – e
impecabilă.
Contribuție similară la realizarea reprezentației au depus interpreții „Plugu
șorul haiducesc” din Parcova (Edineț), despre care am vorbit anterior.
Dar intervențiile acestea sunt totuși periferice. Interpretul talentat, cu intuiție
artistică aleasă, ține cont de precepte în fond și nu afectează structura reprezentației.
Același lucru se întâmplă de fapt și în cazul jocurilor cu măști zoomorfe și alaiuri:
improvizații, completări, inovații se produc între personajele periferice. Se relie
fează o legitate a genului, care vizează corelația preceptelor și variabilitatea:
acolo unde preceptele diriguitoare ale reprezentațiilor populare funcționează,
modificările inovatoare, improvizațiile se produc între personajele periferice
și în scene periferice. Ignorarea preceptelor duce la consecințele de care am vorbit.
Influența înscenărilor școlare asupra teatrului popular cu funcție orațională
are limite stricte, care nu admit trecerea oricăror înscenări în cadrul orațional.
Determinant e convenționalismul fenomenului la Anul Nou. Lesne s-a conformat
acestui convenționalism înscenarea „Păcală și Tândală”, căci determinantă și
atractivă aici e vorbirea [35, p. 146]. Variante simple după motive de basm,
intitulate „Făt-Frumos” au circulație în Drujineni (Fălești), dar din toate personajele
fantastice ajung în teatru doar Făt-Frumos, Strâmbă-Lemne, Sfarmă-Piatră, BarbăCot. Necesitatea configurării mai distincte a taberelor adverse îl metamorfozează
pe Strâmbă-Lemne în aliatul lui Barbă-Cot [AFAȘM, 1983; Drujineni (Fălești); inf.
Valeriu Țurcanu].
Motivele folclorice notorii „Gaia”, „Paparuda”, „Făt-Frumos” și „Brumă
relul”, aduse de G. Spataru la compartimentul teatrului popular, însoțite cu lux de
amănunte scenografice și de mizanscene, realizabile – cu mari dificultăți tehnice –
doar de teatre profesioniste, ni se par străine de caracteristicile fenomenului
respectiv.

2. POETICA SINCRETICĂ
2.1. RESURSELE CUVÂNTULUI
Organizate antitetic, procedeele compoziționale, stilistico-poetice au o
implicare specifică în mediul folcloric, unde se manifestă reprezentații de diferite
etape evolutive. Am atras atenția că în unele localități, unde piesele cu subiect
coexistă cu alaiurile și jocurile, acestea din urmă sunt adeseori prețuite mai mult.
E vorba de criteriile de evaluare, ce se orientează în alaiuri la întregul spectru
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de efecte, la toate componentele de spectacol – la priveliște, dansuri, inventar,
recuzită pestriță, deformată hiperbolic ori caricatural, iar în piese – cu precădere
la cuvânt, celelalte componente fiind în poziție subordonată, împinse fatal spre
un convenționalism excesiv, amănunt principial ce se răsfrânge, în consecință, și
asupra subiectului.
Nu în toate piesele taberele simpatizate și taberele neagreate obțin con
tururi certe. În „Irozi” e realizat convingător chipul tiranului Irod, partea simpa
tizată nefiind totuși Craii, care-i fac replică. Năzuința spre bine nu e legată aici
de un personaj concret (nici chiar de inocentul „nou-născut”), mesajul pozitiv
realizându-se într-un plan sugestiv, în opoziție cu prezența energică și brutală a lui
Irod cu suita sa.
Precizarea noțiunii de tabără s-ar cere de la bun început: de cele mai multe
ori tot arsenalul de procedee e direcționat spre edificarea chipului căpeteniei
taberei  – Irod, Jianu, Căpitanul, Gruia, celelalte personaje fiind de anturaj.
Stilistica și factura procedeelor compoziționale de reper se situează între
aceste caracteristici și legități din piese. Caracterul conflictual mizează în primul
rând pe dialog. Am observat că jocurile și alaiurile își organizează materialul
textual în dialog, dar procedeul nu e în poziție dominantă, în măsura în care textul e
subordonat obsesiei cântecului și dansului (chiar dacă sunt pretextate) ori efectului
de priveliște. Astfel în piesă dialogul se manifestă plenar, angajat direct la realizarea
conflictului de nuanță socială. Întâlnindu-se cu obsesia cântecului, adeseori dialogul
este cântat – fie că de exponenți singulari ai aceleiași tabere, fie că de două coruri,
care nu întotdeauna coincid cu taberele. În varianta din Tănătari dialoghează Iancu
(Negustorul) și Turcul. În cea din Hâjdieni (Glodeni) o parte din personaje cântă din
casă, altă parte – din tindă, realizând două coruri.
În jocurile cu măști zoomorfe și în alaiuri dialogul e procedeul de afirmare
a conflictului. Pornind de la distribuirea în dialog a strigăturilor din jocurile tipului
2, procedeul e angajat la realizarea scenelor de târg în jocuri și în scene răstite în
alaiuri, afirmându-și posibilitățile utilizate din plin abia în piese.
Prin dialog sunt introduse în scenă personajele principale, iar altele – anunțate
prin dialogul celor prezente. Din dialogul Ciocoiului cu Turcul aflăm că haiducul
Bujor e pe aproape și acționează. Din dialogul cu Irod cu Ofițerul de serviciu aflăm
de cei Trei Crai și de atitudinea crâncenă a lui Irod față de tot ce-i subminează
mărirea. Prezentarea Brâncovenilor se efectuează tot prin dialog – între Sultan și
oștenii Bobu și Canac, pe care-i trimite „chiar la Brâncovean acasă”, să-l aducă
pe dânsul și feciorii săi, să-i vadă „ce fel de voinici” sunt. Variantele novăcești
din raionul Edineț îi introduce chiar și în primul schimb de replici – adică tot prin
dialog – pe exponenții taberelor adverse: „Foc, pârjol din nou în țară,/ năvălitau turcii iară./ Cine-n lupte să-i gonească/ de pe brazda strămoșească?”; „Moș
Novac, voinic de viță,/ cu nepotul lui, cu Niță/ și cu-al lui însuși fecior,/ Gruie,
spaima turcilor!”. Dar dialogul ce premerge apariției lui Gruia în diferite variante
„novăcești” e diferit și de intensitate inegală. Anunțarea turcilor în varianta din
Caracușenii Vechi (Briceni) e realizată printr-o negație, servită de dialog:
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„Regina-fată: Mamă, câmpul s-a-nroșit,/ macii parcă-au înflorit.
Regina-mamă: Pe la Paști văzut-ai oare/ maci în floare?/ Aiștia nu-s maci
înfloriți,/ dar sunt turci nelegiuiți./ Vin, drăguță după tine,/ să te ia de lângă mine”
[16, p. 73].
Din dialogul Novăcesei cu Dârvici e anunțat și Gruia:
„Dârvici: Eh, dar și Gruia unde-i?/ Să-i spui că-am trecut pe-aici/ eu, din
Țarigrad Dârvici./ El cu buzduganul greu/ mi-a ucis un frate-al meu./ Am venit ca
să-i plătesc,/ surioara să-i răpesc” [16, p. 73].
Cadrul în care se desfășoară reprezentația, îi determină pe interpreți la un
realism aproape categoric al procedeelor scenice, iar pentru că nu orișice acțiune
„haiducească” poate fi înscenată în încăpere, conflictul se realizează mai ales în
planul textului, unde tocmai dialogul e cel mai indicat. De aceea și prezentarea
taberelor tot prin dialog e realizată. Schimbul sumar de binețe între Bujor și ortacii
săi desenează expres taberele adverse, dar și schițează conflictul:
„Bujor: Bună sara, măi voinici/ și ai codrului haiduci!/ N-a trecut pe-aici un
grec,/ grec spurcat jefuitor de sat?
Un Haiduc: N-a trecut, dragă Bujoare,/ că dacă trecea,/ acum aici l-ai afla./
Aceste flinte ruginite/ pentru el au fost gătite” [AFAȘM, 1957, nr. 83, f. 1].
Acest „grec spurcat” ori turc „liftă păgână” e chipul veneticului ori a
exponentului administrației locale, orânduit de Poartă. Dar Turcul din variantele
haiducești diferă de Turcul cu care dau piept Gruia și Novac. Novacii, respectând
principiile epicii populare, fac drum chiar la Țarigrad, ca să dea ochii cu turcii.
Diferiți sunt și diferit apar din dialogurile de debut chipurile Haiducului și
Voinicului, după cum diferită e nuanțarea chipului Turcului, care li se opune.
O  independență demnă se vădește în comportamentul și vorba lui Gruia: „Nu mi-i,
mamă, să mă- nsor,/ azi de Țarigrad mi-i dor” [16, p. 74].
E situația Moldovei independente între țările din jur, devenite pașalâcuri
turcești. Haiducul luptă pentru recâștigarea independenței pierdute.
Factura dialogului depinde de izvoarele sale genetice, mai adeseori de
virtuțile producției folclorice atrase să ilustreze ori chiar să realizeze episodul. E  de
tonalitate gravă dialogarea nunții metaforice, adecvată situației de captivitate:
„Roșiorul: Am să te însor.
Gruia: Îmi pare bine, Roșioare!
Roșiorul: Dar știi cine-o să-ți fie soția?
Gruia: Da cine?
Roșiorul: Inima stejarului,/ de pe culmea dealului/ corbii cei croncănitori/
au să-ți fie pețitori...” [16, p. 96]. Premisele dialogării sfârșitului doinei „Țăranul
pleacă la palat” sunt clare. Calitatea acestui dialog descinde din gravitatea tematică
a producției folclorice constituite în afara teatrului. Premisele anexării cântecului
notoriu „Sergentul Jan” sunt hazardate: aparenta apropiere nominală Jan – Jianu și
posibilitatea dialogării cântecului. Evident, Căpitanul din cântec nu suportă nici un
fel de schimbări la trecerea în piesă.
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Sfârșitul cântecului într-o variantă culeasă mai recent sună astfel:
„– De vrei tu, fetiță, fii a mea mireasă/ și-n puține zile vei fi căpităneasă!
– Chiar și-mpărăteasă de-ar fi ca să fiu,/ altuia mireasă nu mai vreau să fiu./
Eu la mănăstire vreau să mă mărit,/ să port haină neagră și chitie-n cap.
– Nu-l cunoști, fetiță, pe sergentul Jan?/ El din bătălie s-a-ntors căpitan.
– Dar de ești tu, Jane, scumpul meu iubit,/ fie al tău nume în veci prea mărit!”
[AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 20(?), Duruitoarea Nouă].
E un cântec sentimental notoriu, care în teatrul haiducesc suportă modificări
esențiale în tonalitate, chiar și în conținut:
„Amanta (către Căpitan): N-ai văzut tu oare,/ mândre Căpitane,/ pe un
sergent, ce poartă/ numele de Jan?
Căpitanul (către Amantă): L-am văzut, copilă,/ în casă la mine,/ și-l cunosc
prea bine./ Dar ce vrei, drăguță?
Amanta: El mi-i mie aproape/ și-aș dori să-l văd./ Spune-mi, dacă vrei,/ șiam să-ți mulțumesc...” [68, p. 142].
Prenumele sergentului a modificat în unele variante chiar și numele lui
Jianu. În subiectul haiducesc sfârșitul cântecului e din domeniul celor neînscenate
– Căpitanul din teatru nicidecum nu poate să devină Jianu. De aceea „inovațiile”
sunt inerente:
„Căpitanul: Atunci fii a mea mireasă/ și-n puține zile/ vei fi căpităneasă.
Amanta: Împărăteasă chiar de-aș deveni/ altuia mireasă eu nu doresc a fi./
Nu, eu nu pot/ să mănânc cu tine dintr-un talger,/ să-l las pe scumpul meu Jan cel
ager.
Căpitanul: Atunci îl vei vedea chiar mort!
Amanta: Prin mine va trece glonțul,/ iar pe dânsul nu-l va atinge” [68, p.  143].
E de observat că și acest împrumut nu realizează o scenă-cheie, tonalitatea
dulceagă a episodului fiind departe de gravitatea subiectului.
Alături de „Țăranul pleacă la palat”, balada „Codreanu” contribuie la fel de
adecvat la realizarea chipului moral al haiducului. Notoriul dialog al domnitorului
cu haiducul trece aproape neafectat în mai multe variante haiducești:
„Căpitanul: Mă Codrene, Codrenele,/ te cunoști după sprâncene/ că ești
făcător de rele./ Să-mi spui tu domniei mele:/ în țară cât ai hoțit,/ câți boieri ai
omorât/ și femei ai văduvit?” [16, p. 96].
Răspunsul e atribuit adeseori lui Jianu, Gruia, Bujor.
„Gruia: Domnule, măria ta,/ eu mă jur pe Precista/ și pe tinerețea mea,/ că-n
țară cât am hoțit,/ zău, femei n-am văduvit,/ nici oameni n-am omorât –/ unde
întâlneam bogatul,/ îmi scoteam atunci baltagul,/ frumușel buzdugăneam,/ bănișorii
îi luam,/ căci averea boierească/ îi sudoarea țărănească./ Unde întâlneam săracul,/
eu îmi ascundeam baltagul,/ îi dam bani de cheltuială/ și haine de primeneală” [16,
p. 96]. În plan dinamic dialogul imprimă textului și realizării subiectului vioiciune,
iar monologul – încetineală în momentele-cheie, accentuându-le dramatic: „Foaie
verde măr domnesc,/ toată vara greu muncesc/ pe ogorul boieresc” [68, p. 167];
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ori:
„Novac: Alelei și vai de mine,/ dar aceasta ce să fie?/ Doi copilași am avut/
și pe amândoi i-am pierdut./ Am rămas eu singur în viață/ cu dușmanii să dau față/
singurel din capul meu./ Fie ce-o da Dumnezeu!/ Plec dar, să mă lupt și eu” [16,
p.  68].
Acest procedeu e numit de P. Bogatâriov dialog teatral, adică monolog ce
apelează în exclusivitate la spectator și nu la partenerii de „scenă” [16, p. 148].
Contaminarea e procedeul cel mai influent în mișcarea de variante folclorice.
În teatrul popular contaminarea funcționează plenar, generându-i variabilitatea
în micro- și macro-structură: se contaminează scene ale diferitor reprezentații,
se contaminează chiar unele subiecte și spectacole populare. Stilul eterogen al
reprezentațiilor e consecința aplicării și funcționării excesive a acestui procedeu.
Deosebim contaminări organice, constructive, când scenele atrase conlucrează cu
subiectul, dar și contaminări mecanice, când scenele anexate nu sunt asimilate de
subiect. Evident, avem în cazurile acestea două arsenaluri de procedee deosebite,
în dependență de caracterul contaminării.
Necesitatea unor repere mnemotehnice a determinat piesele să utilizeze
formule stereotipe polifuncționale. În variantele haiducești, o asemenea formulă
figurează în scena cu personaje alegorice, dar și în scena ciocnirii haiducilor cu
potera: „Spune-ndată cine ești,/ cu ce nume te numești,/ că pe loc te prăpădești!”
[68, p. 129] – se răstește Anul Nou către Anul Vechi, dar și Anul Vechi se stropșește
cu aceeași formulă către Anul Nou. La fel se adresează Căpitanul poterei,
surprinzându-l pe Jianu, dar în scena eliberării haiducilor captivi aceștia îi iau la
anchetat pe poterași cu aceeași formulă. O funcție a acestei formule stereotip e
semnalarea expresă a taberei ofensive, care domină situația. Altă funcție e cea de
prestare a prezentării fiecărui personaj. Inerția utilizării acestor formule duce uneori
chiar la nonsensuri ridicole: „Măi Jiene înarmat,/ cum și pe unde ai intrat/ și lângă
acești doi te-ai oprit/ și te-ai pus la tâlcuit?/ Spune-mi îndată cine ești/ și cu ce nume
te numești?” [68, p. 130].
„Tăierea” fiecărui fiu al lui Brâncoveanu e anticipată de două formule reluate
stereotip:
„Călăul: Țipă barda-n mâna mea,/ țipă, capul să ți-l ia!
Soldații: Cât ai zice „doi-trei” iară/ capul de trei pași să-i sară!” [38, p. 137].
Ciocnirea lui Gruia și Niță cu Garambaș e anticipată în cazul fiecăruia din
cei doi de aceeași formulă: „Văleleu, măi turc smintit,/ fi-ți-ar glasul afurisit,/ ce
tu-atâta-mi chiuiești,/ liniștea mi-o risipești?” [67, p. 136].
Ceea ce se reia și a treia oară de către Novac e perechea de versuri de ținută
voinicească: „Ia să nu dai înapoi,/ să luptăm noi amândoi!” [16, p. 12].
Stereotipă – nu numai în piese, dar și în alaiuri – e formula excesiv de
răspândită „Decât să ne certăm/ mai bine să cântăm!” ori „Mai bine să dansăm!”.
Dar funcția dominantă a acestor formule e cea mnemotehnică. Utilizată
stereotip, formula e memorizată trainic, constituind puncte de sprijin la reluare.
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Între funcția magică, în fond destrămată, și cea estetică jocurile cu măști
zoomorfe sunt subordonate funcției oraționale de Anul Nou, răspunzând, ca urătura
și colinda, necesităților ceremoniale, de fast, când cetele de urători, colindători –
iar aici și de interpreți populari – vin să onoreze casa gospodarului, nu o trec cu
vederea.
În jocurile cu măști zoomorfe dominanta dansului e categorică, iar în cele
mai simple – chiar singulară. Ca în muzica antică, ritmul în jocuri domină melodia
[71, p. 18]. Pentru sugerarea ritmului unele variante fac uz doar de strigătura zisă
sacadat. În jocuri strigătura apare cu două funcții – de ritmicizare a dansului și
ilustrativă: „Vine cerbul de la munte,/ cu steluță albă-n frunte!” ori „Bună sara,
gospodari,/ v-am adus un harmasari!”.
E de fapt funcția primară a strigătului – cea de strunire ritmică a jocului,
când dansul nu avea alt acompaniament muzical. În jocuri predomină limbajul
versificat, dictat mai întâi de strigătura în funcție de ritmare, dar și de particularități
mnemotehnice. E cazul să ne referim și la mecanismul memorizării textului
versificat și să stabilim parametrii aproximativi ai improvizației.
În expediția folclorică din vara anului 1982 i-am rugat pe interpreții „Ursului”
din Crasna (Bucovina de Nord) să prezinte de câteva ori la rând acest joc. Imprimările
prezintă trei variante deosebite. După ce s-au terminat imprimările, informatorii
au făcut o remarcă esențială: nu toate strigăturile, pe care ni le-au spus, se zic la
toate casele. Aici se manifestă elementul improvizației – la selectarea strigăturilor.
Între interpreții care zic strigăturile numaidecât există liderul, care, după pitorescul
„hop-hop, olei-hop!” (reluat în prima variantă după strigătură, în a doua variantă –
după fiecare vers, în a treia variantă – peste câteva strigături) emite începutul altei
strigături, prins din zbor de ceilalți. Acest lider mai dictează viteza și ritmul zicerii,
respectiv – al dansului Ursului, de cele mai multe ori încetinindu-l prin alungirea
silabelor primului vers al strigăturii – ca să-i ofere interpretului Urs posibilitatea
să-și mai tragă sufletul [35, p. 54]. Acest „hop-hop, olei-hop!” cu ultimul „ho-oop!” mai întins, alterat uneori cu un îndemn – neversificat – adresat Ursului („Nea,
boală, nea! Nea, fiorosule, nea!”), oferă o pauză necesară interpretului, dar și celor
ce zic strigăturile: ca să și le amintească pe cele ce urmează. Acest procedeu, cât
și limbajul versificat al jocului, înlesnesc memorizarea și reproducerea teatrului.
De obicei, textul e memorizat cu mult înainte de angajarea în cetele de interpreți
populari – cazul celor doi frați de 9 și de 6 ani. Unele texte provin de la femei,
care – conform preceptelor – niciodată nu participă în cetele de teatru popular, dar
auzind repetat și primind în fiecare an cete de „Jieni”, „Mălănci”, „Căluți” ș. a., le
deprind pe dinafară.
Refuzul vorbirii versificate conferă variantelor posibilități de lărgire a
formulei evolutive, dar și riscul dispariției acesteia. Dispunem de foarte multe
descrieri de jocuri cu măști zoomorfe, în care textul lipsește cu desăvârșire – posibil
că din cauza lipsei reperelor mnemotehnice.
În măsura în care și cel mai simplu joc tinde spre conturarea a două tabere
adverse, iar acestea tind să realizeze un conflict, antiteza e procedeul compozițional
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mai solicitat, mai lucrativ, în teatrul popular. E natural ca în piese procedeul să se
afirme din plin: „Cât muncesc eu într-o vară,/ beu boierii într-o sară!” [15, p. 95].
E antiteza socială, generatoare a mișcărilor de protest social, iar în planul
textului – antiteza axială, pe care se realizează orișice variantă haiducească ori
voinicească. O antiteză, bine fixată, notorie în folclorul de tematică haiducească,
delimitează noțional haiducia de hoție: „Pe boier de-l întâlneam,/ buzduganul îl
scoteam.../ Bănișorii îi luam.../ Iar sărac de întâlneam,/ buzduganul mi-ascundeam,/
bani de cheltuială-i dam” [15, p. 95]. Prin antiteză este exprimată și etica voinicească
a variantelor „novăcești”:
„Novac (către Gruia): De o fi vreun rătăcit,/ calea dreaptă i-o arată/ și-napoi
să vii îndată./ Iar de-a fi vreun turc viteaz,/ vezi, lovește singur bine,/ nu te bizui pe
mine” [16, p. 67].
Gestului de ospitalitate a Novăcesei Dârvici îi răspunde: „N-am venit să
odihnim,/ am venit ca să pețim!” [16, p. 74].
În epica populară virtutea voinicului se măsoară și după cantitatea și calitatea
vinului pe care-l consumă: „Dar nu vin pentru tot satul,/ vin de care bea-mpăratul!”
[38, p. 130].
La cererea banilor pentru câte au consumat, Novac o pălmuiește pe crâșmăriță,
apărând aceeași demnitate voinicească: „Nu te bat, puicuță hăi,/ pentru bănișorii
tăi,/ ci te bat eu ca să-mi spui/ unde-i beciul vinului!” [16, p. 65].
Alături de antiteză formulele de negație amplifică efectul antitetic al
reprezentațiilor, conferind taberei simpatizate „îndreptățiri” mai profunde și mai
dramatice:
„Căpitanul (către Jianu): Jiene, spune-mi curat,/ de te lepezi de furat!/ De
furat te-i lepăda –/ bogăția vieții ți-oi da./ De nu te lepezi de hoție,/ vei muri în
pușcărie,/ de nu te lepezi de furat,/ vei muri împușcat.
Jianu: Păi, căpitane, nu mă lepăd de furat,/ chiar să mor și împușcat!/ Nu
lepăd eu haiducia,/ chiar să mor și-n pușcărie!” [15, p. 94].
Structuri stereotipe, reluate în trei rânduri, formulele de negație din episodul
ciocnirii lui Gruia cu Garambaș, îi conferă primului nu numai demnitate, dar și
nuanță de virtuți mai sublime, neobișnuite în teatrul popular, conducând conflictul
verbal spre epica „trântă mai sfântă”:
„Garambaș: Ia să-mi dai tu, Gruie, samă,/ Să-mi dai paloșul tău vamă!
Gruia: În picioare cât voi sta,/ paloș, vamă nu ți-oi da,/ că mi-i dat de tatăl
meu,/ să-mi păzesc eu capul meu.
Garambaș: Ia să-ți dat tu, Gruie, samă,/ ia să-mi dai tu calul vamă!
Gruia: În picioare cât voi sta,/ calul vamă nu voi da,/ că mi-i dat de
Dumnezeu,/ ca să-mi poarte trupul meu.
Garambaș: Ia să-ți dai tu, Gruie, samă,/ ia să-mi dai pe mândra vamă!
Gruia: Nici pe mândra nu voi da,/ că m-am cununat cu ea.
Garambaș: Atunci ne luptăm ori în săbii ne tăiem?
Gruia: Hai la trântă,/ că-i mai sfântă!” [16, p. 71].
Și scena dramatică a regăsirii de către Novac a fiului pierdut e structurată
într-o frecventă formulă de negație:
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„Novac (uimit de vitejia Turcului): Mă, tu ești turc pe deplin/ ori te tragi din
neam de creștin?
Garambaș: Eu nu sunt turc pe deplin,/ ci mă trag din neam creștin...” [16,
p.  69].
Și pornirea la Țarigrad a lui Gruia se sprijină pe o formulă de negație:
„Gruia: Tată, voie de plecare dați-mi!
Novac: Banii ți s-au terminat/ ori ți-s anii de-nsurat?
Gruia: Nu mi-i, tată, să mă-nsor,/ azi de Țarigrad mi-i dor!” [16, p. 65].
Alt procedeu compozițional, utilizat cu precădere în momentele-cheie,
realizând o accentuare aparte, e paralelismul. Alăturarea a două structuri similare
afectează estetic atenția spectatorului. Uneori se constituie pe două antiteze care
posedă – și ele aparte – un mesaj estetic sporit, iar alăturate în structuri paralele cu
element progresiv în cea de-a doua componentă, emană o afecțiune mai nuanțată:
„Cât muncesc un an ș-o vară,/ mi-o beau domnii într-o sară./ Cât muncesc eu întrun an,/ mi-o iau hoții la Divan!” [67, p. 173].
Alt moment-cheie – cel al primirii Ciobanului în rândurile haiducilor, când
nou venitul e rugat să le cânte haiducilor – se sprijină pe o structură paralelă
anaforică, ce fixează starea izolat-dramatică a „domnilor codrilor”: „Să aud de
jele,/ să-mi potoi durerea,/ să-ți aud cântarea,/ să-mi potoi răbdarea” [67, p. 177].
Jalea alină durerea, dar și limpezește obiectul răzbunării Ciobanului: „Pe
acea liftă păgână,/ care mi-a furat o turmă,/ pe acea liftă spurcată,/ care mi-a furat-o
toată” [67, p. 164].
Efectul răzbunării și starea de încordare, în care-și împlinesc haiducii
destinul, are drept suport o altă construcție paralelă anaforică: „Unde-s tufele
mai mari,/ zac ai voștri boieri mari./ Unde-s tufele mai mici,/ stau ascunși ai mei
voinici” [39, p.  305].
Există aici – la o derulare mai lentă a textului – o fină antiteză ironică, pe
care nu se prea mizează în teatrul popular: celor mari ai puterii și după judecata
haiducilor le revin „tufele mai mari”.
Și captivitatea personajelor centrale simpatizate își realizează dramatismul
situației în construcții paralele:
„Smărăndița: Cui îi lași codrii bătrâni/ și bătaia cu păgâni?/ Cui îi lași
cărarea-n munți/ și copiii goi, desculți?” [63, p. 385].
Repetițiile sunt lucrative și efective acolo unde textul cunoaște o mai
îndelungă migală și o circulație activă în afara genului dramatic. Spre deosebire însă
de antiteză și paralelism, repetiția cunoaște o varietate mai extinsă de specificări.
Nu ne vom opri la cele care descind din poezia de calendar – „că ne- așteaptă
gospodarii, gospodari și gospodine”. Sunt procedee angajate în episoadele periferice
ale subiectului.
Anadiploza ne interesează în măsura în care procedeul e frecvent utilizat și
contribuie la elaborarea conflictului pieselor populare – efectul dominant spre care
converge tot arsenalul de procedee: „N-au trecut ciocoi pe-aici,/ ciocoiași ori turci
păgâni?” [AFAȘM, 1982; Crasna (Nordul Bucovinei)] ori: „N-a trecut pe-aici un
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grec,/ grec spurcat,/ jefuitor de sat?” [AFAȘM, 1982; Crasna], ori: „N-ați întâlnit
nici un câine,/ câine, câine de ciocoi?” [67, p. 158]. Anadiploza emite impresia
încetinelii și are rostul de a accentua ținta acțiunilor protestare ori de răzbunare.
Nu orice turc e pândit de haiduc, dar anume „turcul păgân” și nu oricare grec, dar
exploatatorul, „grecul spurcat, jefuitor de sat”, și nu oricare ciocoi, dar „câinele de
ciocoi”, cel mai nesuferit.
La realizarea episodului primirii Ciobanului în ceata haiducilor, se atrag
cântece păstorești, în care efectul de duioșie se obține printr-o altă varietate a
repetiției – asindetul. Bujor îl îndeamnă pe Cioban să cânte, să vadă, să recunoască
prin cântec cele părăsite, cele dragi sufletului haiducului: „Fagul cel rotat,/ oamenii
din sat,/ cățelușii tăi,/ turmele de miei.../ Inima să-mi răcoresc,/ munții să mi-i
amintesc...” [67, p. 159].
Autoprezentarea haiducului captiv emană impresia de avalanșă prin
utilizarea aceluiași procedeu: „Eroul codrilor,/ spaima domnilor,/ măciuca
fanarioților” [67, p. 159]; „scap al meu popor/ de robia turcilor,/ cruzimea tătarilor,/
lăcomia grecilor” [67, p. 159].
Câteva cazuri de enumerare cu elemente de gradație progresivă țin
de aceleași necesități de accentuare a momentelor mai importante. Interogat,
Bujor dezminte învinuirile ce i se aduc, devenind el însuși acuzator. Enumerarea
crescândă a acuzațiilor produce impresia gravă de judecată, îndreptățind simpatia
spectatorului, care trebuie în permanență susținută: „Țara-ntreagă ne-ați prădat,/
din casă ne-ați alungat,/ copiii ni i-ați luat/ și ne-ați și predat/ grecului, șiretului”
[63, p. 385].
Fiecare inel al enumerării prezintă o amplificare a dramatismului surprins
în inelul anterior și transmise consecutiv. „Țara-ntreagă... prădată” e o nenorocire;
„din casă alungat” – țara pe drumuri! – e și mai mare nenorocire; „copiii ni i-ați luat”
– țara fără viitor – e o nenorocire fără asemănare. De aceea întâlnirea haiducului
cu boierul e la fel de cruntă, iar această ciocnire e realizată tot prin enumerare
gradată progresiv: „Pe boier de-l întâlneam,/ mâna-n buzunar băgam,/ buzduganul
mi-l scoteam,/ la boier îl arătam,/ bănișorii îi luam,/ de haine îl dezbrăcam,/ pe el
gropii l-aruncam” [63, p. 385].
Interogația retorică în subiectul haiducesc înseamnă nu numai întrebarea,
care „nu cere răspuns”, dar și întrebarea la care nici nu se putea răspunde, întrebare
la care haiducii încă nu puteau răspunde: „Foaie verde măr domnesc,/ pe ce cale să
pornesc,/ până să-mi agonisesc,/ copilașii să-i hrănesc?” [67, p. 157].
Sunt întrebările, la care numai conștiința de nedreptate socială și evenimentele,
generate de această conștiință, precum și metamorfozele sociale complexe de mai
târziu puteau da un răspuns, destrămând retorismul: „Ce folos că eu muncesc?”;
„Ce folos din munca mea?”.
De altă nuanță e retorismul interogației în „Brâncoveni”:
„Sultanul”: Turcii tronul ți l-au dat,/ da tu turcii ți-ai prădat?” [67, p. 134].
La adresarea retorică variantele haiducești apelează mai rar, dar episoadele
în care totuși se apelează la procedeul respectiv, capătă o lărgire a tonalității –
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pe lângă destrămarea monotoniei schimbului de replici – o contribuție aparte la
elaborarea mesajului spontan. În captivitatea sa haiducul evocă chipul mamei și i se
adresează în felul cântecelor de dor și înstrăinare: „Of, maică dragă,/ [...] scumpul
tău fiu dorit,/ vino de mă scapă/ dintr-un trai nenorocit –/ temnița-i adâncă,/
gândurile mă omoară,/ paznicii mă înfioară!” [67, p. 183].
Procedeu notoriu, de mare frecvență și de rară plasticitate în bocete, adresarea
retorică, împreună cu celelalte procedee, apare mai ales în scena captivității
personajului central, când potera împușcă și captivul cade. Ortacii săi, crezându-l
mort, printr-un cuplu de adresări îl evocă pe decedat, metaforizând chipul viteazului
haiduc: „O, stejarule umbros,/ cum te dete vântul jos!/ O, Bujoare, ce-ai făcut?/ Tu,
cel tare, ai căzut!” [15, p. 94].
O altă nuanță a retoricului în cazul adresării, nuanță descendentă din baladele
păstorești și cântecele voinicești, e adresarea către ființele din preajma omului,
iraționale, care nu pot împărtăși un sentiment ori să răspundă sentimentelor omului,
dar se manifestă prin devotamentul lor proverbial: „Murgule, coamă rotată,/ suiemă în deal odată” [AFAȘM, 1962, nr. 141, f. 736].
În variantele voinicești o adresare retorică e cea a fiului regăsit, al lui
Novac: „O, ursită ne-ndurată!” [16, p. 69].
Un șir de adresări retorice le depistăm din variantele „Brâncovenilor”: „O,  tu,
țară, scumpă țară,/ scumpă țara mea!/ toți păgânii te-mpresoară,/ mi se rupe inima!”
[67, p. 134]; „De-am fost mare pe pământ,/ uite, vezi acum ce sunt!” [67, p. 136].
Adresarea retorică cu nuanță de blestem armonizează plenar cu dramatismul
episodului final:
„Brâncoveanul: – Dar-ar bunul Dumnezeu,/ să fie după gândul meu,/ să vă
ștergeți de pe pământ,/ cum se șterg nourii de vânt,/ să n-aveți loc de-ngropat/ nici
copii de sărutat!” [67, p. 137].
Originalitatea limbajului poetic în teatrul popular nu echivalează cu cel din
spectacolele profesioniste. Mai întâi pentru că sincronizarea tuturor componentelor
unui spectacol suscită o armonizare a lor, dozându-le cota de complexitate. O
reprezentație populară în mediul folcloric răspunde altui spectator decât cel al
teatrelor profesioniste și – în plus – funcționalității oraționale, la care sunt atașate
reprezentațiile de teatru popular, și care suscită procedeelor de realizare un
mecanism de transmitere expresă a mesajului.
Ceea ce organizează limbajul eterogen (am subliniat: sunt atrase doine,
romanțe, fragmente de balade, producții livrești) e spiritul pronunțat antitetic al
pieselor. Și limbajul poetic e mobilizat la realizarea artistică a antitezei globale,
evidențiind virtuțile unei tabere și viciile alteia.
Vom constata o abundență de epitete constante. De o frecvență obsesivă
se disting epitetele „mândru”, „scump”, „iubit”. Stereotipia acestora e generată de
specificul teatrului popular, care are nevoie de transmitere imediată a atitudinilor,
simpatiilor: „mândre Bujorel”, „mamă scumpă”, „mândre căpitane”, „brav haiduc”,
„mândră copiliță”, „mult iubitul”, „scumpul iubit”, „scumpii mei haiduci”, „maică
curată”, „scumpul tău fiu iubit”, „scumpă, dragă Smărăndiță”, „prea dulce căpitane”,
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„scump popor”, „scumpul plai”, „viteaz haiduc”, „brav oștean”, „scumpi săteni”,
„pământul nostru drag”, „zile scumpe”, „voinici haiduci” etc.
O varietate extinsă de epitete este implicată la exprimarea dizgrației față de
tabăra adversă. Spre deosebire de epitetele citate, orientate în genere spre exponenții
taberei simpatizate, în epitetele care vizează pe „urâți” distingem o orientare spre
trei exponenți a trei categorii de exploatatori: 1) ciocoi, 2) exploatatori venetici
– turci, greci, 3) căpitanul poterei. În cazul epitetelor orientate spre edificarea
chipului Ciocoiului avem, cu precădere în variantele haiducești, epitetul constant
„boieri mari” în frecventa structură paralelă: „Unde-s tufele mai mari/ zac în sânge
boieri mari./ Unde-s tufele mai mici/ stau ascunși ai mei voinici!”.
Dar acest epitet e prea pasiv în comparație cu „boier cu punga plină”, care
e de reper în dialogul căpeteniei haiducilor cu ortacii săi. La fel „câine de ciocoi”
și „ciocoi burtoși”. Mai nuanțate apar epitetele angajate la exprimarea dizgrației
față de exploatatorii venetici. Aici o galerie întreagă de epitete îi vizează pe Turc
și Grec. Cele destinate ultimului descind din cântecul „Țăranul pleacă la palat” –
„grec gulerat”, „grec blestemat”, dar vin și din schimbul tradițional de replici
dintre haiduci și căpetenia lor – „grec al dracului spurcat”, „grec jefuitor de sat”.
Galeria Turcului e mai voluminoasă și mai variată: „turci haini”, „liftă păgână”,
„turc spurcat”, „mână de păgân”, „spurcat de turc”, „turc neîmpăcat”, „neamuri
de păgâni”, „tâlhari păgâni”, „turc păgân și liftă rea”, „turc smintit”, dar și „turc
viteaz”, „turc pe deplin”, „dușman creștinilor”. Din această tabără Căpitanul
poterei se soldează cu cele mai multe epitete în variantele haiducești. În afară de
ordinarele și pasivele „căpitanul înarmat” și „mândre căpitane”, adresate de către
subalternii săi, vom desluși în apostrofările lui Jianu epitetele „câine de căpitan”,
„câine turbat” și foarte rar – în scena răscumpărării prin bani – „căpitan viteaz”.
Am subliniat poziția favorabilă a personajului central, căruia i se atribuie
toate virtuțile haiducilor. O galerie de epitete metaforice se manifestă numai la
edificarea acestui chip. Între acestea vom desluși trei categorii distincte: epitete
plasate de 1) însuși personajul central, 2) de părtașii săi, 3) de adversari. Mai
frecvente sunt epitetele categoriei 1: „domnul patrioților”, „moartea fanarioților”
„eroul codrilor”, „spaima domnilor”, „măciuca fanarioților”, „domn în codru,
la izvor”, „domnul bieților” [67, p. 167]. Epitetele categoriei a 2-a sunt plasate
de ortacii personajului central, dar și de alți reprezentanți ai maselor oropsite,
care aderă la mișcarea de protest – Ciobanul. De o sugestivă plasticitate ni se
pare epitetul metaforic „stăpâne-frate”, înrudit cu epitetele „domnul codrilor” și
„domnul bieților”, frate prin exemplu propriu și jertfirea de sine. Intrigante sunt
epitetele categoriei a 3-a, emise de exponenții taberei adverse – amestec de ură, dar
și de prețuire: „drăcească viță”, „Gruia, spaima turcilor”, „Niță, puișor de drac” [16,
p. 65, 66]. Dar vom depista și un epitet aparte, lansat de rătăcitul fecior al lui Novac:
„Măi, Gruia, căpățână sacă!” [16, p. 71].
Nu întotdeauna însă epitetele ce figurează în reprezentații se angajează la
delimitarea taberelor adverse. Multe apar confuze, înghesuite, alogice, făcânduse simțită aceeași tendință „înnoitoare”, care afectează în multe cazuri caracterul
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grav al subiectului. Variantele, ce au suportat modificări de tonalitate, au și epitete
„imponderabile”: „codri pustiiți și afurisiți”, „slugari la ciocoi” (ceea ce e altceva
decât „slugi la ciocoi” ori „strungari la oi”, întâlnite în aceeași scenă a primirii
Ciobanului în ceata haiducilor, dar în variantele „grave”), „bandit de haiducie”,
„mică obrăzniceală” (se dezvinovățește Jianu în fața Căpitanului), „azi haiducii
stau în prag/ și poartă mănuși albe cu drag”.
În opoziție cu acestea, epitetele fixate în producții folclorice notorii, atrase
adecvat în momentele-cheie ale subiectelor, sunt sprijinite chiar de limbajul
contextului: „Foaie verde măr domnesc,/ toată vara greu muncesc/ pe ogorul
boieresc./ Cât muncesc eu într-o vară,/ beau boierii într-o sară./ Ce folos de munca
mea? –/ Întră-n punga altuia./ Cât muncesc în doi-trei ani,/ plătesc birul la dușmani”.
Contextul e prielnic pentru o electrizare artistică a numeralelor și a pronumelor
posesive. Efortul și gruparea celor două determinative – „toată vara greu muncesc/
pe ogorul boieresc” – au încărcătură dramatică, distinct orientată spre elaborarea
mesajului social. Această opunere a unei munci de „o vară” cu o beție boierească de
„o sară”, apoi opunerile „munca mea” – „punga altuia” și munca „de doi-trei ani”
– „birul la dușmani”, au un efect protestatar susținut de virtuți artistice evidente.
Un alt arsenal de epitete apare frecvent în scena primirii Ciobanului în ceată:
„Foaie verde de mărari,/ mă plimbai prin pătulari/ și văzui sub un umbrari/ un
voinic cât un stejar –/ voinicul voinicilor,/ căpitan haiducilor./ Și-acum stau și mă
gândesc,/ să-mi las bâtcul ciobănesc,/ din umbrar să nu mai ies,/ să-mi iau calea-n
codru des./ Munca mea de-un an și-o vară/ mi-o iau hoții cei din țară,/ dar sudoarea
mea de-un an/ mi-o iau hoții la divan”.
Nu e aceeași situație în aceste două citate. În primul e starea țăranului oropsit,
care îndreptățește mișcarea haiducească, explicându-i momentul genetic, iar
Ciobanul îl prezintă de acum pe „voinicul voinicilor”, „căpitan haiducilor”, care-l
determină să se lase de „ciomagul ciobănesc” și să vadă nedreptatea repartiției
bunurilor câștigate prin munca celor de-o stare cu dânsul. Nuanța nouă în structura
paralelă notorie e distincția între „hoții cei din țară” și „hoții la divan”. Și în
dialogul căpeteniei haiducilor cu Ciobanul epitetele caracteristice poeziei pastorale
vin în antiteză cu cele mobilizate de asprimea vieții haiducești: „Ciobănaș de
munte,/ cântă să te-asculte/ fagul cel rotat,/ oamenii din sat,/ cățelușii tăi,/ turmele
de miei.../ Stai, mai stai, ciobene,/ nu-mi cânta de jele,/ cântă-un ton mai tare/ marș
de răzbunare” [67, p. 173].
Cele patru epitete de la început schițează parametrii unei vieți câmpenești
ordinare, pașnice, realitate abandonată de nevoie de către Cioban, dar și de către
haiduci, care acum au alt rost decât deplângerea, iar de aici – „tonul mai tare”,
„marșul de răzbunare”. Această alternanță de tonalitate oferă posibilități mari de
utilizare a epitetului, obținând un tablou mai vrednic al vieții celor din codru.
Antiteza globală a conflictului angajează la delimitarea taberelor și
comparația, deși mai puțin frecventă decât epitetul. Chiar din scena cu personaje
alegorice semnalarea personajului simpatizat se produce prin comparație: „Iată
Anul Nou s-a apropiat/ tinerel, ca o fecioară...”/ „... ca o crăiasă...”/ „... ca o
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mireasă...”/ „... ca o mireasă/ vine-mpodobit,/ ca un împărat binecuvântat...”/ „... cu
fața rozioară,/ ca o floare de bujor...”/ „... tânăr, frumos, ca un leu...”.
Semnalarea personajului alegoric nesimpatizat de cele mai dese ori se produce
prin comparația „rufos ca un curechi”. Între haiduci doar căpetenia se prezintă și
uneori o face printr-o comparație specifică: „sunt voinic, mă lupt cu șapte”. Iar de
către Cioban e prezentat prin altă comparație: „un voinic cât un stejar”. Identificând
apartenența celorlalți haiduci la întregirea destinului, pe care-l are și el, Jianu o face
printr-o comparație: „ei au arme ca și mine”. Haiducii sunt „ca niște zmei” și îl taie
pe Ciocoi „ca pe un miel”. Elementul constitutiv al unei comparații din aceste trei
apare în alta cu o nuanță contrară: „turcii... răi, ca niște zmei”. O comparație unică,
adresată de către Novac lui Garambaș, dar vizându-i pe Gruia și Niță, captivi ai
turcului „creștin”, e în defavoarea tinerilor „novaci”, ceea ce se întâmplă foarte rar:
„Bine-i mai duci pe amândoi,/ ca pe niște boi”.
Chipul crâncen al haiducului înstrăinat de cei dragi e întregit și de câteva
metafore de relație, frecvente în cântecele epice, dar și în alte reprezentații
(„Irozii”): „săbioară, prea dulce surioară”, „sabie-săbioară, scumpa și iubita mea
surioară”, „armelor-surorilor”.
O delimitare a dreptății în această ciocnire e efectuată prin câteva metafore
mai des întâlnite. Mama haiducului captiv își răscumpără fiul cu mită – „punga cea
cu dreptate”. Conștiința acestei abilități noționale duce la o altă metaforă a dreptății,
care ilustrează o atitudine a haiducului față de destinul său: iar de-am să „întâlnesc
un grec.../ am să-i pun sabia-n spate,/ să-i arăt unde-i dreptatea” ori „de voi prinde
vreun grec,/ de cinci piei am să-l dezbrac și-am să-i trag un glonț în piept/ și vreo
patru-cinci în spate,/ ca s-avem și noi dreptate”. Dar mișcarea de haiduci are în
punctul generator o orientare unică și strictă „către cea sfântă dreptate”. O galerie
de metafore cu o frecvență excesivă în folclor și-a pierdut încărcătura figurată,
dar în teatru popular metaforele funcționează din plin: „bagă groaza-n voi”, „de
grele nevoi apăsat”, „trei piei să le jupesc”; inclusiv ca zicători – „spune la verzi
și uscate”. Haiducii își orientează acțiunile de atac către „un boier cu punga plină,
să mi-l puneți la hodină”, către „turci necredincioși, de moarte nesățioși”, care vin
„ca să răpească libertatea omenească” și pentru ei „nici un glonte n-om jeli”, că-s
„balauri fără minți, sugeți sânge din părinți, sugeți sângele din toți”. Ținta activității
haiducilor, motivul pedepsirii adversarilor se sprijină pe altă galerie de metafore de
aceeași factură: haiducul pe mulți boieri și turci „i-a cheptănat”, ciocoiașii și turcii
„cu moartea se-ntâlneau”, năzuința haiducului e „pe dușmani să-i risipesc”, „pe
boieri greci i-om stârpi”, „să-i ia capul”, „capul tău îndată-ți zboară”, „boierii de-i
prindeam,/ de bani îi ușuram”.
Metaforele apar, în cea mai mare măsură, în piese „părtinitoare”, luminând
cu simpatie pe haiduci și faptele lor, iar pe adversarii acestora colorându-i cu
dizgrație categorică. După cum am văzut, pentru Grec, Turc și Ciocoi se face uz
de cele mai la îndemână metafore. Pentru prezentarea Haiducului și exprimarea
atitudinii de simpatie față de bucuriile și durerile sale, piesa implică metafore de
o ținută artistică aparte în poezia noastră populară. Astfel Bujor e „stejar umbros”,
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alinare pentru masele oropsite. Când Bujor devine captiv și cade „mort”, metafora
e sprijinită de o altă metaforă – a taberei adverse: „o, stejarule umbros, cum te
de- te vântul jos!”. Iar pentru situația captivă a lui Gruia se folosește motivul nunții
metaforice.
Mai ales din poezia pastorală vin frumoase și neaoșe metafore, care reliefează
trăirea profundă, tensionată a personajului: „Tu să-mi joci joc ciobănesc,/ inima
să- mi răcoresc!”.
Tot din acest areal al poeziei populare desprindem și metafora cântecului
de fluier, însuflețitor al întregii naturi: „Mândre ciobănaș,/ zi-i din fluieraș,/ brazii
legănând,/ apele plângând,/ munții clătinând”.
Înrudite cu metafora „inimii răcorite” e și salba de metafore din variantele
novăcești, „Brâncovenii”: „mult mi-i drege inima”, „mi se rupe inima”. În
„Brâncovenii” mai depistăm și alte metafore: „lasă că te ia el dracu”, „și mai puneți
pofta-n cui”.
Dar, ca în cazul epitetelor, metaforele utilizate nu se încadrează toate în
efortul de elaborare gravă a subiectului. De regulă, variantele excesiv eterogene
elaborează efecte ambigue anume prin intermediul metaforelor sentimental-erotice.
În episodul captivității căpeteniei haiducilor își aduce tributul și prozopopeea:
„Eu mă duc, codrul rămâne,/ plâng stejarii după mine...”.
Această prozopopee e înrudită cu metafora citată mai sus – „O, stejarule
umbros, cum te de-te vântul jos!”, sugerându-ne ideea fraternizării haiducului cu
simbolul vigurozității codrului – stejarul. În lumina acestei metafore elementul
prozopopeic „plâng stejarii după mine” echivalează cu „plâng frații după mine”.
Pornind de la aceeași idee, alte variante operează cu prozopopei apropiate, de altă
nuanță totuși: „Eu mă duc, codrul rămâne,/ plânge frunza după mine,/ nu mai plângă
după mine,/ că nu i-am făcut eu bine”.
O înlănțuire de prozopopei sunt fixate în notoriul cântec haiducesc, relevat
de Eminescu: „Jelui-m-aș și n-am cui,/ jelui-m-aș codrului –/ Codrul are frunza
verde/ și pe nimeni el nu crede./ Codrul are frunza lui/ și nu crede nimănui”.
În „Brâncovenii” lângă prozopopeea „sadistă”, lansată de Călău în trei
rânduri – „Țipă barda-n mâna mea,/ țipă, capul să vă ia!” – mai depistăm una, de
nuanță cosmică: „Vor fi martori luna, stele,/ c-am murit în mare jele!”.
Metonimia se manifestă mai frecvent decât metaforele și prozopopeile,
dar și ea cu precădere în producții folclorice notorii, anexate la piesele populare,
subtilizând dramatic destinul haiducului, voinicilor Novaci, martirilor Brâncoveni.
Introduși printr-o interogație retorică în conflictul axial al doinei (dar și
al subiectului haiducesc!) – „Ce folos că eu muncesc pe pământul boieresc?” –
aflăm în continuare o „dezghiocare” a întrebării și o aprofundare a dezbinării de
clasă prin utilizarea metonimiei. La baza celor trei metonimii succesive avem
aceiași substituire a efectului prin cauză: „Ce folos de munca mea –/ intră-n
punga altuia!”. Plastic și generalizator se constată nedreptatea repartiției bunurilor
materiale – cel ce muncește pentru alții o face: „Cât muncesc eu într-o vară,/ mi-o
beau domnii într-o seară./ Cât muncesc eu într-un an,/ mi-o iau hoții la divan”.
209

Astfel nuanțat apare acest cuplu de metonimii în altă variantă: „Munca mea
de-un an și-o vară/ mi-o iau hoții cei din țară./ Dar sudoarea mea de-un an/ mi-o iau
hoții la Divan”.
În aceeași variantă avem altă metonimie, care plasticizează momentul
plecării Ciobanului în haiducie și aici avem substituirea fenomenului haiducie cu
locul de trai și de tăinuire a haiducilor: „Din umbrar să nu mai ies,/ să-mi iau calu-n
codru des”.
Altă categorie de metonimii populează cu precădere prologul alegoric al
variantelor haiducești: „Eu sunt Anul Nou sosit,/ de toată lumea dorit!/ Zile, nopți
n-am poposit,/ lumea toată-am curățit/ de ciumă și de holere,/ de toate bolile rele,/
de nevoi și de durere”.
Interogația retorică din debutul unor variante „novăcești” se sprijină
pe o metonimie neaoșă: „Cine-n luptă să-i gonească (pe turci) de pe brazda
strămoșească?”.
Tot în variantele „novăcești” mai depistăm alt șir de metonimii „lucrătoare”:
„turcii țara mi-au călcat”, „în picioare cât voi sta”, „să-mi păzesc eu capul meu”,
„fără solzi voi rămânea”.
În „Brâncovenii” contribuția metonimiilor e și mai sporită: „capul pe butuc
vi-l pun”, „arma mi-a căzut din mână jos”, „ați venit în țara mea,/ ca să-mi prădați
inima”, „să verși sudoare”, „pielea de pe trup vei da”, „lași capul pe butuc”.
Hiperbolele țin mai ales de tonalitatea voinicească, de aceea le și depistăm
din variantele „novăcești”. Astfel Gruia se mândrește în fața lui Novac: „eu bat
turci și oastea-ntreagă”. Iar intrarea în Țarigrad a celor trei Novaci în gura Anițeicrâșmărița e de o ținută epică ireproșabilă: „...mi-au cuprins tustrei pereții/ și-au
mâncat și au băut,/ până ziua s-a făcut,/ mi-au mâncat și-o juncă grasă,/ fără-a puneun ban pe masă”.
Chiar și slăbiciunile lui Gruia nu sunt „mediocre”: „...mort de beat,/ cum mai
bine de legat”.
2.2. PORTRETIZĂRI ȘI MIȘCĂRI DE PERSONAJE
Circulația intensă a reprezentațiilor, coexistența lor în spații învecinate,
contaminarea de scene și de subiecte se răsfrânge specific în galeriile de personaje.
E necesar de subliniat comportamentul personajelor și de încercat o explicare a
cauzei efectului.
Unicul personaj fantastic cumulativ între cele zoomorfe e Turca: un cap
de animal cu cioc, urechi și coadă de iepure ș. a. m. d. [54, p. 316]. Se pare că
acest personaj e de o vechime impunătoare, cu circulație impresionantă în trecut.
Prin extensiune „Turcă” era numit jocul cu mască zoomorfă ce amintea personajul
cumulativ. „Turca” descrisă de către Dimitrie Cantemir nu are în compoziția centrală
decât un Cerb. Reprezentații curente cu aceeași denumire se mai întâlnesc astăzi în
satele din Bugeac, dar ele nu mai au mască zoomorfă la mijloc, reprezentația fiind
doar un rând de flăcăi („Turca” de la Colibași, Vulcănești).
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Regretabilă nefinalizarea de către S. F. Marian a Mitologiei anunțate, în care
își propunea să adune „materialul pentru circa optzeci de mituri”, între care figura
și Turca [50, p. 9]. V. Adăscăliței consideră același jocul Caprei cu Turca („în
Transilvania”) și Brezaia („în Muntenia”) [8, p. 134]. „Jumătate om și jumătate
dobitoc”, Brezaia i se pare lui D. C. Ollănescu „negreșit o ființă răzlețită din
străvechile coruri bahice și cel dintâi obraz (personaj) de teatru ce s-a ivit în datinile
noastre poporale” [60, p. 36].
Resortul magic al acestui personaj care nu semăna cu ceva concret, deși era
constituit din elemente zoomorfe reale, pare să reprezinte imaginea spiritelor rele,
care trebuie determinate la acțiuni favorabile jucătorului și comunității sale. Cum
spiritele acestea țin de domeniul „celor nevăzute”, imaginea cumulativă a Turcăi
pare explicabilă. Jocul Turcăi constituie un act de magie homeopatică sau imitativă,
care avea menirea să anuleze „un rău, săvârșindu-l prin mimare”. Efectul vine de
la substituirea unei calamități reale cu una falsă [40, p. 81]. Acest mecanism magic
explică așteptarea – alături de măștile de animale „blagoslovite de Dumnezeu”
(Calul) – și a celor „aproape de diavol” („Capra”, „Vulpea”, „Ursul”) [55,
p.  278-283]. „Rolul Turcii, zeiță preistorică care poartă numele feminin al taurului,
este jucat de o ciudată mască zoomorfă” [43, p. 23]. Ultima remarcă a lui Ion
Ghinoiu facilitează trecerea spre un alt personaj excepțional, personaj polemic din
ceata Călușului/Călușarilor – Mutul. „Călușul care, prin substitutele sale rituale,
Steagul și Ciocul, are multe asemănări cu masca bovină (Turca, Boura, Borița),
caprină (Capra, Brezaia) sau cervidă (Cerbul), de la Crăciun și Anul Nou. Alegem,
pentru comparație, Turca, mască îmbrăcată și jucată la Crăciun și Anul Nou în
mai multe zone din Transilvania și Banat” [43, p. 23]. Etnologul bucureștean oferă
în aceeași pagină și „alte denumiri ale Mutului: Zbicer, Gogoriță, Brezaie, Tată
de Căluș”. În acest context, sensibilizat, îndeosebi, de denumirile feminine ale
personajului purtător (adeseori) de Steag în Căluș, se potrivește nota „supărată”
a lui Victor Cirimpei, care, la momentul redactării acestui manuscris, și-a făcut
publice considerentele sale. I le-am solicitat pentru nuanțarea, și mai polemică, a
personajului, exprimându-mi recunoștința și pentru această intervenție (pătimașă).
Iat-o: „Cunoaștem bine că străvechiul (geto-dacic) joc ritualic teatralizat al
Călușarilor/Călușului era pus pe seama unei grupe de tineri bărbați (7, 9 sau 11 la
număr) în roluri de femei, după îmbrăcăminte și voce; dansurile pe care le prezentau
cu multă virtuozitate în fața spectatorilor, erau, ca teatru, ale unor femei viteze, cu
săbii în mâini și mișcări energice, asemenea unor amazoane din miturile antice.
Din prima descriere a jocului Călușarilor, făcută pe la 1715 de Dimitrie
Cantemir, în limba latină, aflăm, printre alte date valoroase, și numele-funcții a
două dintre aceste două personaje – Staricza (Stareța) și Primiecrius, zis în popor
Muta. Ghidați de adevărul că rolurile feminine sunt jucate de bărbați, traducătorii
din limba latină în română ai scrierii lui Cantemir Descrptio antiqui et hodierni
status Moldaviae masculinizează, din păcate, aceste nume, zicându-le Starețul și
Mutul, excluzându-le astfel din zona artisticului, din sfera teatralizării.
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În diverse forme de teatru popular, chiar dacă interpreții Călușarilor/
Călușului uită să fie în roluri de femei, totuna personajele lor ar trebui să păstreze,
tradițional, nume feminine”.
Subiectul religios „Irozii” a răspândit o galerie întreagă de Arapi în teatrul
popular, dar o și mai numeroasă „armată” de personaje militare. În alaiuri perso
najele militare sunt angajate în multe scene deformate de militari puși pe hărțuială
verbală. O explicație a scenelor cu personaje militare în alaiuri e obsesia ritmului
și a simetriei în teatru. Mersul în coloană ori în rând e ritmic prin excelență și
satisface această obsesie. Alt stimulent la răspândirea excesivă a personajelor acestea
e doza de neobișnuit ce se conține în uniforma și comportamentul militarilor, iar
teatrul popular tinde spre neobișnuit, identificându-l cu spectaculosul. Un spirit
organizat – aproape militar – domnea și în tagmele de flăcăi, care se manifestau
mai ales la sărbători.
Personajele alegorice Anul Vechi și Anul Nou nu realizează doar încadrarea
subiectului haiducesc în anturajul sărbătoresc. Ele influențează tonalitatea unor
scene din subiect, iar Anul Vechi e atras să participe chiar în cadrul subiectului. Am
subliniat reluarea replicii Anului Vechi – „Spune-ndată cine ești/ și cu ce nume te
numești?” – de către Anul Nou, dar și de Jianu, Căpitan, Haiduci. Atragerea Anului
Vechi în desfășurarea subiectului vine dintr-o economie a galeriei de personaje,
care dictează o suprapunere de personaje – Anul Vechi = Moșneagul. O altă
suprapunere – Anul Vechi = Moș Crăciun – a soldat această pereche de personaje
cu încă o funcție, generată de alte tradiții – școlare: „puneam piesa lui Anul Nou și
Anul Vechi tot la Bujor. Aiștia doi olecuță erau de râs, era ceva mai simplu – pentru
oamenii bătrâni, femei, copii. Pentru o casă de opt-nouă copii Moșneagul (Anul
Vechi) avea în spate un sac. Mama ori tata ieșea înaintea lui și îndată îi punea acolo
în sac ce trebuia să deie copilului și el venea în casă” [68, p. 249]. Moș Gerilă din
„Malanca” din Sofia (Drochia), de pildă, poartă cadouri pentru copii, procurate din
mijloacele participanților la reprezentație. Ioan Massoff fixează, pentru începutul
„Jocului dramatic Jienii”, o nuanțare importantă pentru aceste două personaje: „…
apariția a două personaje alegorice, Anul Nou, un tânăr chipeș și plin de veselie,
reprezentat câteodată printr-o mireasă, și Anul Vechi, un moșneag obosit. Între
Anul Nou și Anul Vechi se iscă o discuție, câteodată în forme violente” [51, p. 41].
Spiritul econom, de care vorbeam, duce adeseori la metamorfoze și comportări
curioase de personaje. Anița-crâșmărița din varianta voinicească din Hordinești
(Edineț) pe parcurs devine și Fiica Turcului, furată de Gruia, iar Garambaș din
aceeași variantă, după ce află că e frate cu Gruia, apare să-i ceară vamă paloșul,
calul, fata, substituindu-l pe Harapul epic.
Personaje pasive, ilustrative, Mireasa – Mirele și Malanca – Mălăncoiul
au aceeași funcție și același aspect vestimentar. Inovație mai târzie, Mălăncoiul,
răspunde unei tendințe de prezentare a personajelor perechi, dar poate fi și produsul
substituirii nominale a mai vechii perechi de personaje la noi Mirele – Mireasa.
O galerie imensă de Moși e răspândită aproape în orice reprezentație. Dar
Moși se întâlnesc nu numai în reprezentațiile de teatru propriu-zise, dar și în forme
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intermediare de urătură-teatru, colindă-teatru: în Bugeac, la Orlovca (Cartal), flăcăii
colindă în două cete mari, câte una în fiecare jumătate de sat. Ceata mare are vreo
8-12 persoane. Înainte merge ceata mare, iar din urmă – ceata Moșului. Prima dată
cântă „colinda de casă”... Moșul e „un drac cu coarne, cordele, îmbrăcat cu o manta,
dinainte – cu o piele de iepure, are în mână o măciucă de papură, la cingătoare are
prinse patru clopote. El nu vorbește, ca să nu-l cunoască. El nu intră în casă, face
scamatorii la geam în tactul muzicii” [AFAȘM, 1967, nr. 175, f. 2].
În satul Novoselskoe (Satu-Nou) din același raion (Reni) „flăcăii împart satul
în două părți. În fiecare parte se fac câte trei cete. Flăcăii încep a colinda de la ora
10 seara și până dimineața. Fiecare ceată alege un «haznagiu», el încasează banii,
cumpără vin, mâncarea... Două cete se numesc «de fereastră» (una umblă pe o parte
de uliță și alta – pe cealaltă parte). Haznagiul vine la fereastră și întreabă: «Moșu-n
casă sau la fereastră?». Dacă răspunde «în casă», vine «Moșul de casă», iar ceata
întâi merge mai departe. Dacă răspunde «la fereastră», colindă ceata aceasta, iar
«Moșul de casă» nu vine aici”. Ceata principală e „Moșul de casă”. Colinda e
cântată de toți (12-15 persoane). În ceata „Moșului de casă” unul era „Moș”, altul
„Femeie” (în haine băbești). „Moșul” are mască cu coarne. Când toți colindătorii
cântau, Moșul și Baba tăceau. În timpul acesta ei făceau următoarele: Baba se
îmbolnăvește, cade jos, Moșul o caută, o plânge, îi aprinde lumânarea; ea moare.
La urmă Moșul îi dă o măciucă, Baba se scoală, joacă amândoi... E și aceasta
o cale de afirmare a teatrului – strâmtorarea colindei (rămasă afară, la geam) și
dezvoltarea unei reprezentații, sprijinită pe motivul moarte-reînviere cu folosirea
plenară a posibilităților de improvizație oferite de aceasta: deplângerea-parodie,
lecuirea-parodie (cu măciuca în cap). E de fapt o situație periferică păstrată și în
alaiuri, unde există distinct două categorii de personaje, cu atitudine diferită față
de limbaj și costumație: cei îmbrăcați sărbătorește (aici și cei îmbrăcați militar) și
cei îmbrăcați caraghios, mascați, frumoșii și urâții. Personajele sărbătorești sunt
stricte în mișcări, vorbire și costumație. Chiar numindu-se diferit – Împărat turc,
Ofițer, General – toate aceste personaje au costumație asemănătoare (în măsura în
care costumele pregătite după aceleași prescripții, dar de diferiți croitori diletanți,
pot fi asemănătoare). Cealaltă categorie – a Moșilor, Babelor – excelează printr-o
libertate categoric opusă preceptelor diriguitoare ale celeilalte categorii.
Memorabila „etichetare” de către S. Fl. Marian – că Babele „sunt rele”, iar
Moșii „sunt buni” [49, v. II, p. 14] – se interferează cu o „cârtire” conjugată a lui
Creangă și Eugen Simion în scenele humuleșteanului, teatru animat de o galerie
impresionată de personaje „îndrăcite”, între/lângă care se potrivesc bine băbătiile
crengiene [65, p. 127]. E locul unde revedem remarca de mai sus la masca Moșului
– are coarne! Cum poate fi bun și să aibă coarne? În capitolul despre Demonologia
lui Creangă Eugen Simion vorbește de „Chirică, un drac de treabă” [65, p. 108],
facilitând vederea mai distinctă a galeriei de personaje din teatrul popular, între
care Moșii și Dracii sunt nu doar personaje învecinate în mai multe reprezentații,
dar sunt personaje cu vestimentație și măști confundabile. Pentru o perspectivă mai
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neașteptată pentru Dracii din teatrul popular românesc, dar și pentru jocul Caprei,
e edificatoare, la anumite pagini, O istorie a diavolului de Robert Muchembled:
„Țapul, una din formele preferate ale diavolului, datorează prea poate acest
privilegiu mai vechii sale asociații cu Pan sau Thor” [53, p. 26].
Libertatea mascaților are rădăcini străvechi, când încercarea identificării
celui mascat de către vreun obraznic îi putea aduce orice pedeapsă din partea
celui mascat, fără ca acesta să fie tras la răspundere [21, p. 180]. În cetele de
interpreți mascații sunt subordonați celorlalte personaje, dar de multe ori scenele
lor dezinvolte înviorează reprezentația, făcând accesibilă și gravitatea celeilalte
categorii de personaje, echilibrând-o.
Obiectivele prezentei investigații comportă o urmărire în paralel a manifestării
tuturor componentelor spectacolului, conlucrarea lor și efortul de a realiza o
integritate. Funcționalitatea orațională și, în consecință, dinamismul specific al
acestui fel de teatru (de la casă la casă – spectacolul la prag ori în casă, spectacolul
trecerii pe drum, spectacolul-competiție a tuturor cetelor de asemenea reprezentații
din localitate) exclud subtilitățile ce frânează transmisia expresă a mesajului.
În acest context relația personajelor din teatru popular cu posibilele „rude” din
mitologie, basme, balade, epos, poezia lirică, deși e nespus de atractivă, are prea
puține... ilustrații. În efortul polarizant de prezentare distinctă a personajelor bune
și a personajelor negative stavilele mecanismului protector nu lasă caii albi și caii
negri din mitologia română în scena teatrului folcloric, deși par atât de teatrali și
atât de... aproape [74, p. 341]. Nici chiar dintre mai numeroșii cai fantastici nu se
întrevede un cal năzdrăvan în scena sărbătorilor de iarnă.
Două localități excepționale – Crasna din Bucovina de Nord și Andrieșeni –
Iași – constituie veritabile laboratoare etnofolclorice cu impresionantă diversitate
repertorială, tehnologică, excelente ilustrații ale celor doi etnologi cu lucrările lor
capitale consacrate măștilor din teatrul popular românesc, dar nu numai din teatru
– Romulus Vulcănescu [75] și Emilia Pavel [62].
Mai multul reprezentațiilor nu fructifică aceste posibilități, aceste izvoare.
„În satul Andrieșeni – Iași, de Anul Nou se fac până la 30 formații de cai. Fiecare
formație are câte 4 cai. Căluțul este format din 4 băieți (cai), costumați doi în roșu și
doi în alb. Cei în roșu au pe cap chipie roșii cu oglinzi, iar cei în alb, căciuli brumării
legate cu cordică roșie [62, p. 105]”. În planul textului albul și roșul costumației
nu au dezvoltare – îmbogățirea ține de priveliște. Și în planul repertoriului această
tendință – de mai mult și de mai altfel – nu se complică. Șirul lung de denumiri
oferit de către Vasile Adăscăliței, tot pentru arealul moldovenesc, se regăsește și
în recentul volum al Emiliei Pavel „Masca – univers antropologic”, confirmând
o evidență: ponderea și frecvența mai sporită revine titlurilor de reprezentații
verificate de timp Capra, Căluțul, Ursul, Cerbul, Barza, Călușul, Nunta țării,
Malanca, Arnăuții, Jianu, Haiducii, Irozii, Brâncovenii.
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2.3. MIJLOACELE DRAMATICE
Convenționalismul teatrului popular se manifestă în cea mai mare măsură
în raport cu scena și anturajul (decorul), unde se desfășoară reprezentația. Conturul
scenei convenționale e punctat de interpreții jocurilor cu măști zoomorfe, care
dansează de obicei în jurul personajului zoomorf din centru, dansează în cerc. Scena
are contururile horei – circulară. Același contur al scenei îl deslușim uneori în alaiuri
și în piese. Personajele care vorbesc fac un pas spre centru, iar când încheie, se
retrag din centru. În piese, unde taberele adverse se conturează distinct, personajele,
de obicei, se aliniază față în față – tabără în fața taberei. Pentru a sublinia caracterul
agresiv al dialogului, personajele care vorbesc își lovesc săbiile energic, în ritmul
vorbirii. Astfel se procedează în „Malanca” din Clocușna (Ocnița) și în toate piesele
din Hiliuți (Fălești). Captivitatea și înfrângerea personajului central e sugerată de
îngenuncherea acestuia și de săbiile adversarilor adunate peste capul captivului.
Iată rezolvarea scenică a variantei novăcești din Viișoara (Fălești):
„Turcul: Vom lupta. (Își lovesc săbiile de câteva ori și Gruia face un pas
înapoi). Sabia – la pământ/ și depune jurământ.
Gruia: Sabia la pământ voi da,/ dar de jurat n-oi jura”.
Un pas înapoi înseamnă înfrângere, sabia cu vârful în pământ – supunere.
În  aceeași variantă din Viișoara rezolvarea spațială e de un convenționalism extrem:
„Novac: Gruia, în pădure mi te du.
Gruia: Voi pleca. (Se întoarce spre Turc). Alelei, măi turc smintit!”.
Cu totul altfel rezolvă conceptul spațial varianta haiducească din Hâjdieni
(Glodeni) – o parte din personaje cântă în casă, iar altă parte răspunde cu cântec în
cor din tindă.
Stereotipia derulării reprezentațiilor timp de numai o noapte anulează, aidoma
teatrului de păpuși (din alte cunoscute considerente) o componentă obligatorie
din spectacolele profesioniste – mimica. Mijloacele dramatice obțin mai multă
virtuozitate în formele primare de teatru, unde cuvântul nu încătușează și nu
stingherește celelalte componente. „Potcovirea” Calului e realizată cu mișcări firești
operației acesteia. Îmbolnăvirea Caprei, Ursului e redată prin oprirea din joc, iar
moartea lor – prin culcarea la pământ. Lecuirea personajelor zoomorfe, dar și a
celor antropomorfe realizează scene desfășurate. Orientarea în majoritatea jocurilor
și alaiurilor spre efecte comice imprimă tuturor acestor motive un comportament
exagerat, o deformare a realizării lor, dar acestea nu afectează naturalețea scenelor.
2.4. POETICA RECUZITEI ȘI A COSTUMAȚIEI
Două tendințe axiale în confecționarea recuzitei și costumației se vădesc în
orice reprezentație – una de tratare documentară, alta – de tratare deformată,
uneori parodistică. Adepți fideli ai documentului, interpreții subiectului haiducesc
din Tănătari (Căușeni) au încetat practicarea fenomenului, când li s-a interzis să
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poarte o armă adevărată de foc. Săbiile interpreților din Clocușna (Ocnița) sunt
săbii în toată legea, iar costumele militare sunt toate „de epocă”, așa cum o înțeleg
interpreții. De cele mai dese ori personajele militare respectă în costumație numai
semnele generale, utilizând uniforma militară actuală pentru personaje anacronice
în raport cu costumația respectivă: Rege, Turc, Împărați, Crai ș. a. m. d. Costumația
Mirilor – inclusiv a Mălăncii, Mălăncoiului, a Iubitei lui Jianu – e sărbătorească,
totdeauna „ca la nuntă”.
La Cărpineni (Hâncești) se confecționa Capra dintr-o piele veritabilă de
țap  – cu cap cu tot [AFAȘM, 1982, nr. 295, f. 141]. Dar având această posibilitate
de redare documentară a personajului zoomorf, Capra e jucată în poziție verticală,
iar mâinile jucătorului se scot afară prin două tăieturi în pielea Caprei. Această
tehnologie de confecționare a Caprei e totuși excepțională. Mai des „blana” Caprei
se face din spice de stuf, cusute pe o mantie veche, care se prinde de capul Caprei,
cioplit dintr-un lemn, ca să semene a cap de capră. Poziția orizontală, pe care o ia
Capra în timpul jocului sporește, în dimensiune tehnologică, doza de documentar.
Mai frecvent însă „blana” se confecționează din fâșii de hârtie colorată, iar capul
Caprei se vopsește în mai multe culori, se împodobește cu fâșii de hârtie colorată și
cu fire de „argint”, cu mărgele și oglinzi.
La fel de „pestriț” confecționat e și „Cerbul” din Bisericani, Cuhnești,
Balatina (Glodeni) și din Șaptebani (Râșcani).
O mai mare varietate de tehnologii revin „Calului”. În multe localități există
tendința de a-l realiza documentar. Se insistă ca să i se redea chiar și proporțiile
corpului, folosind pentru aceasta ciururi, perne, peste care se așterne un cearșaf
lung, ce cade până jos. Alteori tot Calul e numai capul și gâtul, prinse de cingătoarea
jucătorului, coada fiind cusută din urma acestuia. Astfel arată un „Căluț”, văzut la
Voloca (Bucovina). Ce-i drept, neglijarea „trupului” în acea variantă era compensată
de bogăția de panglici colorate și clopoței prinși de hățurile și gâtul Calului. O
tehnologie excepțională a Calului era cunoscută la Carapciu (Bucovina): doi inși se
puneau față în față, înclinați unul spre altul, purtând masca Calului deasupra.
O tehnologie similară o are și Măgarul practicat în Sofia (Drochia). Efectul
comic aici e provocat de mersul nesincronizat al celor doi bărbați legați de
mâini spate la spate și înclinați din trunchi, ca să formeze „spatele” Măgarului.
Comportarea asimetrică a personajului zoomorf rămâne centrală, deși e angajat în
diferite jocuri și situații.
Nu totdeauna Mireasa din reprezentațiile populare e cea din ritualul nupțial.
Doza de parodie vine de la preceptul general, care acceptă numai băieți în cetele
de urători. Deși personajele feminine sunt jucate de băieți „mai subțiri” la trăsături,
mișcările nefirești ale interpretului îl divulgă. Cu atât mai mult travestirea intenționat
parodistică în Mireasă provoacă hazul. Tot aici convin tot șirul de Babe, care se
îmbrobodesc mătăhălos, în șalinci vechi, unele-și pun chiar măști pe față, îmbracă
rochii vechi, lungi și largi, fiind jucate de obicei de interpreți cu o constituție
contrastantă cu figura suplă feminină.
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Funcția măștilor antropomorfe în jocuri ține de priveliște, fiind plasate în
spațiul și timpul din imediata apropiere a jocului personajului zoomorf central. La
confecționarea lor interpretul încearcă să redea de obicei o mască ce ar inspira și o
nuanță de groază. În unele descrieri al umblatului cu Moșii lipsesc cu desăvârșire
alte mesaje: „Cereau voie de la om și erau care nu primeau, ca să nu sperie copiii.
Nu se cunoșteau cine-s. Rar când spuneau. După urătură nu se așezau la masă, ca
să nu-i cunoască ” [AFAȘM, 1982, nr. 295, f. 194]. E în această – rar întâlnită azi –
funcționalitate a măștii o reminiscență a funcțiilor vechi, când măștile erau menite
să înspăimânte dușmanul (aici includem și duhurile rele). Coifurile încoronate ale
cruciaților, de pildă, țin și ele de aceeași funcție.
De cele mai dese ori însă măștile Moșilor sunt comice, efectul fiind obținut
prin exagerarea (hiperbolizarea) dimensiunilor nasului, dinților, alteori prin
disproporționalizare – masca mai mare decât ar fi potrivită înălțimii interpretului.
Aceste caracteristici statice ale măștii antropomorfe – dar și zoomorfe – se
îmbogățesc în dependență de virtuozitatea interpretului ce o poartă. Orice mască
reușită are întipărită pe ea, reprezintă un caracter, care poate fi reliefat prin
anumită comportare (în consens cu trăsăturile măștii) – înclinări anume din cap,
gesturi anume, mișcări anume. Astfel e jucată „Capra” de la Manta (Cahul). Textul
și careva acțiune de personaje periferice lipsesc cu desăvârșire, iar jocul Caprei,
felul în care își înclină capul, aci intensificând clămpănitul maxilarului inferior, aci
slăbindu-l, exprimă stare de supărare, stare de bunăvoință.
Asemenea costumației, interpreții personajelor mascate au libertatea săși confecționeze masca în modul cel mai hazliu, dar aceasta să sugereze imediat
identitatea. De obicei numai masca singură nu indică personajul concret. E nevoie
de semne auxiliare și ele sunt prezente – uneori hiperbolizate – în recuzită:
Fierarul poartă potcoavă și ciocan, Frizerii – foarfece de lemn, exagerat de mari.
Atât recuzita, cât și costumația – într-o măsură mai mare sau mai mică – urmăresc
semnalarea expresă a personajului.
2.5. POETICA INTERPRETĂRII ÎN TEREN
Constituirea cetei nu are loc în tot anul. Odată întocmită, ea își manifestă
arta la aceleași sărbători câțiva ani la rând. De obicei, își reface componența,
când unii flăcăi sunt luați în armată ori se căsătoresc. Atunci locurile „vacante”
se completează cu interpreți noi. Lucrul acesta nu e unul complicat, deoarece
reprezentațiile sunt cunoscute bine și de potențialii interpreți. Sigur, interpreții se
cunosc unii pe alții, își cunosc aptitudinile – care dansează bine, au glas, lovesc
energic sabia ș. a. m. d. Sunt însă cazuri când obligativitatea serviciului militar
ale câtorva interpreți și, în același timp, căsătoria altora afectează structura cetei,
aceasta destrămându-se. Cete noi apar din entuziasmul altui grup de băieți, care
se cunosc bine și au interese comune, contactând permanent. Multe cete sunt
constituite din elevii aceleiași clase.
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Timpul întrunirii cetei depinde anume de acest amănunt: e o ceată veche
ori una nouă? Ceata veche n-are nevoie să o ia „de la început”. Jocurile, cuvintele,
cântecele trebuie doar repetate; costumația, recuzita, măștile – doar reînnoite ori
revopsite. Dacă ceata e cu desăvârșire nouă, ea apelează la consultațiile unuia din
foștii interpreți, care ține bine minte toate rolurile. Se întâmplă că această consultație
devine ocupația unui fost interpret – cu memorie bună ori cu toate textele copiate –
timp de ani de zile. Astfel era cazul lui M. Rusu din satul Dușmani (Glodeni), care
deține un caiet cu textele reprezentațiilor practicate în localitate. Fostul interpret îi
și „potrivește” pe noii interpreți pentru roluri concrete, la care se pretează o calitate
ori alta a băieților „debutanți”. Timpul întrunirilor cetei e de două sau trei săptămâni
înainte de Anul Nou pentru cetele vechi și mai multe săptămâni pentru novici.
Locul întrunirii în trecut era de obicei o casă mai ferită de ochii lumii –
adeseori o casă nouă, încă nelocuită ori o casă părăsită. Era în acest amănunt o
reminiscență din vechile funcții magice, care se mai întrezăresc și în alte interdicții
curente. Moșii de la Dondușeni (AFAȘM, 1982, nr. 295, f. 141), după cum am văzut
mai sus, nu se așezau la masă, ca să nu fie cunoscuți. Am descoperit, împreună cu
Gr. Botezatu, un Urs de boz la Hâjdieni (Glodeni), practicat pe vreme de secetă la
începutul secolului (așa cum țin minte cei bătrâni). Ca să plouă, Ursul era purtat
prin sat și stropit de săteni cu apă. Ca să aibă efect această invocare a ploii, Ursul
era acoperit și pe față cu boz, iar doi paznici ai lui îl păzeau să nu fie identificat, deși
această tăinuire de „lume” are o tendință mai la îndemână – de a surprinde, uimi.
Acum cetele de interpreți populari, interpreți-elevi, se mai pregătesc și la școală,
unde repetă și își confecționează costumația, recuzita și măștile. Adeseori animatori
ai cetelor de elevi sunt învățătorii. La Cuhureștii de Jos (Camenca) un inimos
învățător a adus în sat pentru prima dată o „Capră” și un „Urs”, jocuri nepracticate
până atunci în localitate [19, p. 79].
Pregătirea costumației revine uneori unui croitor din afara cetei, cum s-a
practicat în „Malanca” de la Bârnova (Ocnița). De cele mai dese ori însă interpreții
singuri își fac și împodobesc costumele potrivite rolurilor; la fel – măștile și cealaltă
recuzită.
Deprinderea cântecelor și a dansurilor nu e atât de complicată – din
aceleași considerente a notorietății lor. Unele cântece și dansuri țin în special de
reprezentația respectivă – „jocul Calului” are și o melodie anume, de cele mai
dese ori un hostropăț, și un fel anume de joc, dar celelalte sunt jocuri și cântece
practicate și cu alte ocazii sărbătorești în sat. Totuși, pentru toate cântecele și
dansurile interpreții trebuie să posede simțul ritmului, voce și mișcări repezi.
Învățarea rolurilor sau a lecțiilor, cum li se zice la Hiliuți (Fălești), mai
frecvent și mai tradițional se practică „din gură în gură”. Rar de tot, dar se folosesc
și caiete cu roluri ale reprezentației. Și mai rar se învață rolurile din cărțile cu texte
de teatru popular. Mai frecvent se compilează varianta locală cu ce li se pare mai
prețios din variantele publicate.
Confecționarea măștilor zoomorfe (centrale) e mai complicată și de aceea
aceste măști se păstrează cu multă grijă de către interpreți și se moștenesc de la foștii
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participanți la reprezentații. Ele sunt confecționate de obicei de meșteri pricepuți
în ale lemnului. Regretabil, dar unii interpreți-elevi „descoperă” măști în magazin,
substituindu-le, crezând că fac bine, pe cele tradiționale, sărăcind însă priveliștea
excepțională a reprezentației.
Pornirea cetelor e de obicei în seara de ajun de Anul Nou. Acolo unde se
practică mai multe feluri de reprezentații ori mai multe cete cu aceeași reprezentație
apar concursuri cu tradiție de mulți ani. La Ciuciulea (Glodeni), înainte de a
porni pe la casele oamenilor, cetele de „Căluți” – înainte erau doar două, acum
sunt câte patru sau cinci – se adunau „la gheață” (pe iazul din mijlocul satului).
Bucuria acestei tradiții îi adună și pe ciuciuleni pe maluri. Cetele-și demonstrează
reprezentațiile, fiind desemnată cea mai bună, care avea anumite avantaje la
umblatul prin sat. La Bădragii Noi (Edineț) cetele de „Căluți”, „Capre”, „Gusari”,
„Jieni” veneau în mijlocul satului, unde se adunau toți sătenii; acolo toate cetele își
jucau reprezentațiile. Un juriu din foști interpreți desemnează pe cea mai virtuoasă
ceată.
Pornirea nemijlocită pe la casele oamenilor începea de la cele ale parti
cipanților la reprezentație. În trecut toate cetele începeau de la casa popii, care
trebuia să le dea voie ori să le interzică să umble cu spectacolul lor prin sat.
Cetele de flăcăi, deși preceptele indică onorarea fiecărei case, se grăbeau mai
ades la casele cu fete mari.
Mergerea pe drum a „Mălăncilor” e aproape cadențată, în coloană, cu
excepția mascaților, care sunt liberi să mai „bată lăturile”. Alteori își permit și
spectacole stradale, din mers, în funcție de cine le iese în cale. Cetele „Caprelor”,
„Căluților”, „Cerbilor” pe drum își permit să sprijine pe umăr măștile grele zoomorfe.
Dar nu toate cetele merg la fel. Altele chiuie pe drum, vociferează strigături, ca să
fie auziți. La Pruteni (Fălești) toate cetele de interpreți populari merg una după alta
pe același drum, intrând pe rând în ograda și casa omului, deși au spectacole aparte.
Acest fel de defilări amintesc de impunătoarele carnavaluri latino-americane.
Primirea cetelor e tradițională peste tot. Careva din ceată întreabă la ușa
casei dacă pot fi primiți – de obicei acesta e interpretul rolului principal ori unul
mai pitoresc: Căpitanul, Harapul. În dependență de timp – zăpadă, glod, ploaie –
cetele sunt primite în casă ori afară, la prag. Când sunt primiți în casă, gospodarii
știu să ferească mai într-o parte masa, scaunele, ca să facă mai mult loc interpreților.
După ce se încheie reprezentația, interpreții sunt poftiți la masă, sunt cinstiți. Ca
să facă față și obligațiilor artistice, și bunei găzduiri, la fiecare casă doar unul din
interpreți cinstește paharul de onorare al gazdelor. La următoarea casă alt interpret
îl schimbă. Interpreții mai sunt răsplătiți „cu colac și pitac”.
Jocul reprezentației, conform acelorași precepte, e jucat la fel peste tot, cu
puține abateri la casele cu mai multe fete ori la casele cu foștii interpreți plecați în
armată ori în alte părți. La casele cu două fete unele reprezentații se joacă de două
ori, iar la casele foștilor interpreți, care lipsesc la acea oră, se repetă scena, în care
participa feciorul casei: scena cu Urși, dacă el a jucat Ursul.
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Durata umblatului cu reprezentația e de obicei din ajun până dimineața
primei zile a Anului Nou. Sunt rare excepțiile când, pentru a cuprinde toate casele
din sat, reprezentația se joacă câteva zile la rând.
Mijloacele bănești adunate de-a lungul nopții de urat se împărțeau/împart
între componenții cetei (de cele mai dese ori egal) ori erau folosite pentru angajarea
muzicii necesare la jocul din prima zi a noului an, organizat pentru tot satul. În rare
cazuri mijloacele bănești se adunau/adună pentru facerea unei fântâni.

3. DE LA TEATRUL FIECĂRUIA LA TEATRUL LUMII, IAR DE
AICI – VEDEREA CELUILALT/APROAPELUI
3.1. TEATRU CA TEHNOLOGIE VÂNĂTOREASCĂ
În deceniul al IX-lea al veacului trecut am scris, pentru cartea Primiți
CĂLUȚUL?, despre aceea cum practicau vânătoarea australienii din tribul emu [35,
p. 8]. Timpul acelor vânători ținea de un trecut, când încă nu existau arme de foc,
nici măcar arcuri cu săgeți în stare să doboare păsările emu. Dar vânătorilor le plăcea
carnea acestei păsări mari, pe care, dacă o vânau, o mâncau toți membrii tribului.
Cum o vânau? Vânătorii se prefăceau că ei sunt pasărea emu. Și se prefăceau atât
de iscusit, încât păsările emu considerau că aceștia chiar sunt adevărate păsări emu.
Cum să realizezi asemenea prefăcătorie?
De aici începe teatrul.
Te maschezi cu un veșmânt din penele păsării emu, îți pui în cap o mască
șmecheră care să pară capul păsării, deprinzi comportamentul și mișcarea păsării
și... la vânătoare! Dacă păsările emu îi cred pe vânătorii deghizați, ele îngăduie
apropierea vânătorilor și intrarea lor între păsările veritabile și atunci... vânătoarea-i
cu plinul – vânătorii răpun câte păsări le trebuie (doar câte le trebuie pentru mâncare)
și... înapoi în trib!
Deghizarea e, în cazul acesta, tehnologie vânătorească. Dar uneltele
vânătorești – imitația, plastica, vestimentația, masca – erau unelte polifuncționale.
Ca să le stăpânească virtuos (altfel păsările emu, juriul, îi depistau că sunt vânători),
vânătorii trebuiau să exerseze/repete îndelung. Cred că tot tribul contempla aceste
repetiții/exerciții și ca pe niște spectacole. Arsenalul teatral, căruia nu-i ghiceau
viitorul, le aducea și pradă, și un fel de satisfacție estetică, am crede.
3.2. SĂLBATICII ȘI COPIII SINCERI ÎN TEATRUL DE LA
STRĂVECHILE ÎNCEPUTURI
Sălbaticii, credem, priveau în apă ore în șir, priveau în apa ce-i oglindea și nu
înțelegeau la cine privesc. Sălbaticii băgau mâna în apă să se atingă de CELĂLALT,
220

mai precis... de ALTCINEVA din apă, iar dacă ALTCINEVA i se părea prea agresiv,
putea să lovească cu bâta ori cu pumnul.
Copilul bagă mâna după oglinda în care se privește, cercetează după oglindă,
căutând să se atingă de ALTCINEVA-ul din oglindă.
Nu de ALTCEVA, precizează Noica: „Oamenii mari fericesc pe copii,
înțelepții pe nebuni, regii pe cei săraci și tatăl fiului risipitor pe fiu. Ce destin ne
trimite permanent la celălalt? Nu la altceva – care ar putea deveni al nostru – ci la
celălalt” [58, p. 13].
3.3. MI-I MAI PUȚIN DRAG SĂ SCRIU DESPRE SĂLBATICI
Pot urmări ce-au făcut sălbaticii cu teatrul mai departe, dar mi-i mai puțin
drag să scriu despre ei, fiindcă evoluția i-a purtat prin epoci lungi, inclusiv prin cele
în care i-au făcut canibali, epoci în care sălbaticii se mâncau unii pe alții... și nu-mi
plac oamenii care se mănâncă unii pe alții, nu-mi plac asemenea sălbatici, de aceea
o să mai scriu doar despre...
3.4. CUM AJUNGE COPILUL LA TEATRU ȘI UNDE PORNEȘTE APOI,
IEȘIND DE LA TEATRU
Copilul se joacă, descoperindu-și mâinile proprii, ca la Teatrul de Păpuși
„Guguță” din Chișinău. Ce credeți că-și închipuie copilul că vede, cercetându-și
degetele? Întrebați-l! Îndemnați-l să-și închipuie că nu-s doar degetuțele lui, că-s
peștișori, păsări, păpuși..., că-s altceva și copilul va ajunge la teatru, simțind că e
alături de un spectator știutor să se joace... Când va ieși de la teatru, va porni spre...
alt teatru. Spre...
3.5. TEATRUL VIEȚII, TEATRUL LUMII
În acest teatru nimerește copilul, mergând și crescând din teatru în teatru,
pregătindu-se de marele, nescrisele spectacole, așteptătoare de noul venit ori de
venirea înnoitoare.
Acestea-s noimele distinselor lecții, sublimelor jocuri de-a ALTCEVA și de-a
ALTCINEVA – ajungerea noului venit în fața oglinzii, în fața sa, cu o curiozitate
sinceră față de sine. Această curiozitate conduce la cunoașterea de sine, provocată
și pregătită de cunoașterea – cu ajutorul teatrului – a ALTORA.
3.6. SINELE DIN CENTRU ȘI STAREA DE VEGHE
„În pofida importanței sale pentru înțelegerea fenomenului religios, nu vom
discuta aici problema „hominizării”. Ajunge să reamintim că poziția verticală
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marchează deja depășirea condiției primatelor. Nu ne putem menține în picioare
decât în stare de veghe. Grație poziției verticale spațiul este organizat într-o structură
inaccesibilă prehominienilor: în patru direcții orizontale proiectate pornind de la un
ax central „sus” – „jos”. Altfel spus, spațiul se lasă organizat împrejurul corpului
omenesc, ca întinzându-se în față, în spate, la dreapta, la stânga, sus, jos. Pornind
tocmai de la această experiență originară – a te simți „azvârlit” într-un mediu de o
întindere aparent nelimitată, necunoscută, amenințătoare – se elaborează diferite
moduri de orientatio; căci nu putem trăi mult timp în amețeala provocată de
dezorientare. Această experiență a spațiului orientat în jurul unui „centru” explică
importanța diviziunilor și împărțirii exemplare a teritoriilor, a aglomerărilor și a
locuințelor, și simbolismul lor cosmologic” [32, p. 15].
Cel mai important personaj din ceata Călușului – Mutul – intră cel dintâi „pe
poarta gospodăriei și trasează cu paloșul cercul în care vor juca călușarii” [44, p.
61]. Atenția spectatorilor e focalizată pe acest personaj misterios, liber să-și joace
jocul lui în timp ce călușarii se vor manifesta în cercul-scenă însemnată-impusă de
el, liber să facă ce vrea și unde vrea, inclusiv pe acoperișul casei, inclusiv amestecat
în mulțimea de privitori, dintre care are ce are, mai ales, cu fetele, cu femeile. Se
realizează, de fapt, două scene (cel puțin) – una „trasată” și alta „mobilă”, care se
ia/întâmplă în jurul Mutului.
Acestea sunt de înțeles aici din pistele oferite de Mircea Eliade și Ion Ghinoiu
– ne trezim „azvârliți”, fiecare dintre noi, într-o scenă „trasată” de altcineva, scenă
unde „centru” e fiecare dintre noi. Vederea „centrului” – sinelui – și vederea altuia e
mai dificilă, precum la altă etapă se vede/înțelege extinderea/ruperea scenei trasate
și posibilitățile scenei mobile, teatrului ambulant al fiecăruia.
3.7. ARTA VEDERII ALTUIA
Stabilesc (pentru mine) momentul când am simțit farmecul jocului actoricesc.
Acasă, sora mai mare, revine mereu și consideră că am debutat teatral în clasa
întâia, când am înscenat, împreună cu o colegă de clasă, dialogul Racul și broscuța.
Eram cei mai mici din clasă, nu aveam încă șapte ani împliniți.
Dar mi s-a întipărit o scenă de mai înainte, când sora m-a luat la școală (cred
că nu de plăcere – obligații). Era ședința nu mai înțelegeam a cărui cerc artistic,
dar am reținut situația când colegii surorii au manifestat curiozitatea și pentru
înzestrarea mea artistică. Aceasta m-a făcut diferit de ceilalți – m-au cocoțat pe o
bancă de clasă, de unde, de sus, am recitat o poezie, pentru care ispravă-spectacol
cei de mai jos au aplaudat.
Tot elev încă eram când, urcat pe un cal de conocar, am trăit/avut aceeași
senzație de părtaș la spectacol.
Școala cu elevii, cu profesorii, cu bibliotecarii și cu părinții elevilor se află, în
mod firesc, la răscrucea drumurilor pe care vine întâmplarea înnoirii. Nu o să aduc
mărturii aici despre invitația și participarea în Austria la un Congres cu genericul
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Drama in education (2005). Cu patru regizori celebri din Canada, Marea Britanie,
Germania și Rusia participanții din mai multe țări europene, împărțiți în ateliere,
aplicau diferite modele teatralizate de implicare a copiilor, tinerilor – în școală și în
afara școlii. O invitație similară am primit și din Vaslui, unde Biblioteca Județeană
„Nicolae Milescu Spătaru” organiza în 12 august 2008 colocviul „Caravana veselă
– teatrul de joacă fără frontieră” [34, p. 27]. Mi-a fost mult mai ușor să particip
la Vaslui. În Austria limba de lucru era engleza și eram conștient (nu numai din
cauza englezei mele) că acolo vreau să aud ce fac alții cu instrumentele teatrale în
educație. La Vaslui vorbeam româna și eram față în față cu bibliotecarii, profesorii,
dar și cu copiii români, cu tinerii români, încercând să explic(ăm!) ce înseamnă
teatrul pe acest segment, unde ne sunt toate remediile – pentru toate problemele. Nu
e de prisos să aduc și aici acele argumente de sensibilizare a percepției fenomenului
teatral, pe care le întitulam ARTA VEDERII ALTUIA, pledoarie pentru lecția de
teatru între lecțiile de algebră, istorie și informatică…[34, p. 27].
Deștepții lumii consideră cel mai important drum – drumul spre SINE. Nu
ne lăsăm atrași în subtilitățile despre sinele arhaic, care se opune sinelui reflectat,
dar vom opri, ghidați de Mihai Cimpoi, la ceea ce considera Freud că este sinele,
imaginea fixată în copilărie, când „sinele se mulează în funcție de ofertele și de
cererile ființelor care îl înconjoară” pe omul ce se afirmă/împlinește [22, p. 17].
Într-o anumită accepție viața întreagă a omului e un drum, un singur drum și
acesta duce spre SINE – mai mult sau mai puțin spiralic (pe linie dreaptă – mai rar).
Evident, dacă omul e teafăr și chiar îi pasă unde a nimerit și ce-i cu aventura asta de
viață, unde s-a nimerit și el cu viața (viețișoara) lui.
Vectorul comun al familiei, școlii, bibliotecii, statului – în eforturile
educaționale să facă om din boțul de lut cu ochi, venit pe lume cum se vine (dar
atât de diferit!) – indică realizarea omului, devenirea individualității axiomatice,
care să facă bine și societății umane, dar și să se cunoască, să-i fie dragă viața, să-i
găsească poate și un sens.
Toate acestea vizează o viață spirituală de calitate, unde categoria SINELUI
comportă niște trepte escaladate. Precizez că obiectivul e comun – al rațiunii de stat
în statele civilizate, a familiei, a școlii etc.
Am realizat, în dialog, o carte cu ambasadorul și omul de cultură Aurelian
Dănilă – Răscrucea întâmplărilor predestinate. Am un titlu în interiorul cărții care
mi-i de folos aici – CA SĂ FII PLIN DE SINE, TREBUIE MAI ÎNTÂI SĂ FII PLIN
DE ALȚII.
Ajungând la arta teatrală în imensul teatru al lumii, e de precizat că și aici
EU e mereu personajul central, nuclear, declanșat spiralic să ajungă cu certitudine
la SINE. Drumul devenirii ființei umane e de la EU la SINE. SINELE devenit,
deslușit, conștient de ce vede în oglindă e ALTUL decât EUL de la pornire.
Nu știu dacă ne ajută esențial, dar de nuanțat precis că ni se nuanțează câmpul
polemic cu misterioasa declarație a lui Arthur Rimbaud Je est autre (Eu este/sunt
altcineva).
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Și alte două precizări parcă încetinesc apropierea mea de scenă, dar… precis
că ni-s foarte utile pentru a înțelege că pledoaria mea nu e doar pentru arta teatrală,
draga de ea, dar, mai ales, pentru șansa realizării omului până să-și devină, dacă nu
drag, cel puțin interesant, curios.
Cheia de boltă a gândirii socratiene mi se pare NIMENI NU E RĂU DE
BUNĂ VOIE. Răii se îndepărtează de bine pentru că nu-l cunosc. Arătarea binelui
ar fi rațiunea de stat în domeniul educației… Dar să nu ne abatem. Că mai e o
precizare a lui Socrate, care afirma că nu face nimic deosebit decât făcea mama lui,
care era moașă în Atena. Socrate în dialogurile sale libere, dezinvolte cu tinerii în
Agora, afirma că moșește din fiecare ceea ce există în fiecare – înțelegerile alese,
divinitatea chiar…
Și nu o să insist cu definiția lui Aristotel (învățătorul lui Alexandru cel Mare!),
care îl consideră fericit pe omul care își e sie suficient, îndeajuns.
Vorbim de lumea interioară, de forul interior – tot un fel de teatru, cu cel
puțin doi actori (căci alter Ego se acceptă de mai multă lume). Am comis și eu o
constatare mai aparte, după care trec direct și numai la teatru: depinde de forul
interior al omului ce i se vede în afară – aura ori numai aurul.
Nimic mai la îndemână și mai atractiv, și mai accesibil, și mai eficient pentru
copil decât teatrul.
Rețineți, în paralel, descoperirea de către copil, a oglinzii și „consultarea”
permanentă a ei.
La câte săptămâni nou-născutul își descoperă mâinile și începe să le studieze,
să le joace, să le pregătească pentru ulterioare implicări teatrale? Cea mai puțin
dăruită (artistic vorbind) mamă, cel mai neînzestrat tată îl înconjoară pe copil cu
un teatru veritabil, în care păpușile, jucăriile, lucrurile din casă sunt implicate
funcțional să-l liniștească pe copil când plânge ori când nu adoarme, inventându-ise spontan un joc teatral, cu scena și repertoriul potrivite micului dictator – copilul.
Sărim peste toate scărișoarele și treptele mărunțele ale primilor ani de viață
și ajungem la ceea ce am înțeles eu că prezintă acest procedeu de etnopedagogie –
pâinica de la iepure… Mama rămâne cu copilul acasă, în același spațiu, în același
câmp informațional, în aceeași scenă. Tata pleacă la lucru și revine de la lucru – de
pe mai departe, dintr-o enigmă, dintr-o lume încă neștiută de către copil. Dialogurile
vin stereotipe în fiece casă cu copil și cu tații care lucrează și care revin acasă:
– Tată, de unde vii?
– De la lucru?
– Da ce mi-ai adus?
– Pâine de la iepure.
– Cum de la iepure?
– Cum „cum”? Cosesc eu, cosesc, da iepurele cu iepurașii lui în fața coasei –
tremură. Se vede că mâncau, dar de frică au scăpat pâinica în iarbă… Mi s-a făcut
milă de ei și le-am pus pâinea la mijloc – s-o mănânce fără frică.
– Dar ei?
– Ce ei?
– Au mâncat-o? Toată?
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– Nu-u, că tot tremurau… oleacă… Dar m-au întrebat dacă am și eu un
iepuraș acasă.
– Da mata?
– Ce eu?
– Ce le-ai spus?
– Că am.
– Dar ei?
– Ce ei? Au rupt o bucățică de pâine și mi-au dat-o pentru iepurașii mei.
– Unde-i pâinea de la iepure, tată?
Evident, galeria de personaje pozitive și negative se completează, pentru
copil, cu fiece nouă poveste ori născoceală mai talentată, mai deosebită a părinților.
E temelia pe care manifestarea teatrală ulterioară a copilului se declanșează fără
eforturi eroice. Cu condiția unei scene și a unui pedagog în domeniu, autoritate care
știe teatrul și copilul.
3.8. CUM SE DECLANȘEAZĂ VEDEREA ALTUIA?
Scena teatrului e un miracol, în care toată informația și experiența de viață
a copilului din scenă se conjugă instantaneu ca să exprime personajul cerut de
spectacolul în pregătire. Cel mai timid și mai puțin talentat copil se va mobiliza un
timp anume și va reda – cu poziția și mișcarea corpului, cu vocea mai îngroșată ori
mai subțiată, cu haina întoarsă pe dos ori înzorzonată/înfrumusețată cu atributele
imediat alese – ceea ce-i cere regizorul: să-l reprezinte pe Lup, pe Vulpe, pe
Broasca Țestoasă, pe Muma-Pădurii, pe Sfânta-Vineri, pe Urs… Tentația jocului în
general și a jocului teatral în special facilitează angrenarea informației din diferite
surse (inclusiv de la diferite lecții din școală) și focalizarea ei pentru o cunoaștere
specifică a esenței omului.
Cărțile, lecturile îi țin copilului oglinda în care vede manifestarea unor
personaje atractive, puternice, frumoase, răscolitoare… De la aceste stări până la
testarea EU-lui – proiecția de sine în aceeași oglindă cu Tom Sawyer, cu Robinson
Crusoe, cu Zorro – nu e o cale prea mare.
Pregătirile de un rol pozitiv sau negativ, personaj care trebuie redat
convingător pentru spectatori, e de altă natură decât actul lecturii. La distribuirea
rolurilor foarte mulți copii-actori au probleme cu acceptarea rolurilor negative.
E  semnul declanșării unui alt fel de drum spre oglinda consultată/consultantă, unde
nu numai frumoasa împărăteasă din poveste se vrea cea mai frumoasă – copilul
începe a se desluși altfel în oglinda pe care i-o oferă teatrul cu eterna confruntare
a Binelui și a Răului, pentru care are nevoie de parada personajelor pozitive și
negative.
Chiar numai punerea întrebării – cum e respectivul personaj rău? de ce e
rău?  – declanșează mecanismul unei cunoașteri mai tensionate/nuanțate, unde
vederea ALTUIA stimulează și vederea de SINE.
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Fiecare om e o integritate individuală. Școala ideală nu ar trebui să-l
secționeze, segmenteze, devoreze în lecții și discipline cu frontiere rigide, peste
care corelarea se realizează foarte greu, accidental de cele mai multe ori. Înțeleg că
e greu de pregătit învățători universali, enciclopediști, care să fie profesori integri,
pentru toate lecțiile copilului integru, care nu trebuie hrincuit în lecții și discipline
care mai de care mai importante, în dependență de îngustimea profesorilor cu
specializări înguste, încrâncenați (copilărește!) să câștige cu orice preț competiția.
Panteonul universal al omenirii ilustrează aceste principii de studiu și rezultatele
lor: lăuta lui Galileo, vioara lui Einstein, catrenele lui Nostradamus, versurile lui
Pitagora…
Ceea ce poate realiza, parțial, această corelare între lecțiile diferite școlare
ar fi lecția de teatru, unde întrebările inerente – de la lecții, din coridoare, din
familie, din cluburi de discuții… – pot deveni personaje, scoase în scenă, personaje
polemice cu probleme reale, imediate, cărora să li se răspundă cu auzire, cu vedere,
cu considerație.
Pe lângă alte beneficii teatrul, lecția de teatru, ar solidariza comunitatea,
transformând scena într-o arenă mai plăcută decât absurdele teatre politice, unde
obiectivele preelectorale sunt cele mai importante, iar grija oamenilor politici nu
e pentru generațiile viitoare, ci cronic pentru viitoarele alegeri. Lecția de teatru în
școală i-ar dărui cu vedere mai clară și pe viitorii alegători.
Înțeleg că și acest lucru e mai încet de realizat. Și atunci salvarea e tot la
bibliotecă. Bibliotecile ar putea compensa sau sensibiliza ajungerea lecțiilor
de teatru în școală. Cum? Prin găzduirea unor mici teatre la bibliotecă și prin
exploatarea mai frecventă – la lansări de carte, la evenimente mai deosebite – a
acestui limbaj complex și accesibil, teatrul, jocul de-a ALTCINEVA cu NOI…
3.9. STEAGURILE ARIPATE ALE FLĂCĂILOR CU BĂSMĂLUȚELE
FETELOR
Aș vrea să nu-mi scape imaginea superteatrală: teatrele școlărești și cetele de
teatru popular, pe diferite drumuri, curg, curg în alaiuri spre TEATRUL LUMII…
Și nimic mai frumos în fruntea acestor alaiuri decât steagurile înălțate și purtate
de cetele flăcăilor, întruniți în diferite teatre ambulante cu reprezentații axate pe
principii de solidaritate și cinstire a unor pretexte calendarice cu patroni spirituali/
mitici de venerabilă antichitate.
Ion Ghinoiu, etnologul, ca să se înțeleagă câmpul magnetic din jocul
călușarilor, explică mai întâi recuzita lor rituală, între care bățul este ce este:
„Bățul mânuit cu îndemânare de călușari individualizează și mai mult ceremonialul
Călușului în raport cu celelalte tradiții populare... Bâta a fost tovarășul de drum al
omului călător... În satul tradițional, românul nu părăsea gospodăria fără băț în mână
și traistă pe umăr. Acestea au devenit, în unele zone, anexe ale portului popular...
Până la începutul secolului al XX-lea, bățul substituia ritual pe proprietarul acestuia.
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Rezemat de poartă sau de ușă păzea simbolic casa lăsată neîncuiată cu lacăte și
chei. Legătura dintre băț și om era de ordin spiritual, ca între frați de cruce. Dar,
spre deosebire de fratele de cruce, cu care se legau feciorii până la moarte, bățul își
întovărășește Stăpânul și pe lumea cealaltă. În Munții Apuseni se pune în groapa
mortului un băț crăpat la un capăt în care se introduce un ban: pe băț se sprijină la
mers sau se apără cu el de dușmani, cu banul plătește și vămile” [44, p. 44].
Am realizat, impulsionat de Ion Ghinoiu, aproape o elegie la adresa bățului
din viața tradițională a românului vechi, dar ceea ce am detectat, grație prietenului
Mircea Niță (mulțumesc pentru filmele Centrului de Conservare a Creației
Populare din Târgoviște) și a cercetătoarei Gabriela Țopa, în Mortenii Dâmboviței,
încununează și concretizează morfologia „lungirii” și înălțării ritualice a Steagului
cu geavrele, steag cu aceeași funcție cu steagul Călușului, dar întâmplat în alt timp
calendaristic decât Călușarii.
„Steagul, substitut ritual al Călușului și al anturajului său divin, ceata
călușarilor, este confecționat dintr-un lemn sacru, de obicei stejar, tei, alun și ridicat
în poziție verticală la Strodul Rusaliilor sau la Moșii de Vară, în timpul ceremoniei
Legatul Călușului. Numit adesea și Ciocul Călușului (Olt, Dolj, Teleorman)
sau Căluș (Vâlcea), steagul are putere divină: în fața lui jură, îngenunchează și
joacă călușarii, cu ajutorul lui vătaful doboară călușarii, cu așchiile rămase de la
confecționarea acestuia se tămăduiau bolile... Se crede că cine trece pe sub umbra
steagului se îmbolnăvește... Se împodobea cu pelin, usturoi și o batistă albă... Ca
înfățișare, Steagul este o prăjină înaltă de 3–10 m în vârful căreia se leagă o năframă
albă sau roșie, și, pentru fiecare membru al cetei, câte o căpățână de usturoi, un fir
de pelin, câte un spic de grâu” [44, p. 41].
Nicăieri în altă parte decât în sud-vestul județului Dâmbovița nu am știință să
mai fie atestat Steagul cu geavrele, dar e uluitoare, chiar enigmatică durata de timp
când se practică: „Nici nu se încheie bine petrecerile prilejuite de sfârșitul anului
și începutul celui următor că tinerii din comuna Morteni încep pregătirile pentru
ultimele două mari evenimente ale ciclului sărbătorilor creștine de iarnă: Boboteaza
și Sfântul Ion, însoțite aici de un străvechi obicei, încreștinat odată cu noul timp,
obicei devenit adjuvant ritualic al celor două sărbători creștine: Steagul cu
geavrele. Odată constituită ceata de flăcăi, viața în sânul organizației devenea una
precisă, determinată de legi stricte, autoasumate... Prăjina (lungă de 10-12 metri,
confecționată din lemn de alun sau frasin) este așezată cu un capăt pe un spătar de
scaun, celălalt pe un al doilea spătar. Împodobirea începe cu așezarea unui mănunchi
de busuioc și o cruce la capătul prăjinii. Tot aici, se prind spre înfrumusețare ciucuri
și cordeluțe viu colorate. Din coșurile pline cu geavrele (strânse de la fetele din
sat parte cusute ori păstrate de mamele ori bunicile lor special pentru steag, parte
artizanale), scot pe rând cusăturile (batistele) pe care încep să le înșire prinzândule numai cu bete țărănești... După încheierea confecționării steagului, tinerii se
strâng într-o odaie și își aleg rolurile prin vot deschis pentru a umbla cu iordănitul:
preotul, dascălul, casierul etc. A doua zi, se îmbracă în «uniformă»: pantaloni de
culoare închisă, pulovere albe, de lână, la dungă și centură din bete, căciuli de
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blană neagră. Poartă steagul la biserică unde vor asista la slujba de Bobotează. La
terminarea slujbei, se îndreaptă către centrul comunei marcându-și prezența prin
strigăte puternice «hăp-hăp!». Ajunși aici se întâlnesc cu celelalte cete de stegari
(reprezentând fiecare cătunele aparținând aceleiași comune), cete ce au trecut prin
același proces de organizare și pregătire. În total patru la număr (Centru-Morteni,
Băjenari, Braniște, Florica). Începe acum o întrecere plină de forță, virilitate între
grupurile de tineri: care grup are steagul mai falnic, ridicat la verticală cu mare efort
și îndemânare, clătinându-l amenințător în fața grupurilor concurente...” [72, p. 78].
3.10. CE VEDEAU IORDACHE GOLESCU, GHEORGHE ASACHI,
ION H. RĂDULESCU ȘI ALȚI SCRIITORI CĂ ÎNSEAMNĂ TEATRU
PENTRU SĂNĂTATEA LIMBII ROMÂNE
Între aprecierile în adresa lui T. Burada, cele legate de limpezirea/înnobilarea
cu înțelegere a pionieratului lui Gh. Asachi sunt evidențiate în mod deosebit de
către prefațatorul ediției din anul 1991, etnologul și istoricul literar I. C. Chițimia.
„Asachi a vrut nu numai introducerea limbii românești pe scenă, punând bazele
teatrului românesc prin înscenarea piesei Mirtil și Hloe, la 27 decembrie 1816,
ci a luptat pentru introducerea limbii românești în societate, într-o vreme când
societatea de «bon ton» vorbea grecește, franțuzește, nemțește, rusește și se jena să
converseze în «limba necioplită a țăranilor»… Gh. Asachi a înțeles ca nimeni altul
în vremea respectivă că arta scenei va ridica arta cuvântului, limba literară având
de câștigat în înfrumusețare și difuzare” [20, p. 8].
Continuarea și amploarea implicării bardului de la Mircești în ale teatrului
românesc sunt notorii.
În epocă (constatarea lui Perpessicius) se manifesta „seria de pamflete
dramatice pe care Iordache Golescu o începe în 1818” [61, p. 254], care „poate
se citeau în cercuri private, cu voce tare de către unul sau mai mulți «replicanți»,
poate erau destinate unor reprezentări prin teatrul de marionete. Deosebit de jocul
popular al păpușilor, care se întovărășea cu irozii în sărbătorile de iarnă, existau
trupe ambulante de păpușari, adesea străini, în turneu, cu acces la petrecerile
boierești…”. Tot Perpessicius „presupune că piesele de teatru ale marelui vornic
Golescu erau destinate teatrului de păpuși…”. Aceeași sursă subliniază o stare de
spirit europeană în raport cu acest fel de teatru: „În secolul al XVIII-lea teatrul de
marionete ajunsese la mare favoare. Enciclopediștii îl foloseau pentru răspândirea
ideilor, Voltaire manifesta un interes deosebit pentru acest gen de teatru, Goethe
a compus anume lucrări pentru marionette” [61, p. 259]. (Procedeul aplicat în
Hamlet – prințul le încredințează actorilor ambulanți textul și regizează spectacolulcapcană).
Intervenția lui Ion Creangă a determinat autoritățile să anuleze interdicția și
să permită Păpușarilor reprezentațiile. Alături de T. Burada și de alți intelectuali din
epocă, Creangă a înțeles să ocrotească reprezentațiile populare de teatru, interzise
228

de autoritățile ieșene, deranjate de limbajele și mesajele irodarilor și ale păpușarilor.
Peste mai bine de un secol mai mulți exegeți vorbesc despre personajele, despre
limbajele, despre teatrul lui Ion Creangă.
La etapa corectură a acestor investigații academicianul Mihai Cimpoi îmi
sugera atacarea subiectului relația scriitorilor români cu teatrul românesc,
în genere, și cu teatrul folcloric, în special – sugestie/provocare contagioasă/
explozivă, în stare să-mi „sfârtece” contururile de formulă echilibrată, cuminte a
acestor investigații. Totuși, „ghionturile” academice m-au determinat să văd cu
alți ochi teatrul lui Creangă. Jocul de-a/în theatrum mundi, insistența refrenică
a lui Mihai Cimpoi sensibilizează oportunitățile integratoare a trei segmente
comunicante/înrudite: teatrul folcloric – teatrul pentru copii – teatrul academic.
„Creangă încearcă să se pătrundă doar de pozitivul din vrajă. El stă la pândă, ca
să mai utilizăm odată sinonimia text/țesătură, la actul nividirii, permițând trecerea
prin spată și ițe a firilor urzelii doar în ordinea cerută de modelul țesăturii” [22,
p. 18]. E o scenă a teatrului crengian, dar nu e unica. „Firele care nu se potrivesc
modelului sunt trecute stăruitor în partea dindărăt a urzelii unde trebuie căutate
sensurile existențiale mai profunde ale textului/țesăturii. Acolo țese o ființă, «o
bucată de humă însuflețită din Humulești», un om ca toți oamenii care are însă în
cel mai înalt grad conștiința angajării dramatice și tragice în marele teatru al lumii,
în marea ei «comedie» și «prostie», în cumplitul ei meșteșug de care poți scăpa tot
printr-o vorbă de duh: «Zi-i lume și te mântuie»” [Ibidem].
Subliniam la începutul acestei cărți relația lui Vasile Romanciuc și Mihai
Cimpoi cu teatrul popular. Prozatorul ieșean Ion Muscalu în recenta monografie
dedicată „moșiei noastre, care se cheamă Scobinți” și care e situată în partea nordvestică a județului Iași a evaluat importanța datinilor și obiceiurilor de acasă,
enumerând și impresionantul repertoriu de teatru popular: Cerbul, Căiuții, Ursul,
Capra, Banta lui Bujor, Banta lui Jianu. Autorul a descris minuțios jocurile cu
măști zoomorfe, iar despre deosebita implicare în sărbători a dobelor descrierea
e aproape cinematografică, iar filmul – sonor, aproape auzindu-se dobele.
Descrierea confecționării dobelor e a unui etnograf de elită, iar fixarea credințelor
și a superstițiilor legate de aceste instrumente e de un echilibru subtil de savant:
„Tradiția populară spune că zarva produsă de bătaia dobelor (tobelor) este apanajul
vrăjmașului, a diavolului, care se folosea de acest vicleșug pentru a distrage atenția
sfântului Vasile de la rugăciunile din noaptea de Anul Nou, dar tot bătrânii spun
că prin bătaia dobelor se izgonesc duhurile rele” [53, p. 266]. Autorul mi-a oferit
cartea la Academia din Chișinău, unde își lansau volumele din integrala Creangă
academicienii Eugen Simion și Mihai Cimpoi. Trăgeam cu urechea la câte se mai
zic la două cărți scrise recent și chiar apărute, dar mă delectam cu descifrarea
Cerbului din Scobinți: „Cerbul avea blana cusută din piei de cerb, de ciută sau de
iepure, cu coarne autentice și o coroană de brad între coarne, cu oglinzi, zurgălăi și
canaci colorați. Cel care poartă cerbul este un bărbat priceput, care știa să-l joace,
plătit separat de flăcăi pentru cele trei zile de sărbători”. La fel și la Căiuți, Urs,
Capră – doar descrieri. Iar în cazul Bantelor nici atât… Îmi era necaz că autorul
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nu oferă și textele, strigăturile, dialogul dintre personajele pitorești din jurul măștii
zoomorfe. (Am promisiunea valorosului scriitor că în timpul cel mai apropiat voi
primi aceste texte, dar și descrierea reprezentațiilor haiducești – prin implicarea
unui profesor de la Scobinți, iar, ca să admirăm și chiar să filmăm aceste cete, am
convenit să organizăm o expediție/întâlnire la baștina lui Ion Muscalu în preajma
Crăciunului, când cetele de interpreți populari au totul deja pregătit). Tot atunci,
la acea lansare de cărți de la Academie, poetul Ianoș Țurcanu, care a primit și el
monografia, m-a întrebat ce mi se pare atât de… L-am făcut atent la descrierea
Cerbului, iar poetul din Pelinia (Drochia) mi-a zis că la ei în sat Cerbul se făcea
altfel. L-am rugat să-mi descrie acest altfel și… iată rezultatul: „În Pelinia Cerbul
era înfățișat de un flăcău înalt, ce purta un cojoc de culoare deschisă. Capul Cerbului
era făcut din lemn cu ramurile largi ale coarnelor (în unele mahalale capul avea
coarne naturale), împodobit cu flori de hârtie, panglici și cioburi lucitoare. Cerbul
era însoțit de un număr mare de flăcăi și copii mai măricei. Culorile predominante
ale costumelor erau roșie și neagră. Întreg alaiul era acompaniat de câțiva fluieriști,
îmbrăcați în costum național și sumane de lână, care erau plătiți cu bani adunați
de flăcăi. În afară de urările tradiționale se auzeau și unele strigături improvizate:
despre primar, secretar, preot și despre unii gospodari mai «deocheați». Din păcate,
se auzeau deseori și cuvinte de nerostit în spațiul public, cuvinte care erau acoperite
de aplauze, dar și de huiduieli”.
O să revin la această relație a scriitorilor cu teatrul, domnule academician, la
mai mulți confrați văzători de câte ni se joacă în theatrum mundi de când e lumea
noastră, dar aici… mi-aș mai trage sufletul, să las cartea să ajungă unde o visez – la
lumea care o așteaptă.
ÎN LOC DE CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Mi s-a părut de primă importanță vânturarea unui material documentar,
care întregește harta dăinuirii acestei forme de artă populară și precizează titlurile
jocurilor cu măști zoomorfe, ale alaiurilor și pieselor, evidențiind nucleul repertorial
și ponderea celor mai puse la lucru reprezentații populare/folclorice de teatru. Puse
cap la cap cu repertoriul și aria configurată de investigațiile cercetătorilor Teodor
Burada, Vasile Adăscăliței, Ion H. Ciubotaru, Ion Ghinoiu, obținem o panoramă a
fenomenului mai completă, mai evidentă în tendințe, dar și obligațiile pe care le au
cercetătorii din domeniu – ca să continuăm cele realizate până aici.
Stabilirea tipurilor evolutive de reprezentații pe baza materialului pe care îl
oferă Arhiva de Folclor a Academiei de Științe din Chișinău, edițiile folclorice din
diferiți ani și viața activă a fenomenului pe teren, scoate în evidență resorturile
mișcării de variante și parametrii variabilității. Dinamismul, flexibilitatea
(relativă) a fenomenului e determinată de virtuțile interpretului cu vocație și
complexul de precepte diriguitoare pentru reprezentațiile din localitățile concrete.
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Personalitatea interpretului e determinantă, de dânsul depinde respectarea
preceptelor, dar și memorizarea pentru ani înainte a ceea ce a jucat ani la rând,
pentru eventuale „consultații” oferite cetelor de interpreți care vor urma. Am depistat
interpreți cu gust artistic și memorie impecabilă, dar și interpreți-informatori, care
la interval de numai câțiva ani uită anumite scene, modificându-le. Am prezentat și
aportul interpreților-elevi la eforturile de înnoire a fenomenului, cât și consecințele
gnorării preceptelor tradiționale.
Funcționarea preceptelor duce la un comportament specific de coexistență a
mai multor reprezentații în aceeași localitate ori în spații învecinate. Contaminările,
înnoirile, aducerea variantelor străine țin de excepție și sunt legate de interpreți
talentați, care „pictează după cărți” ori din mărturiile colegilor de studii din alte sate
reprezentații, încetățenindu-le acasă, la propria baștină.
Afirmarea conflictului – semnul determinant al teatrului – se sprijină pe
motive universale, notorii: îmbolnăvirea-tratarea, moartea-reînvierea, târguireacumpărarea. Numai afirmarea plenară a cuvântului realizează conflicte grave,
uneori de nuanță accentuat socială.
Tradiția pieselor cu subiect în teatrul popular e de natură livrescă. Acestea
însă se sprijină numaidecât pe folclor.
Afirmarea cuvântului imprimă teatrului un convenționalism categoric al
celorlalte componente. Aici se reliefează o legitate axială a fenomenului: variabi
litatea teatrului popular ține de scenele periferice, iar improvizația e doar a
personajelor periferice. Sunt consecințele funcției oraționale a teatrului popular,
care se reia stereotipic de nenumărate ori timp de numai o noapte. Această funcție
e determinantă pentru natura procedeelor compoziționale și a limbajului poetic
în teatrul popular, a costumației lui, recuzitei și măștii; toate împreună ajută ca
mesajul să ajungă expres la spectatori.
Am urmărit cu precădere comportarea cuvântului în raport cu celelalte
componente ale unei reprezentații populare. Am subliniat și caracteristicile defini
torii ale celorlalte componente, când acestea explică specificul global al fenomenu
lui și evoluția aspectului vorbit, al dialogului oral.
Conlucrarea cu specialiști adiacenți fenomenului – coregrafi, muzicologi,
etnografi ș. a. – ar explica mai plenar natura teatrului popular, care mai poate fi
observat pe teren, înregistrat și fixat cu cele mai moderne mijloace tehnice potrivite
substanței sincretice, de care ne ocupăm. Realizarea unor filme documentare, ce
ar cuprinde întreg repertoriul – activ! – al fenomenului e o necesitate stringentă,
pentru susținerea căreia ar trebui să pună umărul oricine conștientizează actualitatea
alorificării, conservării, cercetării și promovării creației populare dramatice.
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culeg. Băieșu N. M., Melniciuc I. R., Iachimov I. V. Malanca.
31. AFAȘM, 1962, nr. 140, f. 134, Grinăuți-Moldova-Ocnița (Otaci), inf.
Babiciuc Dumitru Gheorghe, n. 1879, culeg. Băieșu N. M., Melniciuc I. R., Iachimov
I. V. Mălăncuța.
32. AFAȘM, 1962, nr. 140, f. 150, Grinăuți-Raia-Ocnița (Otaci), inf. Todirel
Petru Gheorghe, n. 1920, 6 cl., culeg. Băieșu N. M., Melniciuc I. R., Iachimov I. V.
Malanca.
33. AFAȘM, 1962, nr. 141, f. 736, Stolniceni (Fălești), inf. Dancenco Nicolai
Filip, 28 ani, 10 cl., bibliotecar, culeg. Mihalache V. G., Chicu G. N., Sandu I. I. Bujor.
34. AFAȘM, 1962, nr. 142, f. 12, inf. Cojocaru Ion, culeg. Mihalache V. G.,
Chicu G. N., Sandu I. I. Bujor.
35. AFAȘM, 1964, nr. 148, f. 23, Petrești (Ungheni), inf. Pascari Hristofor Filip,
n. 1929, 7 cl., culeg. Botezatu G. G., Pâslaru N. I., Hropotinschii A. G. Malanca.
36. AFAȘM, 1964, nr. 148, f. 256, Mărăndeni (Fălești), inf. Surugiu Ion, Stâncă
Vasile, culeg. Botezatu G.G., Pâslaru N. I., Hropotinschii A. G. Banda Joian.
37. AFAȘM, 1964, nr. 148, f. 270, Mărăndeni (Fălești), inf. Surugiu Ion, Stâncă
Vasile, culeg. Botezatu G. G., Pâslaru N. I., Hropotinschii A. G. Banda lui Joian.
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38. AFAȘM, 1964, nr. 148, f. 278, Mărăndeni (Fălești), inf. Surugiu Ion, Stâncă
Vasile, culeg. Botezatu G.G., Pâslaru N.I., Hropotinschii A.G. Irodul
39. AFAȘM, 1964, nr. 149, f. 193, Glingeni (Fălești), inf. Gâscă Gheorghe
Alexei, 17 ani, cl. 10, Osjadă Vasile Vladimir, 17 ani, cl. 10, Vacarciuc Ștefan Ștefan,
19 ani, culeg. Spataru G. I., Pojoga V. C., Cirimpei V. A. Malanca.
40. AFAȘM, 1964, nr. 149, f. 52, Valea Mare (Ungheni), inf. Leonid Chirilă
Spicica, n. 1921, culeg. Spataru G. I., Cirimpei V. A. Cele 12 luni.
41. AFAȘM, 1964, nr. 149, f. 56, Valea Mare (Ungheni), culeg. G. I. Spataru,
V. S. Pojoga, V. A. Cirimpei. Nunta țării.
42. AFAȘM, 1964, nr. 149, f. 95, Costuleni (Ungheni), inf. Grigore Constantin
Chirimciuc, 65 ani, învățător de clasele primare, culeg. Spataru G. I., Pojoga V. C.,
Cirimpei V. A. Nunta haiducilor.
43. AFAȘM, 1964, nr. 149, f. 125, Costuleni (Ungheni), inf. Popa Andrei al
lui Ion, 62 ani, știe carte, culeg. Spataru G. I., Pojoga V. C., Cirimpei V. A. Nunta
haiducilor.
44. AFAȘM, 1964, nr. 149, f. 139, Costuleni (Ungheni), inf. Prescurel Gheorghe
Dumitru și Prescurel Vasile Dumitru, 22 ani, culeg. Spataru G. I., Pojoga V. C., Cirimpei
V. A. Capra.
45. AFAȘM, 1964, nr. 149, f. 140, Costuleni (Ungheni), inf. Prescurel Gheorghe
Dumitru și Prescurel Vasile Dumitru, 22 ani, culeg. Spataru G. I., Pojoga V. C., Cirimpei
V. A. Ursul.
46. AFAȘM, 1964, nr. 149, f. 193, Glingeni (Fălești), inf. Gâscă Gheorghe
Alexei, 17 ani, cl. 10, Osjadă Vasile Vladimir, 17 ani, cl. 10, Vacarciuc Ștefan Ștefan,
19 ani, culeg. Spataru G. I., Pojoga V. C., Cirimpei V. A. Malanca.
47. AFAȘM, 1964, nr. 150, f. 151, Călinești (Fălești), inf. Rotaru Serghei Vasile,
n. 1932, 4 cl., culeg. Hâncu A. S., Țurcanu V. I., Macari I. I. Juianu.
48. AFAȘM, 1964, nr. 150, f. 183, Călinești (Fălești), inf. Ciuntu Gheorghe Ion,
9 cl., 17 ani., culeg. Hâncu A. S., Țurcanu V. I., Macari I. I. Calul.
49. AFAȘM, 1964, nr. 151a, f. 118, Bisericani (Glodeni), inf. Negrea Grigore
Ion, 47 ani, 7 cl., culeg. Savina M. G., Bâtcă E. I., Grubaia R. F. Banda lui Jianu.
50. AFAȘM, 1965, nr. 154, f. 200, Soloneț (Soroca), inf. (autor) Sava Railean
Valentin, 35 ani, șef de club, culeg. Hâncu A. S., Țurcanu V. I. Ghiță și Terinte.
51. AFAȘM, 1965, nr. 154, f. 261, Moară de Piatră (Florești), inf. Baltag Natalia
M., 63 ani, culeg. Hâncu A. S., Țurcanu V. I. Mălancă.
52. AFAȘM, 1965, nr. 155, f. 5, Braniște (Râșcani), inf. Căliman Procopie,
n.  1891, culeg. Spataru G. I., Papuc M. F. Căluțul.
53. AFAȘM, 1966, nr. 162, f. 177, Leușeni (Cotovschii), inf. Danilescu Vasile Ion,
n. 1922, 7 cl., culeg. Băieșu N. M., Hropotinschii A. G., Drăgan M. P. Banta lui Jianu.
54. AFAȘM, 1966, nr. 164, f. 330, Ruseștii Noi (Cotovschii), inf. Vicol Vasile
Fiodor, n. 1920, 4 cl., culeg. Junghietu E. V., Papuc M. F., Boghean D. G., Stratulat S. I.
Ursul.
55. AFAȘM, 1966, nr. 164, f. 332, Ruseștii Noi (Cotovschii), inf. Dulgheru
Mihail Efim, n. 1927, 7 cl., culeg. Junghietu E. V., Papuc M. F., Boghean D. G., Stratulat
S. I. Capra.
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56. AFAȘM, 1967, nr. 166, f. 64, Izvoare (Orhei), inf. Lisa Leonid V., 14 ani,
culeg. Junghietu E.V., Băieșu N. M., Bobână N. M., Melnic I. I., Mărgineanu E. F.
Capra, Ursul.
57. AFAȘM, 1967, nr. 173, f. 171, Hâjdieni (Glodeni), inf. (autorii scenetei)
Cucurizean Gheorghe, Vatriș Maria Constantin, culeg. Hâncu A. S., Hropotinschii A.,
Banaga A., Potlog Z., Snighieri V. Aron și Arfira.
58. AFAȘM, 1967, nr. 175, f. 2, Orlovca (Cartal, Reni), inf. Alici Ivan Ivan,
n.  1899, 4 cl., culeg. Băieșu N. Despre măști antropomorfe în colindă.
59. AFAȘM, 1967, nr. 176, f. 38, Orlovca (Cartal, Reni), inf. Ichim Elena
Afanasie, 20 ani, 7 cl., culeg. Junghietu E. Moșii.
60. AFAȘM, 1967, nr. 176, f. 66, Oziornoe (Izmail-Odesa), inf. Pacu Petrea
Simion, n. 1925, 5 cl., culeg. Junghietu E. Capra.
61. AFAȘM, 1968, nr. 177, f. 167, Utconosovca (Erdec-Burno, Izmail-Odesa),
inf. Savastru Gheorghe Ion, n. 1904, 4 cl., culeg. Junghietu E. Despre Urs și Capră.
62. AFAȘM, 1968, nr. 185, f. 4, Bursuc (Nisporeni), inf. Timircan Mihail Alexei,
n. 1896, culeg. Botezatu G. G., Lazarenco L. V., Erhan V. S., Pretula V. I. Capra.
63. AFAȘM, 1968, nr. 185, f. 11, Bursuc (Nisporeni), inf. Bulumea Ion Gheorghe,
21 ani, 8 cl., culeg. Botezatu G. G., Lazarenco L. V., Erhan V. S., Pretula V. I. Căprița.
64. AFAȘM, 1968, nr. 185, f. 12, Bursuc (Nisporeni), inf. Fugari Ana Fiodor,
40 ani, 4 cl., culeg. Botezatu G. G., Lazarenco L. V., Erhan V. S., Pretula V. I. Capra.
65. AFAȘM, 1968, nr. 185, f. 16, Bursuc (Nisporeni), inf. Cibotaru Vasilisa
Chiril, n. 1956, culeg. Botezatu G. G., Lazarenco L. V., Erhan V. S., Pretula V. I. Capra.
66. AFAȘM, 1968, nr. 185, f. 16, Bursuc (Nisporeni), inf. Prestuleac Ludmila
G., n. 1959, culeg. Botezatu G. G., Lazarenco L. V., Erhan V. S., Pretula V. I. Capra.
67. AFAȘM, 1968, nr. 185, f. 35, Bursuc (Nisporeni), inf. Fugar Eufrosinia Sidor,
n. 1925, culeg. Botezatu G. G., Lazarenco L. V., Erhan V. S., Pretula V. I. Căprița.
68. AFAȘM, 1968, nr. 185, f. 79, Boldurești (Nisporeni), inf. Marian Stepan
Sofronie, n. 1921, culeg. Botezatu G. G., Lazarenco L. V., Erhan V. S., Pretula V. I.
Cârșeia, Vinderea satului.
69. AFAȘM, 1968, nr. 185, f. 79, Boldurești (Nisporeni), inf. Marian Stepan
Sofronie, n. 1921, culeg. Botezatu G. G., Lazarenco L. V., Erhan V. S., Pretula V. I.
Momâia.
70. AFAȘM, 1968, nr. 185, f. 98, Zberoaia (Nisporeni), inf. Codreanu Ștefan
Gheorghe, 54 ani, culeg. Botezatu G. G., Lazarenco L. V., Erhan V. S., Pretula V. I.
Haiducul.
71. AFAȘM, 1968, nr. 191, f. 59, Grozești (Nisporeni), inf. Jalbă Ștefan Mitru,
45 ani, culeg. Savin M. G., Condrea A. P., Pacatos L. I., Tutovan S. N. Banda lui Jian.
72. AFAȘM, 1969, nr. 206, f. 105, Puhoceni (Anenii Noi), inf. Plămădeală
Haralampie Dumitru, 65 ani, 3 cl., culeg. Băieșu N. M., Cijic E. I., Chiorsac G. V. Cu
gâsca.
73. AFAȘM, 1969, nr. 206, f. 106, Puhoceni (Anenii Noi), inf. Plămădeală
Haralampie Dumitru, 65 ani, 3 cl., culeg. Băieșu N. M., Cijic E. I., Chiorsac G. V. Irozii.
74. AFAȘM, 1969, nr. 209, f. 208, Cigârleni (Anenii Noi), inf. Pânzari Ion Petru,
n. 1897, culeg. Hâncu A. S., Tutovan S. N., Ștefârță T.G. Unele date despre ritualul
calendarului agricol.
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75. AFAȘM, 1969, nr. 209, f. 257, Țânțăreni (Anenii Noi), inf. Poalilungi Boris
Andrei, 14 ani, culeg. Hâncu A. S., Tutovan S. N., Ștefârță T. G. Unele date referitoare
la ritualul Anului Nou și a Crăciunului.
76. AFAȘM, 1969, nr. 210, f. 102, Șerpeni (Anenii Noi), inf. Meleca Panaghia
Pavel, n. 1923, Bădașcu Iacob Nichita, 59 ani, culeg. Hâncu A. S., Tutovan S. N.,
Ștefârță T. G. Unele date despre ritualul calendarului agricol.
77. AFAȘM, 1971, nr. 227, f. 6, Sadova (Călărași), inf. Ciobanu Dumitru Vasile,
culeg. Junghietu E. V. Capra.
78. AFAȘM, 1971, nr. 234, f. 59, Tănătari (Căușeni), inf. Berlinschii Dumitru
Macar, n. 1931, 7 cl., culeg. Botezatu Gr. Jianul.
79. AFAȘM, 1971, nr. 238, f. 83, Mălinești (Noua Sulița, Cernăuți), inf. Crețu
Alexandru I., 14 ani, culeg. Ciobanu I. D., Băieșu N. M. Căluțul.
80. AFAȘM, 1971, nr. 238, f. 85, Mălinești (Noua Sulița, Cernăuți), inf. Crețu
Alexandru I., 14 ani, culeg. Ciobanu I. D., Băieșu N. M. Cu muzica.
81. AFAȘM, 1971, nr. 238, f. 87, Mălinești (Noua Sulița, Cernăuți), inf. Istrati
Ion V., culeg. Ciobanu I. D., Băieșu N. M. Malanca.
82. AFAȘM, 1971, nr. 238, f. 96, Mălinești (Noua Suliță, Cernăuți), inf. Dântu
Nicolae V., 15 ani, 8 cl., culeg. Hâncu A. S., Băieșu N. M. Irodul.
83. AFAȘM, 1971, nr. 239, f. 82, Dinăuți (Noua Suliță, Cernăuți), inf. Istrati
Maria Vasile, n. 1942, culeg. Junghietu E. V. Căluțul.
84. AFAȘM, 1971, nr. 240, f. 95, Dinăuți (Noua Suliță, Cernăuți), inf. Pascal
Toma N., 95 ani, culeg. Botezatu G. G., Hâncu A. S. Malanca, Cu pleasu.
85. AFAȘM, 1971, nr. 241, f. 89, Răchitia (Noua Suliță, Cernăuți), inf.
Nichiforeac Dumitru Leonte, n. 1919, culeg. Botezatu G. G., Hâncu A. S. Capra.
86. AFAȘM, 1971, nr. 241, f. 111, Mălinești (Noua Suliță, Cernăuți), inf.
Sandulea Porfir Simion, 3 cl., culeg. Botezatu G. G., Hâncu A. S. Căluțul.
87. AFAȘM, 1971, nr. 241, f. 153, Mălinești (Noua Suliță, Cernăuți), inf. Dându
Vladimir Mihail, 12 ani, culeg. Botezatu G. G., Hâncu A. S. Căluțul.
88. AFAȘM, 1971, nr. 241, f. 169, Mălinești (Noua Suliță, Cernăuți), inf. Dându
Vladimir Mihail, 12 ani, culeg. Botezatu G. G., Hâncu A. S. Capra.
89. AFAȘM, 1971, nr. 241, f. 169, Mălinești (Noua Suliță, Cernăuți), inf. Dându
Vladimir Mihail, 12 ani, culeg. Botezatu G. G., Hâncu A. S. Căluțul.
90. AFAȘM, 1971, nr. 241, f. 175, Mălinești (Noua Suliță, Cernăuți), inf.
Sandulea Florea Vasile, n. 1932, Rusu Vladimir Ilarion, Rusu Mihail Ilarion, Rusu
Porfirie Ilarion, culeg. Botezatu G. G., Hâncu A. S. Irod.
91. AFAȘM, 1971, nr. 241, f. 185, Mălinești (Noua Suliță, Cernăuți), inf.
Sandulea Florea Vasile, n. 1932, Rusu Vladimir Ilarion, Rusu Mihail Ilarion, Rusu
Porfirie Ilarion, culeg. Botezatu G. G., Hâncu A. S. Banda lui Bujor.
92. AFAȘM, 1972, nr. 242, f. 14, Palanca (Suvorov), inf. Voloh Artiom Martân,
72 ani, știe carte, culeg. Junghietu E. Milanca.
93. AFAȘM, 1972, nr. 242, f. 175, Corcmaz (Suvorov), inf. Malcoci Larisa
Maxim, culeg. Junghietu E. Despre Malancă.
94. AFAȘM, 1972, nr. 242, f. 254, Purcari (Suvorov), inf. Pavlov Andrei Ilie,
58  ani, știe carte, culeg. Junghietu E. Despre Irodul.
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95. AFAȘM, 1972, nr. 242, f. 254, Purcari (Suvorov), inf. Pavlov Andrei Ilie,
58  ani, știe carte, culeg. Junghietu E. Despre Cu Steua.
96. AFAȘM, 1972, nr. 242, f. 264, Cioburciu (Suvorov), inf. Nicolau Ion Ilie,
știe carte, culeg. E. Junghietu. Irodul.
97. AFAȘM, 1972, nr. 245, f. 26, Cociulia (Comrat), inf. Secrieru Valerii
Constantin, 14 ani, culeg. Botezatu G. G., Hâncu A. S. Vulpea.
98. AFAȘM, 1972, nr. 245, f. 27, Cociulia (Comrat), inf. Secrieru Valerii
Constantin, 14 ani, culeg. Botezatu G. G., Hâncu A. S. Despre Ursul.
99. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 19, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Motrescu
Istrati Gheorghe, 74 ani, 5 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Despre Dobuș.
100. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 27, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Motrescu
Istrati Gheorghe, 74 ani, 5 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Despre Gruia lui
Novac.
101. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 72, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Motrescu
Istrati Gheorghe, 74 ani, 5 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Despre Obiceiuri la
Crăciun și la Anul Nou.
102. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 77, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Motrescu
Istrati Gheorghe, 74 ani, 5 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Banda lui Bujor.
103. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 84, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Motrescu
Istrati Gheorghe, 74 ani, 5 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Despre Irozii.
104. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 106, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Motrescu
Alexandru Vasile, 62 ani, 5 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Despre Obiceiuri
la Anul Nou.
105. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 219, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Motrescu
Istrati Gheorghe, 74 ani, 5 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Despre Malanca.
106. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 215, Cireș (Storojineț, Cernăuți), inf. Opaiț Elena
Toader, 61 ani, 7 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Despre Malanca.
107. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 222, Cireș (Storojineț, Cernăuți), inf. Muha
Teodor C., 32 ani, 9 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Banda lui Bujor.
108. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 242, Cireș (Storojineț, Cernăuți), inf. Muha
Teodor C., 32 ani, 9 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Despre Malanca.
109. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 247, Cireș (Storojineț, Cernăuți), inf. Muha
Teodor al lui C., 32 ani, 9 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Brâncovenii.
110. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 256, Cireș (Storojineț, Cernăuți), inf. Muha
Teodor C., 32 ani, 9 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Jianu.
111. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 266, Cireș (Storojineț, Cernăuți), inf. Muha
Teodor C., 32 ani, 9 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Ursul.
112. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 295, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Opaiț
Victoria N., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Despre Malanca.
113. AFAȘM, 1972, nr. 248, f. 304, Ciudei (Storojineț, Cernăuți), inf. Bândiu
Isidor G., 84 ani, 6 cl., culeg. Botezatu G. G., Băieșu N. M. Despre Malanca.
114. AFAȘM, 1973, nr. 249, f. 25, Costești (Râșcani), inf. Gheorghiștean
Victoria  G., 12 ani, Gheorghiștean Eugenia G., 14 ani, culeg. Junghietu E. Căluțul.
115. AFAȘM, 1973, nr. 249, f. 26, Costești (Râșcani), inf. Gheorghiștean Victoria
G., 12 ani, Gheorghiștean Eugenia G., 14 ani, culeg. Junghietu E. Mălăncuța.
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116. AFAȘM, 1974, nr. 263, f. 253, Bălăsinești (Briceni), inf. Varari Mihai Ion,
17 ani, 10 cl., culeg. E. V. Junghietu. Craii.
117. AFAȘM, 1974, nr. 264, f. 70, Dubovca (Hliboca, Bucovina), inf. Zahariuc
Ilie Nicolai, 15 ani, cl. 8, culeg. Moraru S., Junghietu E. Constantin Brâncoveanu.
118. AFAȘM, 1974, nr. 265, f. 28, Văratic (Râșcani), inf. Ciobanu Leonid Ion
(textele sunt transcrise din carnetul inf. completat înainte de război; inf. a căzut în
timpul războiului), culeg. Junghietu E. V. Căluțul.
119. AFAȘM, 1974, nr. 267, f. 13, Orac (Leova), inf. Nistor Sava Ion, 79 ani,
culeg. Cirimpei V. A., Coroian G. A., Seratilă V. E. Despre Capră și Urs.
120. AFAȘM, 1974, nr. 267, f. 42, Orac (Leova), inf. Fedorcea Vasile Ilie, 87 ani,
culeg. Cirimpei V. A., Coroian G. A., Seratilă V. E. Despre Capră.
121. AFAȘM, 1974, nr. 267, f. 119, Orac (Leova), inf. Capița Vasile Ion, 45 ani,
culeg. Cirimpei V. A., Coroian G. A., Seratilă V. E. Despre Capră.
122. AFAȘM, 1974, nr. 267, f. 124, Orac (Leova), inf. Capița Vasile Ion, 45 ani,
culeg. Cirimpei V. A., Coroian G. A., Seratilă V. E. Haiducii.
123. AFAȘM, 1974, nr. 267, f. 138, Orac (Leova), inf. Mocanu Pintilei Ion,
74  ani, culeg. Cirimpei V. A., Coroian G. A., Seratilă V. E. Despre Teatru popular.
124. AFAȘM, 1974, nr. 267, f. 178, Cârpești (Leova), inf. Argint Fiodor
Haralampie, 60 ani, culeg. Cirimpei V. A., Coroian G. A., Seratilă V. E. Despre Capră.
125. AFAȘM, 1974, nr. 269, f. 67, Lărguța (Leova), inf. Nemțanu Maria Ion, 64
ani, culeg. Moraru S., Mihalache M., Lungu M.
126. AFAȘM, 1975, nr. 271, f. 37, Hârcești (Ungheni), inf. Cojocaru Chiril
Nicolae, 55 ani, 4 cl., culeg. Băieșu N. M., Tacu I. E., Leporda Z. F. Despre Capra.
127. AFAȘM, 1975, nr. 272, f. 148, Valea Mare (Ungheni), inf. Matei Gheorghe
Efim, 31 ani, 6 cl., culeg. Băieșu N. M., Leporda Z. F. Capra.
128. AFAȘM, 1975, nr. 273, f. 13, Cuconeștii Vecni (Edineț), inf. Guțu Elizaveta
Ion, 46 ani, culeg. Moraru S. G. Căluțul.
129. AFAȘM, 1975, nr. 273, f. 58, Cuconeștii Vecni (Edineț), inf. Bortă Valeriu
Toadri, 12 ani, culeg. Moraru S. G. Capra.
130. AFAȘM, 1975, nr.274, f. 70, Cuconeștii Vechi (Edineț), inf. Ciplinschi
Vasile Ștefan, 25 ani, culeg. Moraru S. G. Căluțul.
131. AFAȘM, 1975, nr. 274, f. 1, Pătrăuții de Sus (Storojineț), inf. Granicean
Maria Ion, 16 ani, culeg. Efim Junghietu. Jianul.
132. AFAȘM, 1975, nr. 274, f. 167, Voloca (Gliboca, Cernăuți), inf. Botnari
Stela F., 27 ani, culeg. Junghietu E. Îngerii.
133. AFAȘM, 1975, nr. 274, f. 194, Stăneștii de Sus (Gliboca, Cernăuți), inf.
Mocan Vasile Grigore, 55 ani, culeg. Junghietu E. Căiuții.
134. AFAȘM, 1975, nr. 274, f. 199, Stăneștii de Sus (Gliboca, Cernăuți), inf.
Mocan Vasile Grigore, 55 ani, culeg. Junghietu E. Buhaiul.
135. AFAȘM, 1975, nr. 274, f. 212, Stăneștii de Sus (Gliboca, Cernăuți), inf.
Ungurean Iftenie Porfir, 64 ani, 4 cl., culeg. Junghietu E. Căiuții.
136. AFAȘM, 1975, nr. 276, f. 84, Medeleni (Ungheni), inf. Păun Ștefan Vasile,
58 ani, știe carte, culeg. Junghietu E. V. Banda lui Cotovschii.
137. AFAȘM, 1975, nr. 280, f. 210, Petrești (Ungheni), inf. Cibric Gheorghe
Fiodor, n. 1891, culeg. Hâncu A, Filip Iu., Sărătilă V. Despre Malancă.
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138. AFAȘM, 1975, nr. 280, f. 221, Petrești (Ungheni), inf. Timoșco Nicolai Ion,
n. 1950, 9 cl., de trei ani joacă „Malanca”, culeg. Hâncu A. S., Filip Iu. I., Sărătilă V.
E. Malancă.
139. AFAȘM, 1975, nr. 280, f. 236, Petrești (Ungheni), inf. Starașciuc David
Grigore, n. 1937, 7 cl., culeg. Hâncu A, Filip Iu., Sărătilă V. Despre Cântecul Ursului.
140. AFAȘM, 1975, nr. 282, f. 93, Iurceni (Nisporeni), inf. Ciorici Samson Ion,
n. 1912, 4 cl., culeg. Filip Iu. Despre Capră.
141. AFAȘM, 1975, nr. 282, f. 176, Voloca (Gluboca, Cernăuți), inf. Guraliuc
Dumitri Procopie, n. 1938, 11 cl., culeg. Botezatu G. G., Filip Iu. I. Irozii.
142. AFAȘM, 1975, nr. 283, f. 16, Voloca (Gluboca, Cernăuți), inf. Radu Gorda
Procopie, culeg. Botezatu G. G., Filip Iu. I. Banda lui Jianu.
143. AFAȘM, 1975, nr. 283, f. 123, Voloca (Gluboca, Cernăuți), inf. Semeniuc
Ilie Mihail, 42 ani, 7 cl., culeg. Botezatu G. G., Filip Iu. I. Banda lui Jianu.
144. AFAȘM, 1975, nr. 283, f. 139, Voloca (Gluboca, Cernăuți), inf. Semeniuc
Ilie Mihail, 42 ani, 7 cl., culeg. Botezatu G. G., Filip Iu. I. Malanca.
145. AFAȘM, 1975, nr. 283, f. 142, Voloca (Gluboca, Cernăuți), inf. Semeniuc
Ilie Mihail, 42 ani, 7 cl., culeg. Botezatu G. G., Filip Iu. I. Căluțul.
146. AFAȘM, 1975, nr. 283, f. 144, Voloca (Gluboca, Cernăuți), inf. Semeniuc
Ilie Mihail, 42 ani, 7 cl., culeg. Botezatu G. G., Filip Iu. I. Capra.
147. AFAȘM, 1975, nr. 283, f. 158, Stăneștii de Jos (Gliboca, Cernăuți), inf.
Țurcanu Maftei al lui Aftenie, 37 ani, 4 cl., Botezatu G. G. Căiuții.
148. AFAȘM, 1975, nr. 283, f. 160, Stăneștii de Jos (Gliboca, Cernăuți), inf.
Țurcanu Maftei al lui Aftenie, 37 ani, 4 cl., Botezatu G. G. Despre Capră.
149. AFAȘM, 1975, nr. 290, f. 91, Bisericani (Glodeni), inf. Bacicici Nicolai
Mihail, cl. 6, Tarjinov Iurii Petru, cl. 7, Crăciun Vasile Ion, cl. 6, Șontea Constantin
Dimitrie, cl. 6, Buhnă Mihail Anatol, cl. 4, culeg. Cirimpei V. A., Junghietu E. V., Filip
Iu. I. Căluțul.
150. AFAȘM, 1975, nr. 290, f. 94, Voloca (Hliboca, Cernăuți), inf. Patravan
Vladimir Vasile, cl. 10, Gaicer Constantin Ion, cl. 6, Topor Petrea Ion, cl. 10, Iazniuc
Dumitru Nicolae, cl. 9, Postevca Stepan Visarion, cl. 10, culeg. Filip Iu. I. Irozii.
151. AFAȘM, 1975, nr. 290, f. 105, Bocșa (Fălești), inf. Vladei Anatol, 12 ani,
culeg. Filip Iu. Codreanu.
152. AFAȘM, 1975, nr. 290, f. 109, Risipeni (Fălești), inf. Josanu Ion, 15 ani,
Blândescu Alexandru, 14 ani, Carp Valentin, 14 ani, Țâțu Valentin, 14 ani; culeg. Filip
Iu. I. Ursul.
153. AFAȘM, 1975, nr. 290, f. 120, Risipeni (Fălești), inf. Varzaru Alexei
Constantin, Scalovschi Mihail Gheorghe, Bondari Ivan Ion, Anghelii Leonid Ion, elevi;
culeg. Filip Iu. I. Banda lui Bujor.
154. AFAȘM, 1975, nr. 290, f. 125, Risipeni (Fălești), inf. Rotaru Anatolii
Mihai, n. 1961, cl. 7, Rodnițchii Dorel Vasile, n. 1962, Dobândă Iurie Corneliu, n.  1962,
Mardare Ilie Gheorghe, n. 1963, elevi; culeg. Filip Iu. I. Căluțul.
155. AFAȘM, 1975, nr. 290, f. 128, Risipeni (Fălești), inf. Mihailov Grigore
Vasile, n. 1961, cl. 8, culeg. Filip Iu. I. Ceata lui Bujor.
156. AFAȘM, 1975, nr. 290, f. 135, Risipeni (Fălești), inf. Burlacu Pavel
Constantin, n. 1960, cl. 8, culeg. Filip Iu. I. Juianu.
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157. AFAȘM, 1976, nr. 288, f. 31, Pruteni (Fălești), inf. Artiomov Ion Ion, cl. 9,
culeg. Botezatu G. G., Buruiană I. V., Mamaliga I. V. Ursul.
158. AFAȘM, 1976, nr. 288, f. 35, Pruteni (Fălești), inf. Croitorul Gheorghe
Gheorghe, cl. 9, culeg. Botezatu G. G., Buruiană I. V., Mamaliga I. V. Capra.
159. AFAȘM, 1976, nr. 288, f. 39, Pruteni (Fălești), inf. Balan Ion Gheorghe,
cl.  9, culeg. Botezatu G. G., Buruiană I. V., Mamaliga I. V. Calul.
160. AFAȘM, 1976, nr. 288, f. 45, Pruteni (Fălești), inf. Balan Ion Gheorghe,
cl.  9, culeg. Botezatu G. G., Buruiană I. V., Mamaliga I. V. Ursul.
161. AFAȘM, 1976, nr. 288, f. 92, Năvârneț (Fălești), inf. Tonofrei Victor
Gheorghe, cl. 9, culeg. Botezatu G. G., Buruiană I. V., Mamaliga I. V. Calul.
162. AFAȘM, 1976, nr. 288, f. 98, Năvârneț (Fălești), inf. Rogovschii Anatolii
Vladimir, cl. 6, culeg. Botezatu G. G., Buruiană I. V., Mamaliga I. V. Capra.
163. AFAȘM, 1976, nr. 288, f. 100, Năvârneț (Fălești), inf. Coman Gheorghe
Gheorghe, cl. 9, culeg. Botezatu G. G., Buruiană I. V., Mamaliga I. V. Ursul.
164. AFAȘM, 1976, nr. 288, f. 102, Obreja Veche (Fălești), inf. Butnaru Leonid
Ion, cl. 10, culeg. Botezatu G. G., Buruiană I. V., Mamaliga I. V. Joianu.
165. AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 83, Iurceni (Nisporeni), inf. Curagău Petru Alexa,
cl. 9, n. 1959, culeg. Filip Iu. Capra cu trei iezi.
166. AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 87, Iurceni (Nisporeni), inf. Bradu Evghenii
Timofte, n. 1961, cl. 7, culeg. Filip Iu. Căprița.
167. AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 89, Iurceni (Nisporeni), inf. Sârghi Ion Pavel,
n.  1963, cl. 6, culeg. Filip Iu. Căprița.
168. AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 101, Iurceni (Nisporeni), inf. Ciorici Samson al
lui Ion, n. 1912, 4 cl., culeg. Filip Iu. Capra.
169. AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 103, Risipeni (Fălești), inf. Brașoveanu Valentin
Constantin, n. 1962, culeg. Filip Iu. Banda lui Codreanu.
170. AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 105, Bocșa (Fălești), inf. Vladei Anatol Andrei,
n.  1963, cl. 6, culeg. Filip Iu., Efremova Iu., Leporda Z. Codreanu.
171. AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 111, Risipeni (Fălești), inf. Blândescu Alic
Timofte, 14 ani, culeg. Filip Iu. Banda lui Bujor.
172. AFAȘM, 1975-1976, nr. 290, f. 115, Bocșa (Fălești), inf. Vladei Anatol
Andrei, n. 1963, cl. 6, culeg. Filip Iu., Efremova Iu., Leporda Z. Căluțul.
173. AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 118, Risipeni (Fălești), inf. Blândescu Alic
Timofte, 14 ani, Carp Valentin, 14 ani, Țâțu Valentin, 14 ani; culeg. Filip Iu. I. Haiducul.
174. AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 141, Călinești (Fălești), inf. Zamaru Boris Iurie,
n. 1962, cl. 7, culeg. Filip Iu. Ceata lui Bujor.
175. AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 143, Călinești (Fălești), inf. Rusu Victor Andrei,
n. 1960, cl. 9, culeg. Filip Iu. Haiducul.
176. AFAȘM, 1976, nr. 290, f. 147, Călinești (Fălești), inf. Gurău Iurii Arcadie,
n. 1959, cl. 10, culeg. Filip Iu. Ceata lui Jianu.
177. AFAȘM, 1976, nr. 343, f. 31, Pruteni (Fălești), inf. Artiomov Ion Ion, cl. 9,
culeg. Botezatu G., Buruiană I., Mamaliga I. Ursul.
178. AFAȘM, 1976, nr. 343, f. 35, Pruteni (Fălești), inf. Croitoru Gheorghe
Gheorghe, cl. IX, culeg. Botezatu G., Buruiană I., Mamaliga I. Capra.
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179. AFAȘM, 1976, nr. 343, f. 39, Pruteni (Fălești), inf. Balan Ion Gheorghe,
cl.  IX, culeg. Botezatu G., Buruiană I., Mamaliga I. Calul.
180. AFAȘM, 1976, nr. 343, f. 45, Pruteni (Fălești), inf. Balan Ion Gheorghe,
cl.  IX, culeg. Botezatu G., Buruiană I., Mamaliga I. Ursul.
181. AFAȘM, 1976, nr. 343, f. 92, Pruteni (Fălești), inf. Tonofrei Victor Gh.,
cl.  9, culeg. Botezatu G., Buruiană I., Mamaliga I. Calul.
182. AFAȘM, 1976, nr. 343, f. 98, Năvârneț (Fălești), inf. Rodovschi Anatol Vl.,
cl. VI, culeg. Botezatu G., Buruiană I., Mamaliga I. Capra.
183. AFAȘM, 1976, nr. 343, f. 100, Năvârneț, Fălești, inf. Coman Gheorghe Gh.,
cl. IX, culeg. Botezatu G., Buruiană I., Mamaliga I. Ursul.
184. AFAȘM, 1976, nr. 343, f. 102, Obreja-Veche, Fălești, inf. Butnaru Leonid I.,
cl. X, culeg. Botezatu G., Buruiană I., Mamaliga I. Joeanu.
185. AFAȘM, 1977, nr. 292, f. 139, Mândrești (Telenești), inf. Bulat Nicolae
Petru, 16 ani, Nasâi Petru Vasile, 16 ani, Stratan Ion Vasile, 21 ani, culeg. Junghietu E. V.,
Izbaș Z. I., Leporda Z. F. Capra.
186. AFAȘM, 1977, nr. 295, f. 209, Hâjdieni (Fălești), inf. Anghelii Fiodor,
16  ani, Sprânceană Fiodor Grigore, 15 ani, culeg. Filip Iu. Căluțul.
187. AFAȘM, 1977, nr. 295, f. 212, Hâjdieni (Fălești), inf. Anghelii Fiodor,
16  ani, Sprânceană Fiodor Grigore, 15 ani, culeg. Filip Iu. Partizanii.
188. AFAȘM, 1977, nr. 295, f. 213, Hâjdieni (Fălești), inf. Anghelii Fiodor,
16  ani, Sprânceană Fiodor Grigore, 15 ani, culeg. Filip Iu. Jandarmul.
189. AFAȘM, 1977, nr. 295, f. 216, Hâjdieni (Fălești), inf. Cucu Gheorghe
Daniil, 41 ani, Burcă Vladimir Fiodor, culeg. Botezatu G. G., Filip Iu. I. Banda lui Jan.
190. AFAȘM, 1977, nr. 296, f. 270, Bisericani (Glodeni), inf. Nicolae Baghici,
14 ani, cl. 8; culeg. Junghietu E., Filip Iu., Cirimpei V. Cerbul.
191. AFAȘM, 1978, Bădragii Noi (Edineț), inf. Dandara Vasile Ilarion, 46 ani,
culeg. Filip Iu. Despre repertoriul teatral.
192. AFAȘM, 1978, Bădragii Noi (Edineț), inf. Luca Vitalii Ion, cl. 5, 11 ani,
Bâcico Alexandr Vladimir, cl. 5, 11 ani, culeg. Filip Iu. Ceata lui Bujor.
193. AFAȘM, 1978, Bădragii Noi (Edineț), inf. Dandara Vasile Nicolai, 30 ani,
culeg. Filip Iu. Căluțul.
194. AFAȘM, 1978, Bădragi Noi (Edineț), inf. Donțu Iurii Valerian, 14 ani, cl. 6,
Pirojoc Vitalii Serghei, 14 ani, cl. 8, Donțu Ghena Valerian, 11 ani, cl. 5, Jacu Ghenadii
Simion, 9 ani, cl. 3, Stegaru Alexandru Gheorghe, 13 ani, cl. 6, culeg. Filip Iu. Ceata
lui Gruia.
195. AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 2, Tănătari (Căușăni), inf. Berlinschi Dumitru
Macar, n. 1931, 4 cl., culeg. Filip Iu., Popa N. Jianu.
196. AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 50, Sălcuța (Căușeni), inf. Anesti Toader Gavrilă,
78 ani, culeg. Filip Iu., Popa N. Jianu.
197. AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 90, Hiliuți (Fălești), inf. Păvăleanu Petru
Gheorghe, 23 ani, 11 clase, culeg. Filip Iu., Botezatu Gr., Băieșu N., Cirimpei V.,
Răileanu N. (fotograf). Irodul.
198. AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 101, Hiliuți (Fălești), inf. Nichiforeac Anatol Ilie,
18 ani, 11 cl., culeg. Filip Iu., Botezatu Gr., Cirimpei V., Răileanu N. (fotograf). Ceata
lui Bujor.
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199. AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 108, Hiliuți (Fălești), inf. Prisneac Leonid
Dumitru, 21 ani, 8 cl., culeg. Filip Iu., Botezatu Gr., Cirimpei V., Răileanu N. (fotograf).
Banda lui Joianu.
200. AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 113, Hiliuți (Fălești), inf. Prisneac Leonid
Dumitru, 21 ani, 8 cl., culeg. Filip Iu., Botezatu Gr., Cirimpei V., Răileanu N. (fotograf).
Gruia lui Novac.
201. AFAȘM, 1980, nr.312, f. 117, Hiliuți (Fălești), inf. Iacobeț Valentin H.,
14  ani, cl. 8, culeg. Filip Iu., Botezatu Gr., Cirimpei V., Răileanu N. (fotograf). Ursul.
202. AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 122, Hiliuți (Fălești), inf. Țurcanu Grigore
Gheorghe, cl. 8, Maidanschii Vasile Ion, cl. 8, culeg. Filip Iu., Botezatu Gr., Cirimpei
V., Răileanu N. (fotograf). Haiducii.
203. AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 124, Hiliuți (Fălești), inf. Maidanschii Vasile Ion,
cl. 8, culeg. Filip Iu., Botezatu Gr., Cirimpei V., Răileanu N. (fotograf). Căluțul.
204. AFAȘM, 1980, nr. 312a, f. 126, Hiliuți (Fălești), inf. Iacobeț Valentin H.,
14  ani, cl. 8, culeg. Filip Iu. Capra.
205. AFAȘM, 1980, nr. 312, f. 144, Suvorov (fost Hagi-Abdul, din 1990 Alexandru Ioan Cuza, Vulcănești), inf. Chiperi Veaceslav, 13 ani, culeg. Filip Iu.
Despre Capră.
206. AFAȘM, 1980, nr. 314, f. 23, Festivalul „La vatra horelor”, Clocușna
(Ocnița), inf. Rusnac Vasile Gheorghe, Tucun Margareta Ion, cl. 8, Curea Vasile
Dumitru, Blându Benedict Petru, Baba Mihail Ilie, culeg. Băieșu N. Malanca.
207. AFAȘM, 1980, nr. 314, f. 45, Festivalul „La vatra horelor”, Colicăuți
(Briceni), inf. Bocancea Ion, Pangelii Danil, Lavric Mihail, Vâșcu Gheorghe, Lavric
Valeriu, Laicovschii Anatolii, Tragic Vitalii, Vanghelii Gheorghe, Caldare Ion, Caldare
Nicolae, Juliga Ion, Vâșcu Iurii, Vâșcu Anatolii, Lavric Mihail, Melnic Victor, culeg.
Băieșu N. Malanca.
208. AFAȘM, 1980, nr. 314, f. 64, Festivalul „La vatra horelor”, Sofia (Drochia),
inf. Motoc Petru, culeg. Băieșu N., Botezatu G., Filip Iu., Moraru S., Cirimpei V.
Malanca.
209. AFAȘM, 1980, nr. 314, f. 76, Bădragii Noi (Edineț), inf. la Festivalul
folcloric „La vatra horelor”, culeg. Băieșu N. Ceata lui Jianu.
210. AFAȘM, 1980, nr. 314, f. 81, Festivalul „La vatra horelor”, Fetești (Edineț),
imprimare din scenă, culeg. Băieșu N. Craii.
211. AFAȘM, 1980, nr. 314, f. 83, Bădragii Noi (Edineț), inf. la Festivalul
folcloric „La vatra horelor”, culeg. Băieșu N. Căluțul.
212. AFAȘM, 1980, nr. 314, f. 85, Festivalul „La vatra horelor”, Parcova (Edineț),
inf., culeg. Băieșu N., Botezatu G., Filip Iu., Moraru S., Cirimpei V. Plugușorul.
213. AFAȘM, 1980, nr. 316, f. 17, Cuhureștii de Jos (Camenca), Festivalul „La
vatra horelor”, inf. Sepordei Nicolae, cl. 7, Ostalep Ion, cl. 7, Potorac Vlad, cl. 7, culeg.
Băieșu N. Capra.
214. AFAȘM, 1980, nr. 316, f. 18, Cuhureștii de Jos (Camenca), Festivalul „La
vatra horelor”, inf. Potorac Valeriu, cl. 9, Purice Gheorghe, cl. 7, Soroceanu Ion, cl.7,
culeg. Băieșu N. Ursul.
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215. AFAȘM, 1981, nr. 322a, f. 98, Hodorăuți, Ocnița, inf. Tudosan Simion
Scridon, 66 ani, 4 cl., Liciu Feodosii Ion, 72 ani, 4 cl., culeg. Botezatu G., Filip Iu.,
Secăreanu Ș. Malanca.
216. AFAȘM, 1981, nr. 322a, f. 131, Manta (Cahul), inf. Petrea Neagu, 31 ani,
culeg. Poștaru G. Turca.
217. AFAȘM, 1981, nr. 322a, f. 131, Manta (Cahul), inf. Petrea Neagu, 31 ani,
culeg. Poștaru G. Vălăretul.
218. AFAȘM, 1981, Ciulucani (Telenești), inf. Mardare Toader Emanuil, 32 ani,
culeg. Filip Iu. I. Capra.
219. AFAȘM, 1981, nr. 395, f. 112, Colibaș (Vulcănești), inf. Lupan Ilie Ion, 24
ani, culeg. Filip Iu. Capra.
220. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 181, Cuhnești (Glodeni), inf. Bețișor Vasile Ion,
15 ani, cl. 9, culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Calul.
221. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 185, Butești (Glodeni), inf. Scobioală Nistor
Constantin, n. 1938; culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Cu muzica (rând de flăcăi).
222. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 187, Butești (Glodeni), inf. Scobioală Mihail
Gheorghe, n. 1952, 9 cl., Babian Serghei Foma, n. 1960, 10 cl., culeg. Filip Iu., Cirimpei
V. Căluțul și Urătură.
223. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 194, Sofia (Drochia), inf. Nebojencu Gheorghe
Ion, n. 1936, 8 cl., culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Cu Măgarul.
235. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 197, Sofia (Drochia), inf. Cibotaru Zina Andrei,
1945, 9 cl., Darie Alexandra Ion, n. 1944, 7 cl., culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Cu Măgarul.
236. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 196, Sofia (Drochia), inf. Cibotaru Zina Andrei,
1945, 9 cl., Nebojencu Gheorghe Ion, n. 1936, 8 cl., culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Cu
Măgarul.
237. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 215, Sofia (Drochia), inf. Nebojencu Gheorghe
Ion, n. 1936, culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Despre Malancă.
238. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 241, Sofia (Drochia), inf. Șoimu Valeriu, n. 1956,
trompetist, șeful Casei de Cultură, culeg. Filip Iu. Despre Malancă.
239. AFAȘM, 1982, Colicăuți (Briceni), inf. Lavric Vasilii Pavel, 68 ani, culeg.
Filip Iu. Piesă de Anul Nou cu Iancu Jianu.
240. 1982, Cărpineni (Cotovschii), inf. Stratu Iosif Emanuil, n. 1935, 5 cl.,
culeg. Filip Iu. Despre Capră.
241. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 41, Crasna (Storojineț, Cernăuți), culeg. Cirimpei
V. Despre cărți, relicve de familie.
242. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 97, Dubovca (Hliboca, Cernăuți), inf. Tagon
Viorel D., 13 ani, culeg. Cirimpei V. Păcală și Tândală.
243. AFAȘM, 1982, nr. 336, p. 103, Dubovca (Hliboca, Cernăuți), inf. Munteanu
Vasile D., 10 ani, Munteanu Gheorghe C., 12 ani, Tagon Viorel D., 13 ani, Posteucă
Dumitru N., 9 ani, Turanschii Ion V., 8 ani, culeg. Cirimpei V., Botezatu G. De-a
haiducii.
244. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 104, Dubovca (Hliboca, Cernăuți), inf. Tagon
Viorel D., 13 ani, culeg. Cirimpei V. Ursul.
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245. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 127, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Bărbuță
Ilie A., 17 ani, 10 cl., Mitric Gheorghe V., 17 ani, 10 cl., culeg. Filip Iu., Cirimpei V.
Brâncovenii.
246. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 128, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Bărbuță
Ilie A., 17 ani, 10 cl., culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Capra.
247. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 129, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Schipor
Gheorghe Iosif, 14 ani, culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Brâncovenii.
248. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 132, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Schipor
Gheorghe Iosif, 14 ani, culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Irozii.
249. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 134, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Schipor
Gheorghe Iosif, 14 ani, culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Codrenii.
250. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 138, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Balan
Ștefan Ilie, n. 1964, 10 cl., Percic Gheorghe Vasile, n. 1965, 10 cl., Bărbuță Ilie
Alexandru, n. 1965, 10 cl., culeg. Cirimpei V., Filip Iu. Brâncovenii și un desen.
251. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 145, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Percic
Gheorghe Vasile, n. 1965, 10 cl., Balan Ștefan Ilie, n. 1964, 10 cl., culeg. Filip Iu.,
Cirimpei V. Despre Urs.
252. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 146, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Percic
Gheorghe Vasile, n. 1965, 10 cl., culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Despre Capră.
253. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 147, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Balan
Ștefan Ilie, n. 1964, 10 cl., Percic Gheorghe Vasile, n. 1965, 10 cl., Bărbuță Ilie
Alexandru, n. 1965, 10 cl., Gherman Sorin Ștefan, n. 1965, 10 cl., culeg. Filip Iu.,
Cirimpei V. Malanca.
254. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 148, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Bruja
Dumitru Constantin, 14 ani, cl. 7, Romaniuc Constantin Arcadie, 12 ani, cl. 6, culeg.
Cirimpei V., Filip Iu. Capra.
255. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 151, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Balan
Ștefan Ilie, n. 1964, 10 cl., Bărbuță Ilie Alexandru, n. 1965, 10 cl., Mitric Vasile Victor,
n. 1965, 10 cl., culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Ursul.
256. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 153, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Balan
Ștefan Ilie, n. 1964, 10 cl., Bărbuță Ilie Alexandru, n. 1965, 10 cl., Mitric Vasile Victor,
n. 1965, 10 cl., culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Ursul.
257. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 158, Crasna (Storojineț, Cernăuți), inf. Balan
Ștefan Ilie, n. 1964, 10 cl., Bărbuță Ilie Alexandru, n. 1965, 10 cl., Mitric Vasile Victor,
n. 1965, 10 cl., culeg. Filip Iu., Cirimpei V. Malanca.
258. AFAȘM, 1982, nr. 336, f. 261, Bisericani (Glodeni), inf. Ionel Vasile Isidor,
n. 1958, student, culeg. Filip Iul., Cirimpei V. Căluțul.
259. AFAȘM, 1982, nr. 395, f. 1, Glingeni (Fălești), inf. Colesnic Agapia
Grigore, n. 1942, 7 cl., culeg. Botezatu G. G., Moraru S. G., Filip Iu. I. Despre Mălănci.
260. AFAȘM, 1982, nr. 395, f. 1a, Glingeni (Fălești), inf. Bejenaru Vera Ștefan,
n. 1955, 9 cl., culeg. Botezatu G. G., Moraru S. G., Filip Iu. I. Mălăncuța (colinda).
261. AFAȘM, 1982, nr. 395, f. 1b, Glingeni (Fălești), inf. Colesnic Agapia
Grigore, n. 1942, 7 cl., culeg. Botezatu G. G., Moraru S. G., Filip Iu. I. Mălăncuța
(colinda).
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262. AFAȘM, 1982, nr. 395, f. 8, Fetești (Edineț), inf. Scutaru Viorel Efim, 16
ani, cl. 10, Ursanu Pavel Vasile, 16 ani, cl. 10, culeg. Filip Iu. Craii.
263. AFAȘM, 1982, nr. 395, f. 11, Fetești (Edineț), inf. Cojocaru Marcel Mina,
n. 1964, cl. 10, culeg. Filip Iu. Calul.
264. AFAȘM, 1982, nr. 395, f. 11a, Cuhnești (Glodeni), inf. Leancă Alexandru
Vasile, culeg. Botezatu G. G., Moraru S. G., Filip Iu. I. Nunta țărănească.
265. AFAȘM, 1982, nr. 395, f. 17, Bolotina (Glodeni), inf. Cilocan Mihail Ion,
14 ani, 7 cl., Scripcari Ghenadii Vitalii, 15 ani, cl. 8, Hireanu Valeriu Iurie, 15 ani, cl.
8., Garșnic Iurie Serghei, 14 ani, 7 cl., culeg. Botezatu G. G., Moraru S. G., Filip Iu. I.
Cerbul.
266. AFAȘM, 1982, nr. 395, f. 19, Bolotina (Glodeni), inf. Ciobanu Ion Vasile,
15 ani, cl. 8, culeg. Botezatu G. G., Moraru S. G., Filip Iu. I. Berbecul și imagini foto
ale Berbecului și Calului.
267. AFAȘM, 1982, nr. 395, f. 11b, Cuhnești (Glodeni), inf. Rogaciov Ion
Constantin, 15 ani, cl. 8, culeg. Botezatu G. G., Moraru S. G., Filip Iu. I. Cerbul.
268. AFAȘM, 1982, nr. 395, f. 14, Cuhnești (Glodeni), inf. Vasilău Serghei
Toader, 16 ani, cl. 8, Crăciun Valentin Mihail, 16 ani, cl. 9, culeg. Botezatu G. G.,
Moraru S. G., Filip Iu. I. Calul.
269. AFAȘM, 1983, Bădragii Noi (Edineț), inf. Lungu Igor P., 12 ani, cl. 6,
Agapii Iurii P., 13 ani, cl. 7, Gâscă Alic V., 13 ani, cl. 7, Gâscă Boris I., 11 ani, cl. 5,
culeg. Filip Iu. Gusarul.
270. AFAȘM, 1983, nr. 343, f. 205, Hiliuți (Fălești), inf. Țurcanu Valeriu Ion, n.
1967, cl. 9, culeg. Filip Iu. Ursu.
271. AFAȘM, 1983, nr. 343, f. 205, Hiliuți (Fălești), inf. Țurcanu Valeriu Ion, n.
1967, cl. 9, culeg. Filip Iu. Ceata lui Bujor.
272. AFAȘM, 1983, nr. 336, f. 244, Hiliuți (Fălești), inf. Cazacu Anatol Ion, n.
1965, Nichiforeac Aurel Ilie, n. 1964, Furtună Petru Gheorghe, n. 1966, culeg. Filip Iu.
Gruia lui Novac.
273. AFAȘM, 1983, nr. 336, f. 270, inf. Cazacu Anatol Ion, n. 1965, Nichiforeac
Aurel Ilie, n. 1964, Furtună Petru Gheorghe, n. 1966, culeg. Filip Iu. Ceata lui Bujor.
274. AFAȘM, 1983, nr. 343, Drujineni (Fălești), inf. Gicu (timid, informatorul
a refuzat categoric să ne ofere celelalte informații despre sine), flăcău în prag de
însurătoare, culeg. Moraru S., Filip Iu. Țiganul ș. a. practici de Anul Nou.
275. AFAȘM, 1983, nr. 343, f. 23; Drujineni (Fălești), inf. Țurcanu Valeriu Ion,
n. 1967, 10 cl., culeg. Moraru S., Filip Iu. Făt Frumos.
276. AFAȘM, 1983, nr. 343, Drujineni (Fălești), inf. Țurcanu Valeriu Ion, n.
1967, 10 cl., culeg. Moraru S., Filip Iu. Calul.
277. AFAȘM, 1983, nr. 343, Pruteni (Fălești), inf. Păvăleanu Iurie Toader, n.
1968, cl. 9, Severin Gheorghe Ion, n. 1970, cl. 7, culeg. Moraru S., Filip Iu. Banda lui
Bujor.
278. AFAȘM, 1983, nr. 343, f. 18; Pruteni (Fălești), inf. Creangă Igor Iustin, n.
1969, cl. 8, culeg. Moraru S., Filip Iu. Măgarul.
279. AFAȘM, 1983, nr. 343, Pruteni (Fălești), inf. Țuțuianu Viorel Grigore, n.
1972, cl. 5, culeg. Moraru S., Filip Iu. Iepurele.
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280. AFAȘM, 1983, nr. 343, Pruteni (Fălești), inf. Morozan Edic, cl. 7, Rățoi
Fiodor Alexandru, n. 1968, cl. 8., culeg. Moraru S., Filip Iu. Cerbul.
281. AFAȘM, 1983, Scumpia (Fălești), inf. Palamarciuc Leonid Sidor, n. 1962,
10 cl., Bălănuță Anatol Andrei, n. 1965, 8 cl., Balamatiuc Petru Sidor, n. 1965, 8 cl.,
culeg. Moraru S., Filip Iu. Ursul.
282. AFAȘM, 1983, Scumpia (Fălești), inf. Prodan Gheorghe Vasile, n. 1967, cl.
10, Guzun Serghei Vasile, n. 1969, cl. 8, Crețu Anatol Ion, n. 1970, cl. 7, culeg. Moraru
S., Filip Iu. Gruia.
283. AFAȘM, 1983, Scumpia (Fălești), inf. Valeriu Buga, 16 ani, culeg. Moraru
S., Filip Iu. Fata.
284. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 2, Pârjolta (Râșcani), inf. Edu Toadre Vasile, n.
1941, cioban (ciobani au fost și tatăl, și bunelul), culeg. Filip Iu., Botezatu G., Hâncu
A. Căluțul.
285. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 6, Văratic (Râșcani), inf. Serghei Mereuță, cl. 10,
Dinu Mazilu, cl. 10, culeg. Filip Iu. Căluțul și o imagine foto.
286. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 13, Văratic (Râșcani), inf. Serghei Mereuță, cl.
10, Dinu Mazilu, cl. 10, culeg. Filip Iu. Cu mătăhala.
287. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 20, Duruitoare Nouă (Râșcani), fără inf. (dintr-un
caiet cu textul jocului zoomorf „Căluțul”, practicat de moldovenii așezați aici din satul
Șerbaca, care a fost înecat de rezervația de la Costești – sat cu aceeași soartă ca Matiora
lui V. Rasputin), culeg. Filip Iu. Căluțul.
288. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 26; Duruitoare Nouă (Râșcani), inf. Cucută
Victoria Boris, n. 1942, bibliotecar, orig. din s. Șerbaca, culeg. Filip Iu. Căluțul și o
imagine foto din 1984.
289. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 33; Duruitoare Nouă (Râșcani), inf. Daniliuc Ana
Vasile, n. 1920, culeg. Filip Iu. Cu colinda (elemente de teatru în colindă).
290. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 34; Duruitoare Nouă (Râșcani), inf. Daniliuc Ana
Vasile, n. 1920, originară din s. Șerbaca, culeg. Filip Iu. Mătăhălile.
291. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 35; Duruitoare Nouă (Râșcani), inf. Daniliuc Ana
Vasile, n. 1920, originară din s. Șerbaca, culeg. Filip Iu. Despre Căluț.
292. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 39-42; Șaptebani (Râșcani), inf. Vârlan Rodion
Victor, n. 1968, cl. 9, cioban, culeg. Filip Iu. Cerbul.
293. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 43; Șaptebani (Râșcani), inf. Stănescu Ion Cozma,
n. 1942, 10 cl., lăutar, culeg. Filip Iu. Arnăutul.
294. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 44-48; Șaptebani (Râșcani), inf. Lungu Marin
Fiodor, n. 1967, 10 cl., culeg. Filip Iu. Ursul.
295. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 48; Șaptebani (Râșcani), inf. Lungu Marin Fiodor,
n. 1967, 10 cl., culeg. Filip Iu. Căluțul.
296. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 35; Mălăești (Râșcani), inf. Botnariuc Rodion
Iulian, n. 1957, culeg. Filip Iu. Căluțul.
297. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 51-56; Hâjdieni (Glodeni), inf. Cenușă Oleg I., n.
1969, cl. 9, culeg. Filip Iu. Căluțul și o imagine foto.
298. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 56; Hâjdieni (Glodeni), inf. Patrașcu Costea N.,
n. 1919, culeg. Filip Iu., Botezatu Gr. Ursul de boz.
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299. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 57; Hâjdieni (Glodeni), inf. Cucoș Fiodor Ion,
n.  1913, culeg. Filip Iu., Botezatu Gr. Ursul de boz.
300. AFAȘM, 1984, nr. 346, f. 73; Ciuciulea (Glodeni), inf. Bucliș Boris Nicolae,
n. 1936, culeg. Filip Iu., Botezatu Gr. Căluțul.
301. AFAȘM, 1990, nr. 401, f. 104; Hreațca, Hliboca (Bucovina de Nord), inf.
Cazacu Mihail Fiodor, n. 1919, culeg. Junghietu Ef. V. Banda lui Bujor.

Anexa nr. 1

MELODII
(bloc de motive muzicale mai frecvente în teatrul popular,
descifrate și comentate de Ion Macovei)
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Comentarii la blocul de melodii
Nr. 1, 2, 3. Desfășurarea în majorul natural. Diapazonul de sextă (sol-mi). E de
remarcat lipsa treptei VII (sensibila de jos).
Nr. 4. Desfășurarea în modul solic. Pe parcursul cântecului domină figura ritmică
Nr. 5. Solemnitatea atmosferei în cântecul dat e redată de la bun început cu inter
valul de cvartă (re-sol), ascendent, subliniată și prin intervalul de cvintă (re-la) din
măsura a treia. Ritmul de marș este subliniat prin formula:
Nr. 6. Melodia jocului e susținută în modul micsolidic (treapta VII coborâtă). Din
punct de vedere ritmic, e o înrudire cu melodia jocului Alunelul: │
│
Nr. 7. Modul e același cu al melodiei jocului precedent. Desenul ritmic este
Nr. 8. Melodia se desfășoară în modul minor cu treptele III, IV temporar alterate
(si-becar, do-siez). Desenul ritmic –
La înfrumusețarea melodiei jocului contribuie forilagurile descendente.
Nr. 9. Dans cu melodică și ritmică de o mare simplețe.
Nr. 10. Desenul ritmic se asociază cu cel al melodiei Nr. 6. Modul însă este monic
(major-natural).
Nr. 11. Melodia cântecului se asociază cu melodia cântecului Nr. 5, încă măsura
metrică de 3/4 alături de cea de 2/4 îi atribuie cântecului o solemnitate mai profundă.
Cadențarea melodiei pe treapta a treia a modului îi conferă cântecului un sfârșit
nedeterminat continu, specific colindelor.
Nr. 12. Desfășurarea are puncte comune cu cea a melodiilor nr. 5 și 11, aici e alt
metru – 6/8. Desenul ritmic e aproape de cel al horei
.
Nr. 13. Structura tonală a acestei melodii e un caz rar întâlnit în folclorul moldo
venesc. Avem o modulație efectuată foarte natural din tonalitatea sol-major (inițială)
și la-minor (finală).
Nr. 14. Un alt caz rar întâlnit cu muzica moldovenească: melodie, ce are la bază
modul pentatonic major.
Nr. 15. O nouă variantă melodică a cântecului Mulți ani trăiască!. Are înrudire cu
muzica slavă (măsurile 10 și 11).
Nr. 16. La baza melodiei se găsesc intonațiile caracteristice melodiilor 1 și 5.
Cadența finală întrucâtva asemănătoare cadenței finale a melodiei precedente
(Nr.  15). Interpretarea cântecului e liber recitată.
Nr. 17. Aceeași interpretare liber-recitată (ca și în cazul melodiei precedente), dar
cu elemente de solemnitate.
Nr. 18. Melodia și ritmica melodiilor 1, 2, 3.
Nr. 19. Caracterul general al melodiei are particularități comune cu melodia Nr. 4
(metrul, modul). E de adăugat elementul de joc
Nr. 20. Dezvăluirea melodiei este apropiată de cea a colindelor. Arhaicul e bine
conturat din primele 4 măsuri prin modul pentatonic major, care se simte până la
sfârșit. Apariția treptelor IV și VII joacă un rol de sunete trecătoare. Mare importanță
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are treapta V, de la care începe, treptat, dezvăluirea melodiei și care este ca un pilon
de sprijin pe tot parcursul cântecului.
Nr. 21. În genere, melodia cântecului e susținută în modul eolic (minor natural).
Măsurile 9 –12 constituie o opunere tonală în tonalitatea paralelă majoră.
Nr. 22. Avem o modulație (sol-la) asemănătoare celei din 13. Se deosebește acest
cântec de cântecele precedente prin dezvoltarea desfășurată a melodiei (16 măsuri).
Nr. 23. Cântec haiducesc meditativ, interpretare negrăbită. Mișcarea ritmică
principală │ │
Modului eolic dominant i se opune un element din modul dublu-armonic (treapta
IV urcată).
Nr. 24. Melodie veche. Arhaicul e redat prin modul pentatonic major.
Nr. 25. Melodie construită din patru linii melodice, în modul ionic. Prima linie
(4  măsuri) e individuală cu caracter festiv; următoarele trei linii au la bază un singur
element secvențional descendent.
Nr. 26. Melodie meditativă cu o deosebită expresivitate, conferită la pauzele de la
început de măsură (măsurile – 2, 4, 7).
Nr. 27. Melodia are la bază două linii melodice. Prima linie de dezvăluie în jurul
mediantei inferioare (mi bemol), a doua – finalizarea în treapta întâia a modului (sol).
Nr. 28. Melodia cântecului e din două secțiuni; prima – la baza tematismului e
minorul pentatonic, a doua – e o opunere în majorul paralel. Caracterul cântecului
e aproape colindă.
Nr. 29. Cântecul are două părți contrare: prima e din patru măsuri la 3/4, în tempo
din, a doua – din opt măsuri la 3/8, în tempo rapid.
N. 30. Ambitusul melodiei e destul de restrâns (în limita unei cvinte). De aici,
intonații foarte condensate, ce imprimă cântecului un conținut melodic îndeosebi
expresiv.
Nr. 31. Cântec format din trei linii melodice, ce au la bază același element tematic.
Primele două linii cadențează în nota re (dominantă), a treia – în nota sol (tonica).
Nr. 32. Colindă din patru rânduri melodice. Fiecare rând melodic e din trei măsuri.
Aceasta atribuie melodiei o deosebită plasticitate.
Nr. 33. Melodie foarte simplă. În majoratul natural, cu ritmuri perpetuă.
Nr. 34. Colindă cu caracter solemn, ce se interesează la sfârșitul spectacolului.
Nr. 35. Cântec-joc la 3/8. Desenul melodic și ritmic se asociază cu Nr. 1, 2, 3.
Nr. 36. O variantă a melodiei Nr. 34. Deosebirea e terminația rândului doi melodic,
care are ca final treapta a treia a modului, dându-i cântecului un caracter relativ,
neterminat.
Nr. 37, 38. Creații simple cu câte un rând melodic.
Nr. 39. Melodia este expusă pe tot parcursul în modul micsolidic, ceea ce imprimă
cântecului o nuanță tristă, dezvăluită și în textul poetic.
Nr. 40. Cântec realizat în trei rânduri melodice cu același motiv tematic la bază.
Primele două rânduri le este comun în cadență sunetul re, al doilea finalizează în
sunetul prim al tonalității (sol).
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Anexa nr. 2

ALBUM FOTOGRAFIC
(fotografii de Mihai Potârniche, Iulian Filip, Mariana Cocieru, Ștefan Sofronovici)

Obsesia perechilor a determinat apariția Mălăncoiului în alaiul din Voloca (Bucovina),
personaj central masculin în preajma Mălăncii

Jocul Căluțului din Voloca, însoțit de admiratori
266

Acompaniamentul sumar pentru Căluțul din Voloca – un ciucure de tălănci
și o muzicuță...

Un Căluț jucat de copiii din Voloca e strunit de șuieratul cadențat al interpretului, care
sincronizează mișcările energice cu accentele țuruiacului
267

O Malancă din Crasnoilsc (Urși, Țigan, Doftori, Regi), 1981

Câteva precizări, din mers, despre un Căluț mai aparte din Voloca
268

Cu pălăria interpreților din ceata Berzei din Măcărești (Ungheni)

Cu Moșul din Malanca Volocii, precizând detaliile și
componentele confecționării pălăriei enorme de paie...
269

Regi și Regine în Malanca din Crasnoilsc, 1981

Între interpreții Berzei din Măcărești (Ungheni), precizând detaliile vestimentare,
subtilitățile tehnologice de confecționare a măștilor

270

Irozi din Crasna, 1981

Ursul cu blană de stuf din Măcărești
271

Cu moș Volodea Enachi, autoritate notorie între amatorii de folclor din Măcărești.
Remarcându-mi admirația pentru harapnicul împletit în opt cu inimă, moș Volodea
mi l-a dăruit

Malanca din Voloca își mai trage sufletul, demonstrând și asemenea spectacol – static
272

Malanca din Crasnoilsc excelează prin tehnologii diferite de confecționarea Urșilor
și prin numărul impunător al Urșilor, Moșilor, Babelor, Regilor

Ceata lui Brâncoveanu la casa gospodarilor Mircea și Maria Pădure,
Ciudei – Storojineț – Cernăuți (Ucraina), 13 ianuarie 2016
273

Ceata lui Codreanu în casa acelorași gospodari

Mască de Moș în alaiul Mălăncii
Crasna– Storojineț – Cernăuți (Ucraina), 13 ianuarie 2016
274

Măști de Babe în alaiul Mălăncii,
Crasna– Storojineț – Cernăuți (Ucraina), 13 ianuarie 2016

Pornirea Mălăncilor în ograda unui gospodar din Crasna
275

Parada Mălăncilor, Crasna – Storojineț – Cernăuți (Ucraina),
14 ianuarie 2016
276

Urși aripați „cu brădănei”,
Crasna– Storojineț – Cernăuți (Ucraina), 14 ianuarie 2016
277

Regii din Mălanca de la Crasna– Storojineț – Cernăuți (Ucraina), 14 ianuarie 2016
278

Diversitatea Urșilor de la Crasna
279

Urși de papură și căprițe
280

Țigani-ursari
281

Capră la Crihana Veche. Plugărele 1962 sau 1963. De la stânga vizuală:
Turc – Vasile Mătcaș, zis al lui Floacă; Fată – Ștefan Bezman, zis al lui Perjari;
Căprar – Gheorghe Popa, zis al lui Pațalii; Arnăut – Marin Flioștor;
Toboșar – Ionel Bogdan, zis al lui Icre; Fluieraș – Gheorghe Nărea

Căprițe din sudul Basarabiei, r. Cahul, 27 decembrie 2015
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Caprele de la Crihana Veche, Cahul, 27 decembrie 2015

Caprele de la Crihana Veche, Cahul; Festivalul „Capra, Turca, Breaza”, ediția a II-a,
27 decembrie 2015, foto de V. Cubreacov
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Caprele de la Manta, Cahul, 27 decembrie 2015

Căprițele de la Lărguța, Cantemir, 27 decembrie 2015
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Vizavi de cunoașterea teatrului popular
basarabean și bucovinean de către Iulian Filip
Structurată pe trei capitole, cu notă-camerton de ediție, amplă introducere,
concluzii, succinte recomandări, o bogată bibliografie a studiilor consultate și a
materialelor-înregistrări de arhivă examinate – lucrarea cercetătorului-etnolog și
poet Iulian Filip, intitulată academic-desfășurat Miracolul scenei în arta populară.
Teatrul popular din Basarabia și Bucovina de Nord: afirmarea dramaticului și
poetica sincretică – este scrisă, în fond, științific; un capitol doar (De la teatrul
fiecăruia la teatrul lumii, iar de aici – vederea celuilalt/aproapelui) fiind expus,
pentru echilibru stilistic, în manieră științific-populară.
Autorul studiului caută să familiarizeze cititorii cu arta vederii altuia
(viziunea interpretului popular), cu înțelegerea a ceea ce este teatru pentru copil și
matur, pentru omul de oriunde și de oricând1 (din preistorie, pe parcurs de secole
și din timpul de astăzi); ce este jocul de-a altcineva ca erou mitologic (Paparuda,
Zmeul), personaj de poveste (Barbă-Cot, Strîmbă-Lemne), întruchipare de reper
calendaristic (Anul-Vechi, Anul-Nou), fenomen al naturii (Brumărelul, Seceta),
fiară (Ursul, Vulpea), pasăre (Gaia, Cocostîrcul), animal domesticit (Capra, Calul),
plantă (Garofița, Trandafirul), ființă umană (Ciobanul, Împăratul, Harapul, Țiganul,
Jianu, Pintea, Doctorul, Muzicantul, Mireasa); în adîncurile istoriei jocurile
de-a altcineva preocupându-i pe tîlcuitorii credințelor primitive, interpretatori ai
unor forțe supraomenești, deghizați în ne-oameni (fiare, monștri), aflați în relații
cu oamenii; mai apoi asemenea asociații constituindu-se în alaiuri de jucători
mascați pentru spectacole, inițial fără subiect închegat, apoi cu subiect coerent (la
românii basarabeni și bucovineni aceste spectacole sînt cunoscute sub numele de
„Capra”, „Căluțul”, „Turca”, „Ursul”, „Vulpea”, „Cerbul”, „Barza”; „Malanca”,
„Plugușorul”, „Nunta țării”, „Craii”, „Arnăuții”; „Irozii”, „Ceata lui Jianu”, „Gruia
lui Novac”, „Bujor”, „Codreanu”, „Brîncovenii” ș. a.); exigent-meticulos în fața
materialelor culese, autorul tratează cu mare atenție fenomenul teatral popular
de conservare, dar și de înnoire, a spectacolelor teatrale, de afirmare a substanței
dramatice (fie conflict ordinar, familial ori social); estimează natura conlucrării
teatrului popular cu orațiile de Anul Nou, colindele de Crăciun, baladele vitejești
și haiducești; cu obiceiurile de nuntă, folclorul copiilor; cu piesele de sorginte
folclorică ale teatrului profesionist (două exemple notorii: Matei Millo, Jianul,
căpitan de haiduci; Petre Dulfu, Gruia lui Novac).
Pe lângă studierea prețioaselor pagini despre (și cu atingere de) teatrul
popular ale unor autori ca Dimitrie Cantemir, Teodor Burada, James Frazer, Lazăr
Șăineanu, Piotr Bogatîriov, Mircea Eliade, Romulus Vulcănescu, Vasile Adăscăliței,
1

La scrierea acestor note, spre deosebire de scrisul studiului vizat în ele, ne-am condus de
normele ortografice ale limbii române, pe care le-am expus în articolul Argumente anti „î”
din „a” și „sunt”, publicat în „Revista de lingvistică și știință literară” (Chișinău), 2009,
nr.  1-2, p. 46-52.
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Andrei Hîncu, Victor Gațac, Iordan Datcu, Ion H. Ciubotaru, Ion Ghinoiu; pe lângă
propriile lucrări – Primiți „Căluțul”? Teatru popular (1983), Teatrul popular
(folcloric) (1991), Teatrul folcloric – cetățile rezistente ale spiritualității neamului
(1993) ș. a., Iulian Filip se sprijină în mare măsură pe materialele de arhivă din
arealul basarabean și al Bucovinei de Nord, culese pe teren în anii 1947-1984,
„peste 300 de texte”2, multe dintre care le-a imprimat personal pe bandă magnetică
și peliculă-foto, ceea ce i-a facilitat cercetarea mecanismului complex de păstrare
și valorificare a memoriei colective, precum și respectarea preceptelor îndatinate
și conforme mediului de manifestare scenică a jocului de-a altcineva în cazul
interpreților de sălbăticiuni, animale domestice, păsări, flori, oameni (ca ciobani,
boieri, haiduci, doctori, măscărici etc.).
Teatrul folcloric românesc, deci, poate fi văzut pe viu, imprimat cu mijloace
tehnice moderne, filmat și proiectat pe ecran, valorificat ca moștenire culturală
națională.
Pînă la cercetarea despre care scriem, examinarea poeticii teatrului popular nu
s-a întreprins decît sporadic și superficial, calitățile artistice ale textelor folclorului
dramatic erau neglijate, trecute cu vederea ca materie confuză, primitivă, departe
de rigorile poeticii creatorilor profesioniști, cu care se compara. Și dacă se mai
vorbea uneori, la general, de sincretismul teatrului popular, de abia culegătorul de
folclor Iulian Filip observă de prima dată cu ochi de cercetător cu lupa, mișcările
de cioplituri primitive ce creează forfota și farmecul ansamblului, menit a uimi și
bucura spectatorul de pe drumul satului, din curtea și casa omului, anume pentru el
venit; artiștii aceștia mirifici și atât de „ai noștri” (nu-s de la oraș!); și nu se poate
să nu fie lucru frumos!
De sub lupă vede cercetătorul numeroase personaje – fantastice, alegorice,
militare, active și pasive, cumulative; le aude limbajul repezit, zbierat, mormăit,
scîncit sau bocit; cu adresări și interogații retorice, cu hîtrii dialogale pline de
haz chiar și prin felul nevinovat în care se produc; dialoguri cu vorbe-hiperbole
și metafore, epitete și metonimii. Dar din ce s-au alimentat aceste manifestări
luminoase pentru ochii spectatorului? – Din munca grijulie în taină, dincolo de ochii
mulțimii, muncă de confecționare a costumelor și recuzitei, a măștilor de animale
și obrăzare de oameni neobișnuiți; muncă de deprindere a cântărilor și a dansurilor,
a gesturilor și vorbelor potrivite rolului. Toate-toate țin de o anume poetică, una
sincretică, a teatrului neprofesionist, unde dinamismul acțiunilor și flexibilitatea
scenariului depind, în cele din urmă, de „virtuțile interpretului de vocație”, egale
în acest punct cu ale interpretului profesionist, mult școlit universitar și academic.
2

Dar se ține cont, pentru imaginea fenomenului folcloric moldovean, și de cele 368 de texte,
culese doar în județul Iași, studiate de V. Adăscăliței și I. H. Ciubotaru. Drept comparație,
referitor la textele de teatru folcloric rusesc, de exemplu, cercetătoarea N. Savușkin constata cu regret, că sînt foarte puține înregistrări video, precum și texte fixate calitativ –
«существует очень мало визуальных и просто точных записей» (Н. И. Савушкина,
Русский народный театр, Москва, Наука, 1976, с. 95).
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Lucrarea lui Iulian Filip ia în dezbatere detaliată morfologia evolutivă a
tipurilor de reprezentații, stimulentele variabilității fenomenului teatral, diversele
procedee scenice și dramatice, vestimentare, de vorbire, cantabile și coregrafice ale
spectacolului.
Criteriul decisiv al prezenței fenomenului teatral, consideră autorul, rezidă în
transfigurarea artistică a interpretului, rezidă în conștiința acestuia că realizează  –
prin costumație, mască, vorbire, gestică, umor – programata și temeinic pregătita
transfigurare.
Lucrarea Miracolul scenei în arta populară, elaborată științific de poetul
Iulian Filip, este una de certă valoare și notabilă referință în sfera cercetărilor asupra
teatrului popular în genere, nu numai al celui românesc; indiscutabil, ea va servi
de imbold benefic pentru noi perspective de cercetare, valorificare și promovare a
creației populare teatrale3.
Dr. Victor CIRIMPEI, etnolog

3

Spre exemplu: 1) Ascultăm la radio, privim la televizor interpreți de cîntece populare, de
orații folclorice la Anul Nou, de colinde la Crăciun etc.– pe cînd oare, și piese de autentic
teatru popular?, 2) Avem în teatrul popular personaje ca Harapul, Turcul, Grecul, Arnăutul
(albanez), Țiganul – dar nu avem Rusul („fratele de veacuri” al românilor moldoveni), 3)
De ce nu avem piese de teatru popular cu Stalin și Hitler ca buni prieteni și înverșunați
dușmani?
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PARTEA II

ARTICOLE. ESEURI

SĂRBĂTORI POSOMORÂTE DE CRĂCIUN
ȘI DE ANUL NOU ÎN TIMPUL LUI PETRE ȘTEFĂNUCĂ
ȘI MAI ÎNCOACE

E

ram în prima zi a Anului Nou 1986 (?) pe artera centrală a faimosului sat
bucovinean Crasnoilsc. Faimoasă localitatea nu numai de aceea că pe
aici a trecut Eminescu în drum spre Putna, dar și grație repertoriului impresionant
de reprezentații etnofolclorice – un laborator cvasiacademic de bijuterii populare în
condiții autentice de supraviețuire spirituală... Făceam parte, pe post de consultant,
din echipa de filmare a cineastului Pavel Balan. Noaptea întreagă am urmărit din
casă în casă cetele de personaje mascate, travestite – Urși, Căprițe, Mălănci, Irozi,
Brâncoveni... – și urma să urmărim și să filmăm închipuirea de alai neaoș, rezultat
din contopirea tuturor cetelor într-un spectacol de altă natură decât cel jucat de la
casă la casă...
Regret, îmi scapă reluarea acestui spectacol, oprit subit de apariția unui pâlc
de milițieni aduși cu două autobuze mari (din Cernăuți ori din Kiev – nu am mai
precizat). Era zi de lucru (satul sărbătorea pe vechi, de Sfântul Vasile) și miliția s-a
prins de acest pretext:
– De ce nu ești la lucru?
Eram mai aproape de un mascat în Urs, căruia milițianul gradat i-a ridicat
masca (ori i-a ordonat să și-o ridice – vorbea rusește, evident). Li s-a ordonat tuturor
să-și descopere fețele... Atunci a intervenit o soluție nemaipomenită a interpreților.
Îl observam la început pe cel în dialog cu milițianul gradat, pe urmă constatam că
toți îi repetă mizanscena... Interpretul Ursului s-a mocoșit stângaci și a scos de sub
blana de paie un... certificat, care consemna că e donator de sânge și că a dat sânge
o zi în urmă, cu dreptul la două zile, ulterioare, de recuperare:
– Am plătit cu sânge dreptul să sărbătorim cum am apucat din strămoși...
Îmi place că Iordan Datcu a folosit anume această mărturie a mea, ca să mă
portretizeze în Dicționarul etnologilor români.
Uluitor, certificatele donatorilor ingenioși și-au avut efectul – miliția s-a
întors la autobuze... Nici echipa noastră de filmare nu a pățit nimic – doar niște
sfaturi de precauție din partea localnicilor (ca să tăinuim mai bine ceea ce filmăm,
ca să nu ne fie confiscate materialele)...
În Istoria teatrului la români Teodor Burada dezghioacă relația bisericii
cu practica reprezentațiilor cu personaje mascate și travestite, dar și motivul
interdicțiilor. Autorul Istoriei teatrului descrie modelul răspândirii reprezentației
Irozilor de către diecii tineri, care se întorceau de la seminare în vacanța de iarnă
cu aceste înscenări, alăturându-le mai vechilor jocuri cu măști zoomorfe Căprița,
Ursul, Căluțul... Motivul Irozilor, preluat și de oamenii simpli, suporta adausuri mai
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deșănțate, străine motivului biblic. Acestea și alte scene de pe ulița mare (formula
păpușarilor de a stabili gradul de libertate a limbajului în casele cu doamne mai
gingașe, cu copii) au determinat autoritățile să interzică reprezentațiile păpușarilor.
Burada subliniază intervenția lui Ion Creangă întru suspendarea interdicției, când
administrațiile au cedat în fața argumentelor fostului popă.
Motivul interdicțiilor și felul de a vedea consecințele acestora de către Petre
Ștefănucă i-au fost fatale autorului, precum se știe.
În studiul Datinile de Crăciun și Anul Nou pe Valea Nistrului de Jos remarcă
un fenomen valabil și pentru actualitatea noastră: „De la un timp, datinile de
Crăciun și Anul Nou au început să fie foarte mult căutate de către instituțiile noastre
culturale. În fiecare an, școlile primare și secundare, căminele culturale, Societatea
de Radiodifuziune, organizează, înainte și în timpul sărbătorilor de Crăciun și
Anul Nou, serbări închinate datinilor strămoșești, cu scopul de a trezi un interes
cât mai viu pentru aceste datini, în rândul intelectualilor și sătenilor noștri” [Petre
V.  Ștefănucă. Datini și creații populare. Chișinău, Știința, 2008, p. 331].

RITMUL NUCLEAR ȘI PASUL CARDIAC

M

ai originală vamă decât la Slobozia Mare nu mi-a fost dat să trec!
În fața casei de cultură mă întâmpinau copiii, învățătorii și marii
slobozi, dar în felul acestui leagăn notoriu al horelor – cu o horă largă, doar a
copiilor, iar copiii, la jumătate de dans, m-au poftit să mă includ, să prind pasul.
Nu știu ce notă pasului meu i-ar fi acordat copiii, dar eu m-am ales cu o satisfacție
aparte să dansez și să... nu stric hora de la Slobozia Mare. Mi se potrivesc felului
(m)eu de a fi doar câțiva pași coregrafici. La unele ritmuri nu pot sta locului...
Cel prins în interiorul petrecerii are senzația unei armonii binecuvântate
spre deosebire de cel de peste perete, care percepe petrecerea ca pe un zgomot
deranjant (Constantin Noica, Jurnal filozofic, București, Humanitas,1990, p. 6). În
Ciuleandra, celebra proză a lui Liviu Rebreanu, e surprinsă tensiunea accelerată
a dansului, conjugată cu sentimentul dragostei, impulsionat firesc în dansul care
are și acest rost de relaționare, de testare, de apropiere, de... solidarizare prin/întru
dragoste. Ori de sfâșiere (ființială?)...
Perspectiva aprecierii dansului e diferită: cel care dansează, cel prins în
tensiunea ritmului și a sincronizării cu partenerii de dans, nu se poate privi cu ochii
celui de pe margine, din sală... Dar cât e de detașat și acesta – privitorul? De câte
feluri e privitul dintr-o parte? Că dacă e mama unei fete scoase prima oară la dans,
detașarea privitoarei e discutabilă (numai mamă să nu fii!). Dacă e un spectator
cu biletul cumpărat pe bani grei, perspectiva, he-he, e de consumator cu exigențe
foarte diferite...
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Am aplicat timp de șase ani duminică de duminică, în programul 2 ore cu
cei mai frumoși copii ai Chișinăului principiile vetrei satului, subliniind – pentru
părinți, educatori, învățători – eficiența judecății de pe margine în fragila artă a
educației.
...Despre bogăția de pași coregrafici în arta populară românească și despre
lipsa coregrafilor pentru toate ciclurile de inițiere/instruire – grădinițe, clase
primare, gimnazii, licee, școli superioare – se tot vorbește, se tot bat clopote de
alarmă, dar... încă nu se întâmplă ceea ce s-a întâmplat în raport cu muzica populară
(întemeierea catedrei de muzică populară și la Ștefan Neaga, și la Conservator...).
Și e mare păcat. Revin din nou la bogăția de pași coregrafici, care ar putea genera
diferite școli ori direcții, nu doar școala Joc-ului ori a lui Gorșkov.
Pe de altă parte, mă irita, la începuturile mele de cercetător, supremația
dansului în teatru folcloric, îndeosebi în jocurile cu măști zoomorfe, unde conflictele
cele mai tensionate se rezolvă cu un dans ori cu un cântec. Remediu diplomatic
dansul, eliberarea aburilor, tensiunilor, dar... nici chiar așa! Dansul pacificator?
Dansul diplomație?
De toate-i dansul. Chiar și de despărțirea amiabilă a celor vii de cei morți.
Copleșitoare, în acest sens, hora de pomană din Plaiul Cloșani (Cornel Boteanu,
Cântecul Zorilor în Plaiul Cloșani, Craiova, Ed. MJN, 2008, p. 66): „Hora în
genere reprezintă un spectacol cum greu îți poți imagina, mai cu seamă atunci când
se desfășoară într-un cadru natural, așa cum se jucau horele la țară, înainte vreme.
Nu voi uita niciodată o asemenea horă de pomană din seara de Sfânta Maria Mare,
în satul Busești. Cu lumânările aprinse în mâini, în ritmul lent și legănat al muzicii,
având deasupra cerul spuzit de stele, parcă retrăiam solemnitatea unui spectacol
antic în care lumea celor vii intra în interferență directă cu lumea de dincolo, a
celor morți. Această horă de mână reprezintă, în mișcarea ei lentă (boierească), o
adevărată procesiune magică și sugerează paralelismul pe care omul din popor l-a
făcut permanent între viață și moarte… Cutremurătoare, această horă pe care cei vii
o joacă cu sobrietate și calm întru memoria celor morți e un semn cert că în viziunea
populară cele două lumi se interpătrund. De fapt, la sorgintea ei hora a avut un
asemenea rost magic, fiind numită din această cauză descântec. Poate că acest lucru
vine tocmai de la forma ei circulară ori spiralată… La hora de pomană, atunci când
cei din fruntea horei calcă de trei ori peste batista albă e semn că cei din familia
îndoliată s-au desprins de contactul cu moartea și au intrat în obișnuitul vieții.
Astfel că hora devine un simbol al armoniei în care oamenii trebuie să petreacă aici
pe pământ, dar și sufletele celor morți în lumea de dincolo”.
Între versiunile de hore umăr la umăr, se afirmă, în anumite stări de spirit din
cadrul unor petreceri, un fel de cetate mobilă, fără fisuri, în care compatibilitatea
și pasul unic, ferm și firesc, ar vârfui, aparent, interminabilele – în timp și spațiu –
căutări de esențe edificatoare în acest limbaj universal, accesibil de citit, dificil de
stăpânit. Cu atât mai vrednici cei care-l stăpânesc…
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NUCLEARITATEA LIMBAJULUI EMINESCIAN
ȘI SINDROMUL TEMELIA VECHE

D

escopăr în volumul trei, Literatura populară, al ediției Perpessicius
o inversare de situație într-o scenetă notorie pentru copii din folclorul
românesc, o descoperire târzie (personală), pe care i-o datorez directorului
Institutului de Filologie, Vasile Bahnaru, care mi-a propus, în mod cvasidictatorial
(cu trei martore), să particip la Conferința de astăzi cu o comunicare, consacrată
Zilei Naționale a Culturii și lui Mihai Eminescu.
Textul eminescian figurează la „Jocuri și jocuri de copii”, iar la note și
variante redactorul Aurelia Rusu precizează: „Text de Iași, 1876, originar, cum
arată însemnarea de la fine, din Steiu din Crișova. Împreună cu piesele 331, Mere
racul a peți, și 332, Pipalaca/ Mulge vaca, formau o unitate, mai curând se urmau
una după alta, fără semne despărțitoare”.
Eminescu și acest text de la pagina 257 mă determină să vă divulg un amănunt
biografic – că am debutat scenic, la o sărbătoare școlărească, în clasa I fiind, anume
în această scenetă notorie, Racul și Broasca (de aceea am memorizat-o). Iată
varianta din Sofia de acum 60 de ani:
– Un’ te duci tu, răcușor?
– Mă duc, broască, să mă-nsor.
– Ie-mă, răcușor, pe mine,
că cu mine ți-a fi bine!
– Eu, broscuță, te-aș lua,
popa nu ne-a cununa:
că n-ai cap de legătoare
și nici trup de cingătoare,
nici picior pentru papuc,
la ce naiba să mă-ncurc?
Constatăm în varianta sofiană, în galeria restrânsă de personaje, că Răcușorul
îi dă papucii Broscuței. Dar iată și varianta eminesciană:
Mere racul a peți
La broscuța-n pipirig*;
Află broasca nevedind.
– Bună ziua, roască broască!
– Sănătos, race drace!
Placă, race, la prânzit.
* Un fel de trestie ce seamănă cu papura, dar e mai mică (diminutiv din papură, în loc de
păpurig); alt fel de rogoz care se numește și pipiriguț, spetează și iarba mlaștinii.
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– N-am venit ca să prânzesc,
Ci-am venit să te pețesc.
– Me-a dracu după tine,
Că n-ai cap de cumenac,
Nici piciorul de nădrag.
Papucii în varianta din Steiu Crișovei îi oferă în mod brutal Roasca Broasca.
În varianta sofiană Răcușorul chiar pare grijuliu, pregătind refuzul delicat la oferta/
pețitul cuconiței mirese: eu, broscuță, te-aș lua… Acest te-aș deja sugerează refuzul,
dar are o delicatețe, pe care varianta din Steiu Crișovei nu o caută…
Personajele și mizanscenele distincte accentuează teatralitatea jocurilor
copiilor și spiritul ludic al teatrului (deși nu numai a teatrului, o zice Johan Huizinga
în Homo ludens) chiar în cele mai econoame texte din folclorul copiilor:
Pipalaca**
Mulge vaca,
N-are oală,
Mulge-n poală,
De buratul laptelui
Sare-n vârful gardului,
Și de dorul smântânei
Sare-n fundul fântânei.
Spectacularul dinamism cognitiv face din Pipalacă personaj activ/central,
iar din vacă – personaj docil, pasiv, aproape… spectator. Scena e lesne de imaginat,
iar ritmul determină efortul mnemotehnic, pe care copiii îl percep ca un joc, ca o
competiție: cine emite mai fluent și mai fără poticneli textul?
În același bloc de jocuri pentru copii caz aparte îl constituie Jocul ciofului***:
Iese cioful dintr-o bortă
C-un papuc și c-o ciubotă;
Iese cioful din Galați
Cu mâneca din trei lați;
Iese cioful în cărare
Și-ntâlnește-o fată mare:
– Fată mare pricepută,
Pentru dragoste făcută,
Eu ți-am spus, fată, ți-am spus,
Când vor fi oameni mai mulți,
La mine să nu te uiți;
Când or fi mai puțintei,
Ochii tăi să fie-ai mei.
** Derivatul feminin probabil al pitpalacului.
*** Ciufulit; măscărici; neglijent.
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Și în sceneta Broasca și Racul personajele sunt cele stereotipe, El și Ea,
dar parametrii jocului nu depășesc limitele… inocenței. În Jocul ciofului însă
apare jocul de ochii lumii, tăinuirile, discreția – procedee mai avansate decât
ecuațiile copilăriei. Tăinuirile erotice, așa-zisul limbaj secret, fac atracția precoce
și în folclorul copiilor, unde constatăm perechi de personaje de sexe deosebite, cu
atracții inerente, inclusiv erotice. Jocul ciofului accentuează și multiplică filierele
delicate spre lumile și scenele complexe eminesciene, în care subiecte, motive,
categorii axiale fac schelăria arhitectonică a universului eminescian, și în special
teatralitatea acestui univers.
Spiritul de teatralitate, conturările de personaje, cu dominanța centrală a
perechii magnifice-magnetice, el și ea, răzbește din toată lirica populară și a acestui
florilegiu eminescian.
O galerie de personaje mai delicat sugerate provin din selecția eminesciană
de proverbe din colecția vornicului Iordache Golescu. Cum vă pare personajul
despre care proverbul zice… a vorbit și nea Ion, că este și el om? Dar cum vă
pare personajul despre care alt proverb astfel zice… grăitorul de rău și pe morți îi
judecă? Iar acest proverb ce personaj vă sugerează… ca paraua, din mână-n mână
umblă?
…La 16 ani tânărul Mihai Eminescu deslușea în textele folclorice pentru
copii, în jocurile copiilor, manifestarea sincretică a teatrului, pentru care cuvintele
realizează o alianță firească și armonioasă cu muzica și ritmul, toate subordonate
impulsului ludic și cognitiv. De aici nuclearitatea limbajului eminescian, care
s-a constituit într-un poligon de exerciții și testări stereotipe, stare de spirit unde
cuvintele se aleg limpezi și expres transmisibile de mesaj…

CEA MAI APROPIATĂ VECHE RUDĂ A POEZIEI

V

iața e o ghicitoare. Cum o ghicești? Cum o trăiești?...
Parcă-mi iese o poezie cu acest început, deși năzuiam să scriu despre
ghicitoare – specie enigmatică a creației populare, veche cât e omenirea. Nu e nicio
contradicție: și poezia e o enigmă, o spunere nu chiar până la capăt, ca să-l facă
părtaș la actul creației (la bucuria creației!) și pe cel care își pune întrebarea, pe cel
care vrea să dezlege ceea ce nu e limpede până la capăt și, în consecință, se alege
cu un piculeț mai mult de cunoaștere, de un alt fel de cunoaștere.
La începutul vieții fiecărui omuleț cea mai atractivă (ulterior, răsfoind
albumele vechi, și cea mai distractivă) perioadă a începutului cunoașterii, cercetării,
apropierii de lumea din imediata vecinătate, e cea în care nu se poate declanșează
cea mai copleșitoare lucrare a imaginației inocente:
‒ Eu vreau nu se poate!
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Omul, prin firea sa curioasă, nu suportă lipsa răspunsurilor. E proverbial
copilul ajuns la întrebări, cheița de aur a cunoașterii: unde pleacă tata? de unde vine
tata? tată, ce mi-a adus de unde vii? dar cum coace pâinea iepurele și cum de știe
de mine?... Să-i răspundem copilului, oricum, dar să pornim spre răspuns și, dacă
se poate, să operăm mai rar cu... nu se poate! Deși... foarte diferitul nu se poate a
generat și mai provoacă declanșarea imaginației interogative a celor curioși: dar
oare ce o fi fiind pe acolo pe unde nu se poate?
Câte povești cu palate bogate, cu sute de uși, între care o singură ușă nu
trebuie deschisă! Ce tortură în fața acestei uși cu nu se poate! Dar ce întorsătură
urmează în continuarea poveștii după ce ușa, unde nici-de-cum nu trebuia să intre
Făt-Frumos, a fost descuiată!
Omul nu a suportat necunoașterea, iar prea multul necunoscut l-a împopoțonat,
aidoma unei gogoașe de mătase (în care viermele de mătase se ascunde în cocon
ca să încerce să devină fluture, să ajungă la aripi!), cu niște răspunsuri de toată
frumusețea și de tot misterul – mituri, superstiții, legende, povești, epopei, panteon
de spirite, zei, eroi... Iar pentru că în toată istoria sa omul a tot avut parte de nu se
poate, a înfășat această agresivă provocare a cunoașterii cu un limbaj enigmatic,
figurativ, pigmentat cu întrebări de pe orbitele tensionate din jurul nucleului
tabuistic, și, în consecință, s-a ajuns la ghicitoare și la poezie. Doamne, ce frumusețe
de cuprindere esențială a sufletului: Am o lădiță/ cu o porumbiță:/ dacă zboară
porumbița,/ n-ai ce face cu lădița. Câtă e poezia și câtă e ghicitoarea? Ia ghici!
Că eu (recunosc cu mâna pe toate dicționarele!) nu le-am ghicit pe toate câte le-am
selectat pentru acest volum – că așa e firesc: capcanele din jocuri de cuvinte, din
cuvinte arhaice, dialectale, regionalisme, din cuvinte șugubețe (uneori chiar prea
șugubețe – abia de rezistă hârtia) să te îndepărteze de dezlegare și să te încurce, cât
ai fi de poet și etnolog. Dar în aceste cazuri mă iau după îndemnul lui Confucius,
care zice să nu ne oprim dacă nu găsim răspunsul la o întrebare – să înaintăm spre
alte întrebări. Ghicitorile sunt un fel de întrebări, dar altfel spuse, altfel pornite spre
tine – important e să vă întâlniți.

ÎMI PLAC PROVERBELE LUMINOASE, DAR LE-AM
INCLUS AICI ȘI PE CELE CARE MĂ ÎNTRISTEAZĂ

O

  auzeam pe mama adeseori cu o întorsătură de vorbă, pe care mult mai
târziu am prins a o pricepe: Uneori poți primi un domn, alteori – nici
măcar un om. Tot de la mama am auzit ceea ce nu am mai auzit în altă parte:
În  toată casa bate coasa, dar în drum nu se aude.
Doamna Aurelia Rusu, redutabil eminescolog din echipa lui Perpessicius,
a cercetat caietele lui Mihai Eminescu, constatând că majoritatea proverbelor
transcrise de poet între 1875–1982 sunt din opera paremiologică a lui Iordache
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Golescu. Cred că Eminescu a selectat ceea ce i-a plăcut mai mult dintre proverbele
vornicului, iar mie – din ceea ce i-a plăcut lui Mihai Eminescu – mai ales proverbul
cu izvorul mi s-a părut deosebit: Izvoarele curg în sus. M-a surprins să nu găsesc
între preferințele lui Mihai Eminescu un proverb pe care-l consider cel mai deosebit
între toate ale vornicului Iordache Golescu: Vai de pasărea ce scapă de colivie
și cade în laț! Oare de la cine l-a auzit (l-a transcris) vornicul cărturar? Dar pe
celelalte două, tot ale vornicului: Mâna ce nu o poți mușca, sărut-o și o mângâie
și Bărbatul ca un foc, iar muierea foc întreg?
Îmi plac proverbele. Nu am crezut că am să pornesc o carte de proverbe – sunt
deja mai multe, semnate de autori consacrați domeniului. La lectura acestora m-am
prins că transcriu ceea ce-mi place, iar această îndeletnicire mi-a scos în evidență
un fel de competiție: cui îi place și cine evidențiază cel mai frumos proverb? Anton
Pann figura și el cu câteva: Nu te juca cu coada ursului și Mâna altuia nu te
scarpină cum îți place. Dimitrie Cantemir și aici o zice apăsat și înăcrit: Gura care
singură pe sine se laudă pute. Ioan Slavici mai domolește spiritele cu un proverb
de toată frumusețea: Omul se îndreaptă după om. Trebuie să văd la cine am găsit
prima dată proverbul care mi se părea, la început, mai potrivit pentru titlul cărții:
Dimineața poartă aur în gură. Dar în căutarea titlului m-a dat gata Petre Ispirescu.
E superb și sublim proverbul distinsului povestitor: Ochii sunt rupți din mare, dar
mi se pare mai mult: Bufnița nu clocește privighetori.
Am îndrăgit proverbele și am selectat ceea ce mi-a plăcut pentru a împodobi
și a dezghioca noțiunile cele mai omenești, cele mai de lângă om. Unele proverbe
îți plac și te înseninează. Altele îți plac, dar te întristează cu adevărul lor. Sunt
și proverbe polemice, chiar neadevărate, dar cineva crede altfel decât mine și o
zice, reluând un proverb cunoscut de sute de ani – din timpuri în care înaintașii
noștri aveau păreri diferite despre bine și despre rău, despre bărbat și despre femeie,
despre dulce și despre amar, despre adevăr și despre minciună... Nu pot spune că
aceste proverbe, de la urmă, cu adevăruri discutabile, îmi plac, dar o carte adevărată
de proverbe nu ar fi întreagă, dacă am alcătui-o doar din primele două categorii de
proverbe.
Luați aminte la o altă competiție (e, de fapt, o statistică): despre ce vorbesc
mai copios proverbele? Despre inimă? Dragoste? Bani? Mamă? Înstrăinare?
Cuvinte? Vorbe? Neamuri? Vecini? Oaspeți?
Mie-mi place cel mai, cel mai, cel mai mult proverbul românesc Nu dă,
Doamne, omului câte le poate duce. Dar ție? Dar vouă?

COPILĂRIA MITICĂ A OMENIRII

O

mul din toate timpurile nu a evitat întrebările. Răspunsurile Antichității
erau în mituri. Copilăria omenirii a fost mitologică. Din acele timpuri
vechi e revărsarea poeziei din calendarul de peste an al omului pământean.
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Poezia mitologiei românești e mai deosebită la sfârșitul anului, cu precădere
în cea mai lungă, cu cel mai mult întuneric, noapte (noaptea de ajunul Crăciunului),
în ajunul Anului Nou (a sfântului Vasile) și în prima zi a noului an.
Ce frumoasă întâlnirea tinerilor cărturari – copii, elevi, studenți – cu mesajele
timpurii, cu poezia demultă a înainte-mergătorilor! E un tezaur imens, chiar dacă
timpurile au afectat o parte din frumusețile vorbitoare (întrebătoare?) în partea
urmașilor.
Am ales din cele mai frumoase și mai în stare să ajungă la voi colinde,
urături, reprezentații teatrale populare, sorcove, urări de semănat, de chiraleisă, cu
care să vă ajut să deschideți poarta spre luminoasele biblioteci și arhive, unde e
mai multă, mai întreagă zestrea spirituală străveche a neamului nostru românesc –
oglindă miraculoasă, în care să vă vedeți întreagă ființarea în timp și spațiu. Creșteți
dependenți de aceste oglindiri esențiale, ca să înțelegeți câtă lume întrebătoare
a răspuns cu poezie până la voi, dar să vedeți și răspunsurile viitorimii către
timpurile noastre. Cu ce răspundeți viitorului? Căutați-vă răspunsurile, dar să aveți
la îndemână și aceste „cuvente din bătrâni”, căci acestea, de cele mai multe ori,
hrănesc rădăcinile modernităților.

INTIMITATEA DIALOGULUI CU LUMEA
ÎN SPECTACOLUL STEREOTIP AL DEVENIRII
(MORTULUI?)
CARTEA DE CITIREA CELUILALT
CARE ÎȚI ȚINE OGLINDA SĂ TE VEZI
(Fragmentarium)

Balanța Vărsătorului
							
							
							

Mare lucru – te naști.
Mare lucru – să trăiești
și să mori la timp.

De ce nu scrieți voi, scriitorii, o carte limpede despre moarte?...

Să fi avut atunci echipamentul fotografic de azi și să fi bănuit că-mi va fi
poftă să scriu o asemenea carte, ce fotografii de deschidere mi-ar fi ieșit din aceea
ambianță shakespeariană: în cimitirul din Sofia trei nepoți, făcuți gropari (contrar
datinii), discută despre viață și moarte... În jur crângul de cruci diferite, care mai
vechi, care mai noi, care de lemn ciuruit de vreme, care mai vopsite a ținere de
minte, iar noi, ajunși în pământ până la umere, ca să mai scuturăm oboseala și să
depășim înfiorările inerente la ajungerea în dreptul sicrielor aterizaților mai înainte,
eram îndemnați de pe malul gropii de tatăl lui Mircea, cumnatul mai mic, să mai
cinstim – când de sufletul, când de sănătatea... Între aceste motive și urări de gropari,
la timpul tonalităților minore, când și motivul deșertăciunii deșertăciunilor își făcea
intrare în scena de pe fundul gropii (unde așteptam să dăm cu hârlețul de capacul
unui sicriu din cele câteva descrise de cei care ne-au trimis gropari), cumnatul
mai mare, Vasile (care-mi era și nănaș), în loc de urare se întoarce spre mine cu o
pornire de supărare/provocare:
– Ei, de ce nu scrieți voi, scriitorii, o carte limpede despre moarte, ca omului,
ajuns aici, să nu-i fie atât de apăsător?
Să fi avut cumpătul de azi, iar colegii de groapă să-mi fi așteptat chiar
răspunsul, mă auzeau cu precizarea: cărui ajuns aici? Nouă, groparilor ori mămucăi
Vasilca? Că mama mamei, de la optzeci de ani altfel nu ne da binețe (când veneam
de la Chișinău) decât cu o pornire de bocet pe viață: ei de ce mă ține Dumnezău?
Dumnezeu a mai ținut-o cu acest refren încă cinci ani... Pentru noi apăsător motivul
morții?
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Feciorul meu de câțiva ani descoperise, de pe mal, luciul din peretele gropii al
unui craniu (o, Hamlet!) și reuși să-l extragă până a ne dumeri noi, cei cu dumeririle
existențiale și cu hârlețele, că am ajuns în dreptul mămucăi Sofia – mama lui tătuca
Pricoche (mort la șaizeci de ani – cu un sfert de veac înaintea mămucăi Vasilca)...
Cum îl ținea în mânuțele lui mici și cum îl cerceta, rotind curios craniul răstrăbunicăi
(ce fotografie ar fi reușit!), îmi părea că ține o minge, pregătindu-se de lovitură și
l-am domolit cu explicațiile genealogice la îndemână...
Dar întrebarea cumnatului Vasile plutea în aer. Căutam un posibil răspuns
pe înțelesul audienței, între care constatarea că toate marile cărți se învârt în jurul
întrebării axiale, dar că ar face limpede și neapăsătoare apropierea de aici?...
Salvator a sărit cumnatul Mircea, care mi-a făcut inutilă orice explicație:
– Dar câte cărți ai citit mata, bade Vasile? La o adică...
Ce pauză năucitoare pentru celălalt cumnat și ce răspuns limpezitor i-a
răbufnit apoi, odată cu apucarea cu năduf a hârlețului de coadă – cu simpozionul de
pe fundul gropii uitasem de săpat:
– Mie de cărți îmi arde? Atâta lucru am de făcut!
Despre teatru e această carte, despre un spectacol stereotip, pururi reluat,
care o încheie mereu cu... încheiatul. Dacă împrumutăm celebrul, limpedele desen
al Micului Prinț cu elefantul înghițit de un șarpe boa ori dacă ne imaginăm un
deal domol de al nostru, reușim să exprimăm, parabolic, desfășurarea dinamică a
spectacolului venirii, devenirii și ieșirii omului din scena spectacolului uluitor al
vieții omenești. Dealul e de escaladat, apoi de coborât. Din vârful dealului văzătorii
pot citi ceea ce zice această carte (și începuturile, dar și încheiatul), dar nu o mai
pot lua înapoi. Imposibil, Sisif! E ca și cum ai da ascultare înjurăturii indecente,
dar stereotipe în toate (in?)culturile populare (?) ale diferitor geografii, care-l
„expediază” pe cel înjurat înapoi în... maternitate. Dacă depășim șocul jucat/mimat
al situațiilor civilizate și ne gândim ce înseamnă vectorul unic al diferitor variante,
am ajunge la Creanga de aur a lui Frazer, unde toate-și au o explicație înrădăcinată
în vechi și încâlcite spectacole magice, în care spiritul sacru al arborelui numai prin
simboluri fal(n)ice era exprimat.
De tonalitate absolută acestui fel de carte se potrivește celebrul cântec
românesc Lume, lume cu banala constatare că așa-i viața trecătoare, unul naște
altul moare: cel de naște pătimește, cel de moare putrezește. Da, dar cântecul
culminează cu începutul: lume, lume, soră lume, nu mă mai satur de tine!
Sănătate și poftă de toate, deschizătorule de cartea mea despre teatru, viață
și moarte!

Nietzsche între drumețul vrednic și dalbul de pribeag
Vii și nu știi –
vii, devii...
Vii, devii, încerci să fii...
Vii, devii, înveți să fii
și să știi să fii,
să știi
că apoi
n-ai să mai fii,
dar... să fii, încă să fii
și să ții
drum lung,
drum bun
către punțile târzii
între
unde-o să mai fii
și alt mal cu... păpădii,
risipire în pustii,
unde... nu știi cum să vii,
dar să vii, încă să vii
și drumeț vrednic să fii...

Nu mă poate suspecta nimeni că am prea grăbit această carte despre Teatrul

Lumii, iar etapa sofiană – lăcomoasă în alergarea din scenă în scenă! – nu mi-ar fi
fost de recitire chiar în asemenea măsură, dacă mișcarea de renaștere națională nu
m-ar fi determinat să abandonez vacanța mea de liber creator (abandonasem de
cinci ani Academia) și să încerc, timp de 16 ani și 16 zile la Departamentul Cultură
al primăriei Chișinău (așa se numea, oficial, subdiviziunea administrației publice
locale pe care o conduceam), să conving lumea că numai prin cultură omul devine,
se împlinește, realizează viață de... om. Iar cei 6 ani cu peste 200 de duminici ai
programului meu de autor „2 ore cu cei mai frumoși copii ai Chișinăului” (program
al Academiei Duminicale pentru Copii și Părinți 2 ore + 3 iezi, element nuclear al
concepției Satului TREI IEZI, vis pentru care am venit – declarat, condiționat – în
administrația capitalei) m-au întărit în convingerea că puiul de om care se aburcă și
ajunge în scenă e altul decât cel care luptă cu timiditatea și confortul închiderii în
sine. Scena te determină la comunicare, provocându-te cu altă perspectivă a relației
cu ceilalți – o parte rămași în dimensiunea timidității, expectativei, altă parte ajunsă
alături de tine la altă altitudine.
Și ceea ce realizam până la venirea în birocrație era în același context,
îndeosebi emisiunile-concurs „Cinel-Cinel”, dar tribuna și instrumentele primăriei
capitalei sensibiliza confruntarea programelor strategice. Să fiu, să activez la scenă
deschisă în toate scenele capitalei după ce am alergat în expedițiile folclorice
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(coincidență? – cam tot atâția ani) după cetele de Căluți, Urși, Cerbi, Haiduci,
Brâncoveni, Irozi, Mălănci!
Mi s-au întâmplat – acasă la Sofia, la cenaclul literar și la cercul dramatic de la
Universitatea Pedagogică „Alecu Russo” din Bălți (unde-l aveam de regizor, pentru
cele câteva spectacole în care am jucat, pe actorul Andrei Moraru de la Teatrul
„Vasile Alecsandri”), în competițiile poetice televizate între echipele studențești
(TVC), în expedițiile folclorice, în scenele și în teatrele capitalei (inclusiv în calitate
de dramaturg)... Nu că m-ar fi provocat ori m-ar fi motivat Nietzsche să mă apuc
de această aventură de carte, dar vine bine, inclusiv la fixarea în tonalitate, remarca
neamțului dintr-o lucrare mai puțin răsfoită de lumea grăbită – Știința voioasă:
„Câți oameni se pricep să observe? Și printre cei puțini care se pricep – câți se
observă pe ei înșiși?” (Știința voioasă, București, Humanitas, 2013, p. 212).
Mai adeseori recetirea, observarea la distanță, la îndepărtare trezește scriitorulregizor să-și joace spectacolul a câte le-a trăit la fuguța. E norocul Amintirilor din
copilărie, dar e același mobil și pentru Gabriel Garcia Márquez (A trăi pentru a-ți
povesti viața), Jules Renard (Morcoveață), Mark Twain (Autobiografiile)...
Doamne ferește, nu intenționez aici o autobiografie, pur și simplu nu o să mă
evit când o să-mi fiu de ilustrație în această carte despre scena non-stop a lumii.

Nu-i citești nou-născutului înțelepciunile Ecleziastului
cu deșertăciunea deșertăciunilor...
...dar spectacolul cel mai stereotip și cel mai cutremurător de fiecare dată e
spectacolul ieșirii din scenă a omului care s-a născut, s-a căznit și a ajuns la trecerea
inevitabilă înapoi în țărână. Cum să prinzi tonalitatea adecvată, să nu fie ca în
Ecleziast și nici ca în psihologie, dar ca să se vadă spectacolul?
Ideea unei cărți despre Aniversările și înmormântările poeților mi-a venit
la aniversarea mea, când cei 65 de ani iulieni mi-au fost radiografiați într-o
Conferință științifică la Academie, vorbindu-mi-se doar de bine (anii!), exact ca
la cele două ocazii foarte înrudite. Tot timpul e tonalitatea la mijloc, o împletire
delicată de autoironie cu puțină filosofie și încă ceva ce le-ar conjuga și echilibra...
În poezie am surprins, poate cel mai neforțat, dihotomia într-un haiku – Aniversări,
înmormântări...: Teste-pretexte:/ lumea cu flori mai multă-i/ la mort – nu la viu.
Cât e de proastă pregătirea omului – pe tot parcursul vieții – de moarte?
Recunosc: paranteza cu mortul mi-a venit în titlu la miezul nopții unei
insomnii inerente înainte de pescuit (pe la ora 1, 18 septembrie 2014) și am înțeles
că asta-mi lipsește – mortul! – ca să pun capac lucrării despre teatralitatea lumii!
Devenirea mortului! Ce superb! Asta la miezul nopții superb îmi pare (acum când
scriu – să văd apoi dacă rezist să nu redactez)... Mortul trebuie să aibă obraz și – la
momentul oportun (îi pare cuiva că respectiv e mai bine?) – să se prezinte suficient
de obosit de viață, chiar un pic sătul de ea, împuținat, cooperant cu regizorii știutori
de asigurarea mișcării într-un singur sens al morților împliniți (nu-mi plac morții
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țepeni, care așteaptă să li se facă totul de-a gata, prefăcându-se că pe ei nu-i privește
nunta asta, care poate fi mai simplă, dacă mortul de mai devremior, de pe când încă
mai foiește, se îngrijește să împartă ceea ce a adunat, ca să nu umble cu pomenile
copiii, rudele, spetindu-se în timp ce el...). De reținut detaliul important al mișcării
într-un singur sens al morților împliniți. Spectacolul, oricum, se va încheia cu
mortul. Punct!
...Acum înțeleg că trebuie să anunț, din start, cititorul că încheierea cărții va
fi despre cum o va încheia mortul cu devenirea. I se pare cumva cuiva că oricare
mort o încheie la fel? Nu cred că oricine mi-a luat cartea în mână e atât de naiv
încât să creadă la fel ca vecinul său și să creadă că morții sunt de o categorie. Dacă
realitatea ar fi de asemenea natură, recunosc că nu aș mai scrie cărți.
Obișnuiesc să ajut cu o poezie, cu o linie grafică situațiilor livrești tensionate
ori celor lipsite de tensiunea cuvenită... Aici e nevoie de pauză lungă – pentru
fiecare – pe cont propriu: gândiți ce vă vine... Ba nu e corect! Textul celebrului
cântec românesc, reluat mereu și în diferite aranjamente, Lume, lume, nu poate lipsi
aici unde explic… coperțile vieții. Și cântecul cuprinde acest miracol dihotomic al
lumii trecătoare…
Lume, lume, soro lume,
când să mă satur de tine?
Când s-o lăsa sec de pâine
și păhăruțul de mine?

Două spectacole stereotipe pe viață și pe moarte cu urările
de devenire și cuvinte de pomenire
Spectacolul venirii pe lumea aceasta și spectacolul plecării în lumea cealaltă...
Inevitabile spectacole! Fiecare om le joacă.
Și un spectacol, și celălalt spectacol au permanent în avanscenă două
personaje – Viața și Moartea.
Și un spectacol, și altul au variante.
Spectacolul venirii pe lume a pruncului poate avea următoarele variante:
1) Mama naște un prunc viu;
2) Mama naște un prunc mort;
3) Mama moare în timpul nașterii pruncului viu;
4) Mama moare în timpul nașterii pruncului mort.
Spectacolul trecerii în lumea cealaltă – enigmă nedezlegată, marcată de
angoasă, curiozitate, – are mai multe variante:
1) Pruncul se naște mort, viața curmându-i-se la trecerea spre viață;
2) Mortul copil – accident sau boală;
3) Mortul tânăr – accident sau boală;
4) Mort matur – împlinit, împăcat;
5) Mort răvășit, angoasat de înțelegeri și neliniști târzii;
6) Mort bătrân, necăjit/obosit de prea multă viață.
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Mama, moașa, medicul, tata pe undeva, rudele, preotul – personaje toți. Dar
în avanscenă, tot timpul, Moartea tensionează teatrul vieții și al lumii.
Venirea pe lume e marcată ne-a-pă-rat de un plâns fără sine a pruncului.
Dacă nu plânge, moașa îi aplică o palmă la funduleț și acesta își ia aminte de...
taxă. Ce cuvinte predomină la această ocazie de înnoirea lumii? Să fie sănătos!
Să crească om de treabă! Să le fie de ajutor părinților! Să-și găsească drumul în
viață – calea! Să-și găsească rostul în viață! Să se împlinească!
Cel de al doilea spectacol are ieșirea din scenă la stația terminus, administrată
de Moarte. Ce cuvinte predomină la această ocazie de părăsirea lumii și trecerea
în cealaltă? Dumnezeu să-l ierte, că bun om a fost! Să trăim și să-l pomenim cu
cele împlinite de răposat, că n-au fost puține! Dumnezeu să-l odihnească – nu a
mai cunoscut odihna! Dumnezeu să-l ierte, că tare s-a mai chinuit și nu s-a ales
nimic din viața lui!
Între ab-urcarea în scenă și ieșirea din scenă fiecare își joacă – foarte diferit  –
spectacolul Devenirii.
Cât de clară e scena teatrului lumii! Ai intrat, te-ai prezentat, ai făcut ce-ți
pare că e important de făcut (în fond, ai făcut ce ai putut), ai plecat. Limpezeala
aceasta simplistă e de conturarea imensei scene, în care ni se întâmplă rătăcirile și
iluziile. Să ne rămână această cuprindere a teatrului, ca să putem citi incredibila
îmbulzeală... a devenirii fiecăruia și a tuturor în aceeași scenă, în același teatru al
lumii.
De la aburcarea în scenă până la ieșirea din scenă – ce mai teatru!
Facem abstracție de superbul spectacol al venirii puiului de om pe lume,
când el e incontestabil personajul central, care dă iluzia de păpușă vie, care nu știe
ce vrea, dar îi subjugă pe toți – dictator mic (dictator mic copilul dorit), pe care toți
îl visează să crească. Ce să crească? Ce să devină? Ce înțeleg părinții că vor să le
crească odorul și de cine depinde să pornească cum trebuie să crească? Și care e
lucrarea în firava și fragila mică ființă din centrul casei în care a apărut?
Două personaje la începutul și la sfârșitul spectacolului stereotip, de care nu
ne mai săturăm (nu mă prindeți la inexactitate – ne mai iese pe ochi uneori, dar de
cele mai multe ori nu ne săturăm de viață).
Și personajul de la început, de la eternul început, ne înduioșează până la
lacrimi, și avem atâta răbdare să-l asistăm cum se aburcă în scenă – mai întâi
cotilindu-se, apoi în patru labe, apoi cu pași firavi: copilul!
Personajul de la ieșirea din scenă – unic și el: mortul! Mereu aceiași
mizanscenă cu mortul în centru. Ce mai simetrie – la început copilul în centru, la
sfârșit, când omul îmbătrânit alunecă înapoi spre toate ale copilului, tot în centru
e plasat/suportat... Jocuri în jurul copilului, jocuri în jurul mortului, pe care îl
cocoțăm în centru, chiar pe tron (cum i se zice sicriului în Oltenia)... Că după ce
ajunge copilul tânăr bun de însurătoare, la nuntă i se zice tânăr împărat și-i pornit
la vânătoare după mireasa-căprioară... Teatru! De la naștere până la moarte omul
nu se poate debarasa de sine, de sinele constituit în copilărie, când copilul altfel
nu cunoaște și nu crește decât în joacă.
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Ostatecii jocului suntem – are dreptate Johan Huizinga cu Homo ludens,
depistând jocul în tot. Jucăm teatru! Încerc să prind tonalitatea de spectacol-carte în
aceste apropieri din toate părțile de scena imensă în care ne întreținem.
Există cineva în afara acestei scene? Mă tem că nici Creatorul nu e în afara
acestui teatru. Intrarea în scenă și ieșirea din scenă a omului – toate-s teatru.
Pregătirea de spectacol s-o pornim de la Eliade (Mircea Eliade, Istoria
credințelor și ideilor religioase. București, Editura Univers Enciclopedic, Editura
Științifică, 1999, p. 15), că de la câte le-a văzut fostul adolescent miop lucrurile se
deslușesc mai limpede.
Chiar paranteza de la bun începutul capitolului 1 al Istoriei credințelor și
ideilor religioase („în pofida importanței sale pentru înțelegerea fenomenului
religios, nu vom discuta aici problema „hominizării”. Ajunge să reamintim că
poziția verticală marchează deja depășirea condiției primatelor” – p. 15) constituie
o intrigă teatrală, declanșând o curiozitate aparte pentru spectacolul de până la
ridicarea în picioare a omului. „Grație poziției verticale spațiul este organizat
într-o structură inaccesibilă prehominienilor: în patru direcții orizontale proiectate
pornind de la axul „sus” – „jos”. Altfel spus, spațiul se lasă organizat împrejurul
corpului omenesc, ca întinzându-se în față, în spate, la dreapta, la stânga, sus, jos…
Această experiență a spațiului orientat în jurul unui „centru” explică importanța
diviziunilor și împărțirii exemplare a teritoriilor, a aglomerărilor și a locuințelor, și
simbolismul lor cosmologic” (Ibidem, p. 15).
De aici începe, mai deslușit, teatrul omului – din fixarea celor 6 coordonate
solare (heliade – helios-soare) și perceperea centrului-eu. Câte centre în scenă și
care e mai în… centru?
Subtilități spațiale la îndemâna și la înțelegerea oricărui ajuns în scenă (la
teatru!).
Vederea mișcării omului în timp e ca la lecțiile de odinioară la fizică: din
punctul A (deși ar fi mai corect din clipa A) spre punctul Z (clipa Z) pornesc să
devină (să se împlinească?) un pom și un om. Inevitabil, în clipa Z se încheie
numărătoarea… Ori altfel explicat, mai cinematografic: din clipa A urcă un Copil în
tren, iar în clipa Z coboară din tren un moș gata mort – Mortul. Devenirea împlinirea/
creșterea/maturizarea/deșteptarea/avansarea/acumularea etc. se produc între clipa
A și clipa Z. Ce devii? Ce acumulezi? Ce împlinești? Ce ți se pare că ai de făcut
între A și Z? Are un sens urcarea în tren, dacă, inevitabil, în clipa Z toți ajung la fel?
Sensul vieții? Deșertăciunea deșertăciunilor?
„E periculos să trăiești. Dacă trăiești, mori!” (poet și autor polonez de
aforisme Stanislaw Jerzy Lec).
Aburcarea/ escaladarea scenei de către Copil și ieșirea inevitabilă din scenă
a Mortului e spectacolul vieții, mereu reluat, mereu încheiat, mereu copleșitor prin
cele două personaje centrale, care solidarizează microsocietăți – Copilul și Mortul.
Paralela spectacolului vieții cu un spectacol de teatru interferează centrele
ambelor scene. Între Copilul intrat în scenă și Mortul scos din scenă ce se întâmplă?
Devenire? Nedumerire?
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Vederea trenului în care urcă fiecare și din care coboară fiecare la fel –ieși din
mama-gară și cobori în țărâna-mumă – nu ne încurcă vederea vagoanelor diferite în
care călătoresc (în timp) diferiți inși.
Arthur Schopenhauer citește această diversitate, inclusiv comportamentală,
a pasagerilor, constatând că-s ridicoli cu grija pentru bagajele lor efemere (mai
efemere decât distanța dintre A și Z) – pentru ceea ce, consideră pasagerii, că au…
Alții… cu ce ifose mai dialoghează, în timp ce unii tac – misterios – ca să pară ceea
ce nu sunt („oamenii sunt ridicoli doar atunci când vor să pară ceea ce nu sunt” –
Giacomo Leopardi).
În replică lui Aristotel, care „a împărțit bunurile vieții omenești în trei clase:
cele din afară, cele sufletești și cele trupești”, Schopenhauer, „păstrând numai
treimea împărțirii”, zice „că deosebirile în soarta muritorilor se pot întemeia pe trei
fundamente. Și anume:
1. Ceea ce este cineva: așadar, personalitatea în înțelesul cel mai larg,
care cuprinde sănătatea, puterea, frumusețea, temperamentul, caracterul moral,
inteligența și dezvoltarea ei.
2. Ceea ce are cineva: așadar, proprietatea și averea în orice înțeles.
3. Ceea ce înfățișează sau reprezintă cineva: sub acest cuvânt este știut că
se înțelege tot ce este el în mintea altora, adică, cum și-l reprezintă ceilalți; cu alte
cuvinte, opinia lor despre el. Această rubrică cuprinde onoarea, rangul și Gloria”
(Arthur Schopenhauer. Aforisme asupra înțelepciunii în viață. Chișinău, Editura
Enciclopedică „Gheorghe Asachi”, 1993, p. 11).
Cel din centru, în toate spectacolele, are un refren, mai mult sau mai puțin,
camuflat: la tot pasul dau de mine…

Când cu sete cauți forma ce-ar putea să te încapă...
Ce altceva face un ambițios pretendent la o recunoaștere academică
corespunzătoare următoarei trepte în escaladarea năzuințelor amețitoare decât să le
toarne, cum cere lumea, o istorie pe apă? Doar că... dozată și structurată pe capitole
și paragrafe, și cu subsoluri, în care să se vadă că știe și alte istorii pe ape ale altor
pretendenți la alte înalte trepte!
După ce am constatat că monografia mea Miracolul scenei în arta populară
(Iulian Filip, Miracolul scenei în arta populară. Teatrul popular din Basarabia
și Bucovina de Nord: afirmarea dramaticului și poetica sincretică. Chișinău,
Editura Profesional Service, 2011. 249 pagini) m-a trecut în lumea oamenilor (și)
cu alte năzuințe decât cele ale unui autor cu cărți cu tiraje mai mari și cu cititori
mai... gălăgioși decât lumea academică, pornitul acestei cărți despre teatralitatea
lumii (rudenie cu theatrum mundi, dar vreau să cred că e un pic altceva) o vedeam
proțăpită pe dihotomia teatru și poezie, fenomene conjugate de la începuturi arhaice
și până azi, deși în modernitate poezia de mai multe ori, dar și teatrul pe alocuri, își
revendică autonomia.
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Cartea răvășitoare a lui Johan Huizinga Homo ludens (Johan Huizinga,
Homo ludens, București, Humanitas, 2010. 344 pagini) mi-a spulberat bruma
de seriozitate pe care o căutam în rațiunile sofisticate ale separatiștilor puri și
autonomi: „...problema referitoare la natura creației poetice. Într-un anumit sens,
această problemă constituie tema centrală a unui studiu despre legătura dintre joc
și cultură” (Ibidem, p. 204). Și mai jos: „...activitatea poetică, născută în sfera
jocului, rămâne mereu la ea acasă în această sferă. Poiesis este o funcție ludică. Ea
se desfășoară într-un spațiu de joc al minții, într-o lume în care lucrurile au alt chip
decât în „viața obișnuită” și sunt legate între ele prin alte legături decât prin cele
logice. Dacă admitem că seriozitatea este ceea ce se poate exprima corect în termenii
vieții obiective, atunci poezia nu devine niciodată serioasă” (Ibidem, p. 204). Și mai
jos – pentru îndărătnicii care insistă să fie considerați în modul serios din spațiul de
joc al poeziei: „Ca să înțelegi poezia, trebuie să te înveșmânți în sufletul copilului,
ca într-o cămașă fermecată, și să admiți că înțelepciunea copilului este mai presus
decât aceea a bărbatului. Această natură primordială a poeziei, înțeleasă încă de
către Vico în urmă cu două veacuri, se află cel mai aproape de noțiunea pură a
jocului” (Ibidem, p. 204).
Nuanțarea jocului provine și de la citarea lui Francis Bacon de către Huizinga.
„Poesis doctrinae tanqua somnium, poezia este ca un vis al științei” (Ibidem,
p.  205).
Ispita extinderii enciclopediste îmi afectează proțapul dihotomic teatrupoezie și vederea acestui cuplu conjugal trecând triumfător prin epocile divorțurilor
spectaculoase. Tot la începuturi ne întoarce Huizinga: „În lumina unității originare
dintre poezie, doctrina sacră, înțelepciune și cult, întreaga funcție a civilizațiilor
vechi este înțeleasă într-o formă nouă. O primă condiție pentru o astfel de înțelegere
este desprinderea de concepția că o artă poetică ar avea numai funcție estetică sau
că n-ar putea fi explicată ori sesizată decât de pe poziții estetice. În orice civilizație
înfloritoare, vie, și mai ales în culturile arhaice, poezia este o funcție vitală, o funcție
socială și liturgică. Oricare artă poetică veche este, la un loc și în același timp:
cult, divertisment festiv, joc de societate, iscusință, punere la încercare, sarcină
enigmistică, catehism de înțelepciune, persuasiune, magie, prorocire, întrecere”
(Ibidem, p. 205).
Poezia, copilul, jocul... Sinele omului se edifică în copilărie, iar copilul altfel
decât în joacă nu crește, nu cunoaște, nu se împlinește. Sinele omului e ambalat
în joc cu toate derivatele sale, între care poezia și teatrul sunt mai acasă oriunde
și oricând în firea omului (firea și sinele – rudenie de prim rang)... Aplecarea spre
joc, spre teatru tot din copilărie ne vine, oricât de serioși nu s-ar da unii regizori
de  tragedii.

Carte-spectacol, cititor-spectator și unghiul de vedere –
câtă scenă cuprindem cu cititul?
Relația spectatorului cu spectacolul e similară cu relația cititorului cu o carte.
Și spectatorul citește câte se întâmplă în scenă.
Nu orice carte, nu orice spectacol de teatru își propune să cuprindă întreg
parcursul omenesc de la urcare în scenă până la ieșirea din scenă, deși intriga,
atractivitatea, valoarea unui spectacol, a unei cărți e un element problematic,
intrigant din spectacolul devenirii omului între punctul A și punctul Z (datele
inevitabile ale problemei!). Segmentul „nodal” selectat de către scriitor ajunge
spectacol atractiv, carte atractivă prin personajul care se „împiedică” de acest
„hop”, metamorfozându-l într-o treaptă, trecere mai departe – mai mult sau mai
puțin spectaculoasă/atractivă –printr-o nouă „trezire” (la Herman Hesse în Jocul
cu mărgele de sticlă) ori chiar o nouă „naștere” (Nietzsche), accentuând calitativ
ascensiunea spre vederea ieșirii din scenă, pe unde se presupune înalta morală
contabilitate.
Ar fi un sens „ascuțirea” văzului (ca să deslușim mai limpede și poate mai
devremior deșertăciunea deșertăciunilor?)? Ar fi un sens al vieții să-i găsești vieții
un sens? (Eliade). Ori o provocare pentru temerari – să-i găsească un sens, dacă
viața nu-l are? (Noica).
Intrarea în scenă – se vede? Că deja am intrat în scenă – nu în carte. Când zic
jucărie de carte, elementul nuclear al aventurii e jocul și noi (eu, autorul și cititorul/
cititorii, câți vor fi fiind) am intrat în joc. Calitatea noastră de personaje – Autor,
Cititori – deja conturează distinct scena (de dorit) comunicantă a noastră, iar pentru
evitarea tracului, constatăm pe perimetrul scenei cușca/cuștile sufleorilor.
Totuși, bibliografia! Că nu începe totul de la autor ori de la 1917 – cel mai
moderat cititor de cărți pornite la Academia de Științe cunoaște axioma și trece cu
ochii peste bibliografie – peste cușca sufleorilor. Cum să o evit și eu? Dar excesele
în orice domeniu afectează originaritatea și originalitatea investigației.
Cu sufleorii o să avem relații la tot pasul, dar mai la vale o să zic mai pe
îndelete câte cred despre această relație-capcană. Acum am deschis cartea, am ieșit
în scenă…
Să clarificăm din start rudenia spectacolului teatral cu cartea și să realizăm
unicul rost, același, în relația cititorului-spectatorului cu cartea-scena. Nu e un scop
în sine, scop final, cititul virtuos, – pe diagonală, fotografic, fulgerător, – însușirea
unui ori altui alfabet, cu ajutorul căruia se scriu/citesc cărțile bune și cele foarte
valoroase. (Aici, în paralel, îmi apare rostul intermediar al claviaturii diferitor
instrumente muzicale între sufletul artistului-interpret și mesajul emis – nu pentru
urechile! – pentru sufletul ori cutia de rezonanță receptoare... Asta ar fi cartea și
scena, intermediare, între viziunea dramaturgică-regizorală și cititor-spectator).
E foarte importantă vederea acestui vector unic a două fenomene de cultură, de
spiritualitate. Obișnuiesc să insist cu precizarea respectivă la începutul numeroaselor
mele conferințe cu copiii, tinerii, părinții acestora, profesorii, bibliotecarii: citim o
carte și îndrăgim un personaj, pe care îl descoperim (!!!) asemănător cu un vecin
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de al nostru, pe care îl salutăm ani de zile (ori și mai rău – nu-l salutăm ani de zile),
considerându-l șters, neinteresant, comun. Citirea cărții ne învață citirea vieții,
deslușirea personajelor în afara paginilor cărții atractive.
E la fel și cu personajele scenice, pe care spectatorul le citește în alt fel și
într-un timp organizat altfel, mai restrâns (cu mai puține antracte decât la citirea
unei cărți, care poate fi pusă de o parte pentru altă zi, mai liberă), dar impactul
spectacolului captivant e similar cu efectul lecturii unei cărți atractive.
Ce fel de cărți ne place să citim? Doar povești? Ori numai detective? Ori
numai cărți de dragoste?
Cartea este fereastra prin care privești lumea, – imensa, diferita lume,
– de care nu te mai saturi. Lumea e diferită, diferită e surprinsă într-o carte ori
alta  – diferit se vede din diferite ferestre. Dar diferența, schimbarea vederii lumii,
se nuanțează și din partea astalaltă, a cititorului/privitorului prin aceste magice
optici  – cărțile/ferestrele, fiindcă și el se schimbă... Citești o carte bună, care te
captivează și te copleșește concomitent, și într-o anume stare de spirit fereastrași trage ecran de argint, oferindu-ți oglindă: vederea/lectura lumii îți facilitează
vederea de sine în această deschidere/vedere/înțelegere a câte te înconjoară ori,
dacă Everestul (sinele) nu se escaladează din prima, chiar numai pornirea să te vezi
într-un context comparativ contează în această cale esențială spre sine.
Că a venit vorba de oglindă: nici eu nu o evit, nici eu nu mă evit – de ce să ratez
acest citit cotidian, care nicidecum nu spulberă misterul întrebării și cunoașterii de
sine? Mie... chiar ce mi se întâmplă între cărți?
Cartea a ajuns să însemne elementul nuclear în lumea mea: orice zi începe
și se încheie într-o carte ori alta; oriunde ajung, am o carte ori câteva deschise
ori însemnate la anumite pagini; cărțile de recetire așteaptă răbdătoare revederea;
cărțile mele scrise își știu locul, cele nescrise consultă calendarele și ceasornicele;
adresele cu lumea incontestabilă a cărții încerc să le onorez de câte ori îmi dau
semne că mă așteaptă să mai vorbim despre cărți, dar și despre împlinirea prin
carte. Aici, în lectură, mi s-au deschis ochii (să văd!). Tot în cărți am găsit, dar mai
caut împăcări pentru enigmatica clipă a închiderii definitive a ochilor. Unde – după
aceea! – se depozitează ceea ce ai văzut/citit? Că nu se poate chiar fără urmă...
Rară carte, rar autor se încumetă la cuprinderea întregului parcurs, iar între
cele mai temerare și mai valoroase cele ale devenirii mergătorilor din punctul A
spre Z sunt memorabile și de o atractivitate sigură, iar scriitorii incontestabil mari
nu evită aceste gări esențiale.
Ce fel de spectacole ne place să privim? Venim uneori pentru actor ori pentru
autor, pentru piesă?
Scena vieții e imensă, iar, dacă o întindem liniar, spectacolul vieții tuturor și
al fiecărui actor/personaj în parte e între gara A și gara Z: în gara A se aburcă, pe
brânci, în trenul vieții, Copilul, iar în gara Z din tren coboară adânc sub scenă, în
lut, Dalbul Pribeag, Mortul, și unul (Copilul), și altul (Mortul) acceptați în centrul
scenei teatrului unul singur actor, rol care nu-și mai pierde noutatea și magnetismul:
venirea Copilului pe lume dintr-un mister arhicunoscut, plecarea pe lumea cealaltă
într-un mister ce nu ne mai slăbește.
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De la scaunul copilului scăpat la cuvinte până
la tronul dalbului de pribeag
Acesta e un posibil camerton al cărții mele despre teatralitatea lumii –
scaunul. Vă amintiți când ați spus întâia oară – de pe scaun! – o poezie? Foarte rară
casă, familie, în care să nu fi fost pusă în aplicare această primă scenă a copilului.
Cocoțat la altă altitudine, pe scaun, copilul realizează că e altceva, iar dacă poezia
e din categoria celor pline de teatru, copilul cu poezia spusă de pe scaun gustă
tulburătoarea senzație de personaj.
Cine încurajează escaladarea acestei prime scene? Poate fi unul dintre părinți.
Pentru mine, de pildă (și o să apelez frecvent la mine), sora mai mare a însemnat
regizorul și sufleorul. Am întrebat-o, anume pentru această intrare în carte, dacă
mă lua de nevoie la școală (că părinții n-o scuteau de obligațiile lelei când avea
activități extrașcolare)? Mă asigură că-i era plăcut și se lăuda cu mine, chiar mă
poreclea brigadiru lelii. Spuneam poezii la școală când încă nu învățam. La școală
nu de pe scaun – mă urca pe o bancă școlară, iar colegii ei mă aplaudau. Acasă,
dacă venea la noi unchiul Ion Lopotencu, mă provoca să spun ce poezie am învățat
între timp, iar în loc de aplauze îmi da o bomboană și-mi promitea că o să mă învețe
urătura și conocăria.
Scena are un impact miraculos asupra celui ajuns în scenă. Scena a fost
elementul-cheie al Academiei Duminicale pentru Copii și Părinți. Amintirea
acelui scaun și acelor bomboane din copilăria mea mi-au oferit cheia pentru cele
șase concursuri-scene din programul duminical 2 ore cu cei mai frumoși copii ai
Chișinăului, pe care l-am testat timp de șase ani duminică de duminică în cele mai
prestigioase scene din Chișinău, dar și la Târgoviște și la Târgu Ocnei. Iar ideea
scaunului m-a condus la scaunul cu 7 trepte, pe care le-au escaladat miile de copii
ce s-au perindat prin acest program al Academiei Duminicale.
După această experiență pot afirma că un copil ajuns în scenă e altul decât
cel ce nu ajunge la altă altitudine.
Ajuns la motivul scaun în poezia mea, îmi pare utilă aici evocarea unui danscompetiție cu acest nume, care se practica odinioară la petrecerile sătești, la serate
organizate de tinerii satelor noastre în case arendate pentru câteva ore de seară la
sfârșit de săptămână. În ce consta dansul-competiție Scaunul? Între perechile ce se
angajau în dans, o domnișoară ori un flăcău fără pereche își lua pereche de dans
un scaun. Muzicanții, din când în când, rupeau brusc fraza muzicală, luându-i prin
surprindere pe dansatori, determinându-i să-și schimbe perechea. Cel care nu-și
găsea altă pereche în schimb, se alegea cu… scaunul, pe care-l dansa mai departe
până la altă șansă oferită de muzica oprită. Evident, în acest dans-competiție scaunul
nu e râvnit – cel rămas cu scaunul la sfârșitul dansului e perdantul și declanșatorul
hohotelor, bunei dispoziții.
După scaunul din lumea copiilor și din lumea celor tineri, mi s-a întâmplat –
în poezie – să surprind motivul scaunului, în replică celui din dans, în altă optică.
E scaunul cu trei scene în loc de una și e un scaun foarte râvnit de către jucătorii
de alt calibru.
310

Ideea mi s-a întrupat în poezie la o dată mai rotundă a înscăunării lui Ștefan
cel Mare și Sfânt, când m-am întrebat altfel decât în copilărie: chiar ce calități și
talente trebuie să ai, ca să ajungi înscăunat și să devii Mare Înscăunat, Ștefan cel
Mare? Am întitulat-o Marele Scaun… Abia când a detectat-o distinsul și distinctul
actor Dumitru Fusu și a pornit s-o monteze, am realizat mai limpede cele trei nivele
scenice ale Scaunului Mare…

3 scene dinamic-rotitoare și o băsmăluța transfrontalieră
(metode de întâlnire cu scriitorii încă vii)
Conferințele mele sunt conforme formulei proprii de creație, pe care nu o
pot evita (și de ce aș face-o?). Nu-mi reușește un recital poetic în stare pură când
sunt invitat la o întâlnire cu elevii, studenții, învățătorii. Intrarea mea în scenă e
prin animarea contextuală a laboratorului meu complex, de unde m-am ales azi să
fiu doar poet (că de cele mai multe ori poetul de mine e invitat). Prin întrebările
din sală poetul e provocat să vorbească despre relația cu muzica, liniile, culorile,
folclorul... Când sunt implicat în simpozioane științifice despre un fenomen
etnografic, comunicarea mea nu poate face abstracție de relația scriitoricească
de diferită formulă cu informatorii de folclor, cu interpreții de teatru folcloric, de
copiii care descriu jocurile de copii moștenite de la părinți, dar și despre cele mai
dincoace. Delimitarea artelor, disciplinelor, genurilor, speciilor e comodă (nu știu,
în unele cazuri, cât de eficientă) pentru cercetare, dar în mediul real de viață aceste
frontiere comportă o îmblânzire și o despletire permanentă.
Dar pe aici, pe la frontiere, tensiunile diferenței generează uluitoare, variate
replici ori forme artistice de atenuare. Bunăoară... băsmăluța, atribut la îndemâna
oricui, dar jucat diferit de către copii, tineri, maturi, deși elemente comune vom
remarca în mecanica sentimentală a implicării atributului.
Copiii, la jocul lor în cerc, numit Băsmăluța, o poartă în fugă în afara cercului.
Un copil cu băsmăluța aleargă cât dorește în jurul tovarășilor de joacă, lăsând, cât
mai discret, băsmăluța în spatele unui partener din cerc. Magnetismul jocului e
legat de modul latent de însemnare a alesului și, în mod suplimentar, de detectarea
ori neobservarea de către cel ales al băsmăluței.
Cei tineri altfel joacă Băsmăluța, dar motorul accelerat al jocului tot atracția
dintre el și ea este. Coregraful și etnologul Pavel Popa se oprește mai pe îndelete
la toate aspectele acestui joc („Băsmăluța” – joc ritual al sărutului, în revista
Realități culturale, 2014, nr. 1, p. 27), pentru care, în diferite spații românești,
există diferite denumiri: Perinița, Pelinița, Jocul cu batista, Dansul sărutului...
Cercetătorul constată prezența dansului încă la daci, în sărbătoarea Drăgaicei
sau a Sânzienelor. Citarea din Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir – „un
toiag... legat la capăt cu o năframă cusută frumos” – provoacă vederea galeriei
întregi de steaguri falnice înfrumusețate cu băsmăluțele fetelor, purtate de flăcăi
în cele mai importante sărbători calendarice, preponderent în noaptea Sfântului
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Vasile. În  monografia Miracolul scenei în arta populară făceam trimitere la un
obicei folcloric inedit în județul Dâmbovița (Gabriela Țopa, Un obicei folcloric
inedit – Steagul cu geavrele. În revista Litere, Târgoviște, 2011, nr. 2, p. 78). Pe
ultima sută de metri am primit cartea Mariei Mirea Steagul – obicei unic, studiu
monografic consacrat totalmente obiceiului semnalat de Gabriela Țopa, autoarea
fiind profesoară de la Morteni, comuna unde Steagul cu geavrele e la dânsul acasă
(Steagul – obicei unic, Târgoviște, Editura Macarie, 2004, 223 pagini). Steagul
e cât mai lung, purtat vertical, cu multă făloșenie de cetele de flăcăi, înzorzonat
cu batistele, geavrelele fetelor și ale nevestelor, păstrate anume pentru ocazia
împodobirii acestui simbol vertical. Pavel Popa urmărește ajungerea băsmăluței
până în nuntă (și-l ia de călăuză pe etnologul Andrei Hâncu), unde reține foarte
importanta remarcă: „Răsucirea de trei ori a batistei, ținute la un capăt de mireasă și
la celălalt de mire, pe sub care trec nuntașii, sugerează un rit de comuniune a tuturor
participanților la ceremonialul nupțial” (Băsmăluța..., p. 27).
Hora de pomană din Plaiul Cloșani (Cornel Boteanu, Cântecul Zorilor din
Plaiul Cloșani, Craiova, Editura MJN, 2008, p. 67) se încheie cu obligatoria întreita
călcare a băsmăluței aruncată jos, de acest obicei fiind legată despărțirea cuminte
a celor vii de cel decedat... Dar captez auditoriul pestriț cu o întrebare despre
denumirea locală a sicriului, completând eventuale timide răspunsuri cu șirul de
variante din diferite geografii românești, între care cel din Oltenia, anume din Plaiul
Cloșani, e cel mai provocator – tron. Etnologul Cornel Boteanu anticipă blocul
impresionant de texte cu un studiu introductiv, din care rețin altă curiozitate dansantă
la înmormântare: hora de pomană. „Hora în genere reprezintă un spectacol cum
greu îți poți imagina, mai cu seamă atunci când se desfășoară într-un cadru natural,
așa cum se jucau horele la țară, înainte vreme. Nu voi uita niciodată o asemenea
horă de pomană din seara de Sfânta Maria Mare, în satul Busești. Cu lumânările
aprinse în mâini, în ritmul lent și legănat al muzicii, având deasupra cerul spuzit
de stele, parcă retrăiam solemnitatea unui spectacol antic în care lumea celor vii
intra în interferență directă cu lumea de dincolo, a celor morți. Această horă de
mână reprezintă, în mișcarea ei lentă (boierească), o adevărată procesiune magică
și sugerează paralelismul pe care omul din popor l-a făcut permanent între viață și
moarte… Cutremurătoare, această horă pe care cei vii o joacă cu sobrietate și calm
întru memoria celor morți e un semn cert că în viziunea populară cele două lumi
se interpătrund. De fapt, la sorgintea ei hora a avut un asemenea rost magic, fiind
numită din această cauză descântec. Poate că acest lucru vine tocmai de la forma ei
circulară ori spiralată… La hora de pomană, atunci când cei din fruntea horei calcă
de trei ori peste batista albă e semn că cei din familia îndoliată s-au desprins de
contactul cu moartea și au intrat în obișnuitul vieții. Astfel că hora devine un simbol
al armoniei în care oamenii trebuie să petreacă aici pe pământ, dar și sufletele celor
morți în lumea de dincolo” (Cântecul zorilor…, p. 66).
Copiii și tinerii întrebători – când se ajunge la întrebări și răspunsuri – își
pot ilustra ceea ce aud despre cum trece basmaua din scena jocurilor copilărești în
scena jocurilor tinere, iar cele legate de despărțirea/petrecerea dalbului de pribeag
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țin de un viitor relativ de îndepărtat, unde, pe de o parte, experiența de viață, pe
de altă parte, senzațiile personale cu semnele apropierii stației terminus fac din
motivul morții o scenă în alt fel bună de citit.
Sunt conferințe deschise spre drumurile întrebătorilor, iar punctul și-l pune
fiecare în parte – la timpul punctului. Aici e de remarcat și de aplicat contrapunctul.

Jocul și sinele-camerton
Omul devine cu toate ale lui, esențialele, până la vârsta de 5 ani. (Fermitatea
declarației e a psihologiei moderne). Sinele se constituie pe acest segment, mulânduse, vorba lui Sigmund Freud și a lui Mihai Cimpoi, „în funcție de ofertele și de
cerințele ființelor care îl înconjoară” (Mihai Cimpoi, Sinele Arhaic. Ion Creangă:
Dialecticile amintirii și memoriei (eseu). Iași, Editura Princeps Edit, 2011, p. 17).
Formula stereotipă basmică despre creșterea fulgerătoare a nou născutului
(care urmează să biruie zmeii) e o exactă expresie a uluitoarei capacități de
acumulare a informației de către copil în primii ani de viață. Contrar seriozității
sarcinii, copilul crește și cunoaște lumea înconjurătoare în joacă.
Mereu jucându-se, țopăind aci într-un picior, aci în altul, copilul descoperă
câte o Americă la tot pasul – e plăcerea și limbajul revelației. La orice Americă
nou descoperită copilul scoate limba și o testează dacă-i dulce ori... ce gust are? E
limbajul deliciului. Americile descoperite sunt diferite, gusturile sunt diferite, iar
diferența uluiește, uneori îi provoacă hohote de râs copilului. Limbajul poantei pe
aici se anunță – alt semn de... neseriozitate a jocului.
Copilul în felul acesta cunoaște și crește, sinele în aceste limbaje se afirmă.
Cei mai sensibili și cei mai harnici ani ai omului depozitează impresii, uluiri, emoții,
dar și strângeri de inimă, dureri (pe pielea proprie) ori compasiune pentru cei din
jur, ambalați în dominanța jocului copilăriei.
„Nu știu alții cum sunt, dar eu, când îmi amintesc de anii copilăriei...”...
Mihai Cimpoi în dialecticele amintirii și memoriei vizează și vântură depozitele
de diferite nivele ale acestei sensibilități infantile, explorate excesiv de cele două
scene corespondente ale lui Creangă: în una jubilează neastâmpăratul Columb
cu păr bălai, ce determină soarele să-și urmeze crugul, în cealaltă se delectează
mucalitul degustător de alese delicii, făcând-o pe... prostul. „Știu că-s prost, dar
când mă uit împrejur, prind curaj”.
Se întâmplă: din casele cu părinți care se dau serioși, care înțeleg în felul
lor a fi serios, să apară la lume copii cu rolul învățat literalmente... Sărmanii copii
serioși! Ajung să ilustreze sindromul cuconiței din tărâță. (V-am intrigat? Vezi
treimea lui Schopenhauer și monografia Miracolul scenei în arta populară...).
De aici e de auzit râsul refrenic al lui Socrate în partea celor ce se dau serioși,
„speriind” jocul. Tot pe aici vine să nuanțeze și Einstein cu accentul său referitor la
relația joc-cercetare: play is the highest form of research (jocul e modalitatea cea
mai performantă a cercetării).
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Grație acestor 5 ani de creștere jucată viața noastră toată e mereu în scenă și
dublul nostru statut incontestabil – de personaje și de spectatori – ne prinde esențial
și de minune. Nu mă dau în teatru – de când mă știu sunt în scenă! Ca fiecare dintre
noi. E situația pe care am surprins-o în poezia mea Teama de zbor a zburătorului (o
voi anexa mai jos – puțintică răbdare, vă rog).
Poate nu știm că zburăm, dar cu ce viteză mai zburăm prin cosmos, evitând
comete, asteroizi și gunoaie cosmice! Poate că nu știm că zburăm, dar ce ochi vor fi
făcând... marțienii! Poate nu știm că jucăm teatru, dar ce artiști mai ajungem să fim!
Tot strigă înspăimântat:
–Nu pot zbura-a-a-a!...
și nu se mai oprește
din zbor –
zboară cu tot pământul
prin această enigmă universală,
în care viața
le pune vârf la toate.

Indicațiile regizorale ale celui de al 26-lea președinte american
pentru configurarea scenei lumii și a fiecăruia
Theodor Roosvelt afirma: „Fă ceea ce poți cu ceea ce ai acolo unde ești”.
Îndemnul președintelui are rezonanță pentru partea de lume care poate ceva, care
are ceva, care se află undeva.
Ceea ce ai și ceea ce poți, fiind ceea ce ești, e pe scara valorică a lui
Schopenhauer.
Undeva-ul ne trimite la coordonatele lui Mircea Eliade, care-l plasează pe
om, chiar la începuturile sale verticale, în centrul unui spațiu ordonat.
Spațiul ordonat între cei șase țăruși solari (ca să nu zic heliadieni – de la
helios-soare) – înainte, în spate, în dreapta, în stânga, sus, jos, – e și eventualul
altar, e și eventuala scenă, e și teritoriul „marcat” cu cât cuprinde privirea, dar apoi
și cu alte măsurări și însemnări... E scena primordială, firească a omului din Centru.
Scena-altarul are pe perimetru sufleori, înaintemergătorii, posesorii textului,
bibliografia... Perimetrul e gardul-frontieră între cei care au treabă în scena-altarul
inițiaților, luminaților, iar între cuștile sufleorilor se întredeschid portițe-portițe de
diferiți parametri, prin care trec, se aleg cei care devin posibilii alpiniști în scenaaltar, oamenii realizați, care au ceva, pot ceva și știu unde se află.
Falsă uluirea că ar fi prea mulți scriitori, actori, pictori, muzicieni... Islanda
are cei mai mulți scriitori (fiecare al treilea islandez scrie cărți)... Un om de artă
are o funcție deosebită pentru poarta lângă care s-a întâmplat – să ghideze pe mai
întârziații porniți spre scenă: poate să ajungă să devină...
Dacă poți să faci, e păcat să te prefaci că nu poți. Metamorfozarea oamenilor
întregi, sănătoși fizic, în cerșetori e cel mai mic păcat în contextul nostru. Oamenii se
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nasc cu anumite deosebite calități, cu talente evidente, cu sclipiri evidente de geniu.
Ce faci cu aceste daruri, omule? Doar le fluturi că le ai? Pe aici vine recunoștința
generală – în cazul punerii la lucru a darurilor – ori marele păcat de desconsiderare
și împărăginire a darurilor. În acest context problema și mecanismul complex al
devenirii se deslușește mai limpede.

Gândul secret al fiecăruia...
...e să nu fie ridicol. Giacomo Leopardi afirmă că oamenii sunt ridicoli doar
atunci când vor să pară ceea ce nu sunt.
În teatrul folcloric figurează un personaj ridiculizat în următorul dialog:
CIOBANUL: Cuconiță, cuconea,
borș cu crupe nu-i mânca?
CUCONIȚA: Aș mânca și cu tărâță,
numai să-mi zici cuconiță.
În Știința voioasă Nietzsche îi scoate masca lui August, ale cărui ultime
cuvinte au fost: Plaudite amici, comedia finita est! (p. 69).
De ce e atractivă scena? Te vezi în ea, în personajul care-ți seamănă, cu care
te asemeni. De ce te atrage o carte? Te regăsești în ea, îți regăsești gândurile, te
verifici, te oglindești...
Cartea îți îngăduie această nehotărâre de a ieși în scenă, la lume așa cum ești.
La teatru apropierea scenei și a personajului care îți seamănă (inclusiv în cele mai
stânjenitoare tăinuite slăbiciuni) parcă te-ar deconspira. Triumfi în taină că nu ești
în scenă... Dar tot în scenă ești! În sala de spectacole – tot spectatorul cu spectacolul
său!

Alunecarea și potrivirea cotidiană a măștii
În fiece bună dimineață ce altceva facem în fața oglinzii, care... dacă-i ții
fața limpede și curată, nu că mai frumos – mai adevărat te arată, cu fața ta mai
adevărată?
Cât de tare ai vrea să-ți vezi și să-ți arăți fața? Ispita oglinzii provine și din
această permanentă cercetare/citire de sine, care nu reușește atât de lesne și nu din
cauza oglinzii aburite de respirația întretăiată a cercetătorului pe chipul propriu... Ia
ce zic proverbele: numai copilul, bețivul și nebunul zic adevărul! De ce triumfăm
în unele situații și chiar ce-i cu acest ți-ai dat arama pe față și ce-i cu insul care
atât de reușit o tăinuiește și doar în anumite situații se developează și își dă arama
pe față?!!! Se maschează/camuflează intenționat cu un alt metal mai ipocrit decât
arama ori nu a ajuns încă la SINE, la fața adevărată? Sinele s-ar chema fața
adevărată? Descoperă și el că asta-i e fața, arama? A purtat mereu o mască și acum
i-a alunecat? Ori chiar i-a căzut?
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Vom mai reveni la ultimele cuvinte ori la ceea ce se zice mai adeseori cuvinte
cu gură de moarte. Aici, însă, ne e de folos, pentru fixarea în tonalitate, amănunte
de la case mai mari drămăluite de Friedrich Nietzsche: „Vă amintiți poate că
împăratul August, acel om îngrozitor care știa să se stăpânească și să tacă aidoma
unui înțelept de felul lui Socrate, a devenit indiscret față de el însuși prin ultimele
sale cuvinte; și-a lăsat masca să-i cadă pentru prima oară, când a dat de înțeles că
purtase o mască și jucase o comedie, până la a crea iluzia părintelui patriei și a
înțelepciunii așezate pe tron! Plaudite amici, comoedia finita est!” (p. 69).
Relația fiecăruia cu oglinda e teatru adevărat și la tot pasul. Totuși, de ce se
uită omul concret, mai adeseori, în oglindă: să-și potrivească mai reușit masca ori
s-o ferească, s-o smulgă de pe față – ca să se cunoască/citească?
Că se nuanțează suplimentar relația om-oglindă în momentul când omul
își potrivește o mască veritabilă și se deghizează intenționat. Acestea – masca și
machiajul, vestimentația, recuzita teatrală – sunt mai rigide decât fața schimbătoare
a omului. Față în față cu măștile din tot felul de teatru, constat că diferența dintre
acestea și fața omului e mai mică decât mi se părea și din câte se declară. Selectați
ori luați la întâmplare patru măști cu expresii încremenite, permanent aceleași și
apoi selectați patru fotografii a patru fețe omenești... Fotografiile pot fi diferite chiar
dacă aparțin unei fețe omenești, dar care se joacă de-a exprima alte și alte stări,
personaje...
Arama pe față e a eu-ului profund. Mă tot feresc să alunec unde mă provoacă
Vasile Dem. Zamfirescu cu dihotomia Geist-Seele, spirit-suflet, care nu epuizează
galeria eu-rilor fiecăruia: „Mă impresionează neplăcut două fotografii recente,
făcute la Institut, lângă bustul lui Rainer. Apar îmbătrânit, tras, cu o figură chinuită.
Ăsta sunt eu? Imaginea interioară despre mine nu coincide cu cea obiectivă. Cu
atât mai rău pentru acesta din urmă!” (În căutarea sinelui, Editura TREI, 1999, p.
228)... Cum să-ți scoți eu-ul în scenă? Când acesta e tulburat/speriat de emoție (iar
emoția scenică e necesară!)... Pe care eu îl stăpânești și poți să-l regizezi?
Doar eu-ul profund în starea sa de relaxare și neobligativitate (el, eu-l
profund, nu operează cu asemenea categorii) oferă optică prismatică cvasi înrudită
cu tehnologiile moderne 4 dimensionale... (Mai bag câteva chestii de astea de la
Zamfirescu și-mi pierd cititorii – păzea!).

Devenirile și diferența fac teatrul vieții și al lumii
Dacă mă dau într-o conferință succint-compactă în fața oamenilor foarte
grăbiți, dar care s-ar ambiționa să rețină ceva din ceea ce am vorbit și eu, asta e:
în scena imensă, în care ne rânduim/îmbulzim cu spectacolele noastre, teatrul pare
mai deosebit acolo unde diferența e mai categorică.
Mai aveți nițel timp? Atunci și aceasta memorizați-o: frica l-a făcut pe om!
Aveți timp ca să dezghioc și frica? Nu vreau să împovărez cu prea multe
detalii pe cei care exact acum se mobilizează aceasta să o memorizeze – frica l-a
făcut pe om!
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Frica l-a făcut pe om
De cine se temea acum 400 000 de ani omul? E mai simplu de formulat
altfel: de cine nu se temea homo sapiens? Nu avea ghearele, maxilarele, colții,
forța să se impună și să domine. Nici nu-și punea problema astfel. Problema era
să nu moară, să supraviețuiască în confruntarea cu foamea, cu fiarele, care aveau
și ele exact același scop. Competiția mortală se da pe segmentul comunicării și
organizării haitei (la animale), a tribului (la om). Diferite animale au diferite tactici
de hăituire/hărțuire a vânatului, conforme dotării fiecărei specii – la alergare, la
săritură, la forța feroce a maxilarelor, la diversitatea veninului târâtoarelor diferite,
tăinuite prin toate ascunzișurile. Omul cunoștea și descoperea mereu alte pericole
reale din lumea animalelor, suplimentându-le cu o altă lume înspăimântătoare – a
spiritelor protectoare ori amenințătoare (în dependență de o mulțime diferită de
cauze bănuite).
Homo sapiens avansa în șlefuirea uneltelor și însușirea procedeelor de
comunicare și organizare a comunității (tribului) nu de chef bun, nu de bună voie  –
trebuia să supraviețuiască în confruntarea cu foamea și cu pericolele multe, parte
din care necunoscute, misterioase, generatoare de altfel de frică decât cea concret
provocată de lup, de leu, de lipsa hranei.
Frica l-a grăbit pe om să devină mai deosebit. Omul de nevoie și de frică a
urgentat-o cu ceea ce numim cunoaștere – pentru existență, pentru supraviețuire.
Frica l-a făcut pe om. Adevărat, mulți au murit de frică, nemaiajungând să devină,
iar între cei care au depășit amorțeala/paralizia fricii s-a evidențiat Vânătorul…
Concurența/ competiția e din contextul vital, existențial.
Toți de la Vânător ne tragem: Păstorul, Apărătorul, Liderul, Împărțitorul...
Vrăjitorul, Sacerdotul, Vraciul provin din cunoașterea mai harnică a leacurilor
la îndemână, pe care au deprins a le tăinui de ceilalți din trib, ca să se dea mai
importanți, ambalându-le în mister/vrajă. Descântecul pe aici apare…
Întrebarea și cunoașterea reflexivă se declanșează în contextul competițieconcurență: ce are Liderul și nu am eu?
Preamărirea Vânătorului duce la Narcis…
Dar... la începutul omului a fost comunicarea, în care își făcea loc și
cuvântul... Comunicarea în lumea animalelor e diferită la diferite specii, cert e
că omul, cimpanzeul, cioara, delfinul constituie o categorie mai inteligentă între
celelalte. Comunicarea și prin cuvânt a omului cu semenii săi l-a coborât definitiv
din copac ori l-a scos definitiv din peșteră, oferindu-i tot largul orizontului, dens
de necunoscut și de întrebări. În altă accepție (pentru că realizăm o carte despre
teatru și poezie), omul – tot omul, fiecare om – a pășit într-o scenă imensă, unde
e mereu personaj central, chiar dacă unii par mai implicați, cu mai multe cuvinte,
cu mai multe mișcări zgomotoase ori spectaculoase, iar alții aproape că-c muți, ca
la începuturile omului, când comunicarea și prin cuvinte îl îndepărta de celelalte
animale.
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E una pentru toți scena, scenă largă, în care toți au loc, inclusiv cei care își
duc veacul cu foarte puține cuvinte, cu cele de la începuturi, când comunicarea avea
un singur vector – supraviețuirea în confruntarea cu foamea, setea, frigul, frica,
focul, fiara, răul. Să luăm aminte la scena satului global, unde am ajuns să-l citim
încăput într-o lacrimă limpede ca o lupă miraculoasă: mai mult de jumătate din
populația terestră a mai rămas prinsă în acest efort de supraviețuire, confruntânduse cu foamea, setea, frigul, focul, fiara, răul (boli, cataclisme...).
Frica totuși? Atunci o luăm de mai la vale…
Tudor Colac, etnologul și vânătorul, afirmă franc în mai recenta carte a sa
la temă: „omenirea a supraviețuit doar datorită vânătorii în primii 350 mii de ani
de civilizație” (Tudor Colac, Tradiții, obiceiuri și sărbători cinegetice, Chișinău:
Grafema Libris, 2013, p. 29).
Personajul arhetipal de incontestabilă axialitate, Vânătorul, se „despletește”
într-o galerie de personaje, grăbite să se afirme de… frică. Abilitățile Vânătorului,
afirmate și verificate în căutarea de toate zilele a hranei, în mod firesc devin utile
și în lupta de apărare a bunurilor tribului ori chiar a vieții tribului – se afirmă
Apărătorul, Străjerul, Oșteanul.

De ce teatru?
E jocul, limbajul paradisiac al copilăriei, care trece, păstrându-și insulițele
mirabile, în literatură, în arte, iar între acestea în cea mai mare măsură – în teatru.
Expresie a libertății și înțelegerii de pe margini (părinții, buneii, frații mai mari,
vecinii), jocul copiilor e înrudit cu jocul din scena teatrului și prin această acceptare
de pe margini – i se poate, că e copil/artist.
E o șansă de a specula această minimă înțelegere între dimensiuni diferite, ca
să multiplicăm înțelegerile, să le aprofundăm, să le nuanțăm, urmând același vector
de omenire (nu sunt sigur că umanizare ar însemna același lucru) a insului pornit
să devină om.
De-a ce se joacă un copil cu alt copil? În jocurile declanșate spontan un copil
devine, fără pregătiri prealabile, altcineva – căluț, cățeluș, lup, lebădă, dar și mamă,
tată, primar, tâlhar, haiduc, super-man, extraterestru... De-a ce se joacă actorii
pe scena teatrului? Altcineva-ul e mobilul conștient al regizorului de spectacol
de teatru, care face legătură între textul dramaturgului și jocul actorilor, care nu
are spontaneitatea jocului copiilor, dar unul asumat, conștientizându-se impactul
educațional și potențialul declanșator polemic al scenei.

Dihotomia axială comunicare–joc și diferența
În copilăria umanității comunicarea și prin cuvânt l-a smuls pe om din imensa
și variata lume animală, coborându-l din copac, dar situându-l distinct mai presus
decât poate zbura vulturul...
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În copilărie omul altfel nu crește și nu cunoaște decât jucându-se. Sunt cei
cinci ani de început, când, afirmă psihologia modernă, se realizează, devine omul
cu sinele său. Devenirea omului e în joacă.
Comunicarea presupune dialogul. Jocul copilului (dar nu numai copilul se
joacă – copilul ne învață jocul, iar noi toți venim din copilărie, cu lecțiile furnizate
de copilul care am fost) îmbracă importanța comunicării în/cu facilități suplimentare
de asimilare a informației.
Ce informație comunicantă pornea omul începuturilor? Cum să-și coordoneze
acțiunile, ca să reziste și să supraviețuiască în confruntare cu exponenți mai puternici
ai lumii animale, ca să vâneze împreună animale mai puternice și mai rapide decât
un om singur – ca să aibă ce mânca. Frica și foamea au urgentat solidarizarea
omului începuturilor și au metamorfozat/perfecționat comunicarea exclusivă prin
cuvânt – între celelalte animale, comunicante și ele, dar altfel, fără cuvinte.
Să nu uităm: omul nu venea gol pușcă, tabula rasa pe lume – avea și el ceea
ce posedă orice familie animală, inclusiv instincte, colți, necesități... Vorbim despre
afirmarea diferenței.
Ce informație comunicantă asimilează copilul în primii ani de viață
omenească? Și mai ales cum asimilează această informație imensă? În joacă, țopăind
într-un picior, apoi în altul, descoperă la tot pasul câte o Americă, scoate limba și o
gustă (de dulce, de sărată) și se prăpădește de râs din cauza diferenței: atâtea lucruri
diferite, atâta informație diferită! Câte limbaje stăpânește copilul în fulgerătoarea
basmică evoluție? Limbajul jocului, revelației, deliciului și al poantei? Jocul și
râsul facilitează asimilarea cantității imense de informație.
Diferența l-a cocoțat pe om deasupra regnului, din care făcea parte (deși, pe
alocuri, mai pare că nu s-a prea îndepărtat).

Nu inventa nimic – fii ca în viață!
E o indicație regizorală pentru o anumită formulă de spectacol, care renunță
la deformări buf, la șarjări, la parodieri. Dar e și o provocare pentru interpret: dar
cum e în viață, ca să fie pe scenă ca în viață? Teatrul mobilizează toate resursele și
echipamentele cognitive ale protagonistului, focalizându-le spre sarcină.
Paranteză strict necesară cu un refren obsesiv în mai multe conferințe de
ale mele: lipsa lecției de teatru în școală – alături de matematică, istorie, biologie,
chimie... E un fel de a zice despre teatru, dar la o lecție de teatru între celelalte lecții
școlare copilul aplică tot ce a învățat la majoritatea din lecții la modelarea unui
personaj pe care urmează să-l joace, fie că-i vorba de lup, fie că-i vorba de Baba
Cloanța, fie că-i vorba de Bond, fie că-i vorba de Frumoasa adormită.
Altceva-ul captivează, fie că-l joci, fie că ți-l joacă pentru tine actorii. E o
oglindă, strâmbă într-un fel, dar care te arată. Ești ca acest personaj? Mai bun?
Mai  rău?
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Impactul educațional al acestor oglindiri depinde de calitatea jocului, de
calitatea și plinătatea cuvintelor, care pot fi la începuturile devenirii omului bun,
care pot menține omul mereu în parametri omenești.
În viață avem toate componentele teatrului, iar motivarea e mai la îndemână
decât s-ar părea – la nașterea copilului, la căsătoria tinerilor, la înmormântarea
omului, ipostaze cruciale (ori de răscruce), în care insul-protagonist devine și
împărat, și rege, și prinț... Lecția de teatru, alături de arta cititului cărții, facilitează
înțelegerea ochilor, stimulează vederea celui care privește ca la teatru ceea ce-l
înconjoară.
La teatru, în scenă, încercarea de a nu fi fals – de a fi ca în viață!
În viață – încercarea de a vedea ca pe scenă viața pe care o trăiești!

Fericirea de a ști și a putea să te joci în mai multe registre
Gândul cvasisecret să realizez o carte intrigantă și deosebită (între cărțile
mele) mi-a fost alimentat și de cartea lui Johan Huizinga Homo ludens.
Pentru configurarea ariei acoperite de noțiunea „joc” fenomenologul olandez
se aventurează să stabilească cuvintele pentru „joc” în limbile și culturile greacă,
sanscrită, blackfoot, chineză, japoneză, în limbile semitice, romanice, germanice,
evidențiind aparte jocul sacrificial, jocul muzical, jocul erotic, constatând că jocul
este noțiune primară și primitivă, dar joc și în modernitatea cea mai… modernă.
Cartea te captivează chiar de la alergarea neobligatorie prin mai multele
dezghiocări ale cuprinsului și face bine relației cu capitolele următoare ale cărții
mele: Jocul și competiția ca funcții creatoare de cultură… Cultura ca joc, nu
cultura din joc… Valoarea culturală a jocului… Și întrecerea serioasă rămâne
joc… Semnificația sacră a jocului de noroc… Jocul pentru faimă și onoare … De la
jocul competitiv la cultură… Jocul și justiția… Jocul și războiul… Lupta ordonată
este un joc… Elementul ludic în dreptul internațional… Jocul cavalerismului…
Jocul și înțelepciunea… Concursul enigmistic… Jocul și poezia… Poezia s-a
născut în joc… Jocul poetic social… Mitul reprezintă o fază ludică a culturii…
Toate formele poetice sunt forme ludice… Motivele poetice și motivele ludice…
Metafora poetică și jocul… Oameni și zei cu chip de animale… Drama ca joc…
Formele ludice ale filosofiei… Sofismul: un joc… Sofismul și ghicitoarea…
Filozofia: un joc al tinereții… Forma ludică a activității școlare… Formele ludice
ale artei… Muzica și jocul… Caracterul ludic al muzicii... Dansul este joc pur…
Competiția în arta plastică… Utilitate sau joc?... Civilizații și epoci sub specie
ludi… Factorul ludic în civilizațiile târzii… Pâine și jocuri… Ecourile factorului
ludic antic… Elementul ludic al culturii medievale… Elementul ludic al culturii
renascentiste… Conținutul ludic al barocului… Îmbrăcămintea din secolul al XVIIlea… Peruca… Pudra, cârlionțul și nodul… Factorul ludic în politica secolului al
XVIII-lea... Romantismul s-a născut în joc… Sentimentalismul este seriozitate și
totuși joc… Dezumflarea elementului ludic… Elementul ludic al culturii actuale…
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Jocurile ne-atletice ca sport… Elementul ludic al artei moderne… Pierderea și
câștigul factorului ludic în artă… Conținutul ludic al științei moderne… Tendințe
ludice științifice… Conținutul ludic al vieții sociale și politice…Puerilismul…
Puerilismul nu e totuna cu jocul… Conținutul ludic al politicii… Moravuri ludice
parlamentare… Partide politice… Politica internațională… Dreptul internațional
și regula jocului… Factorul competitiv în războiul modern… Războiul: un joc?...
Elementul ludic este indispensabil… Oare orice este omenesc este joc?...
Ispititoare intrare în prefața semnată de Gabriel Liiceanu Preliminarii la o
înțelegere a demnității jocului în lumea culturii (Homo ludens…, p. 5). Redutabilul
cărturar apelează la o pictură a lui Pieter Bruegel cel Bătrân, pictor flamand care
îi citea pe autorii antici, dar și pe Erasmus din Rotterdam și pe Francois Rabelais.
Participa la activitatea celebrei Camere a retoricienilor din Antwerpen (pe atunci
cel mai important port în regiune), un fel de club al scriitorilor care avea relații cu
breasla locală a pictorilor. În anul 1552 Bruegel pornește într-o călătorie în Italia
care avea să dureze doi ani. Vizitează Roma și Napoli, realizând un mare număr
de desene, care vor stârni admirația prietenilor artistului. Întors la Antwerpen,
începe să studieze obiceiurile locale, frecventează cârciumile flamande și ia parte
la petreceri populare. Lumea țăranilor, cel mai puțin atinsă de convențiile impuse
de comportament și etichetă, devine pentru Bruegel sursa principală de inspirație.
Adesea, îmbrăcat în straie țărănești, dându-se drept o rudă sau sătean, ia parte la
petrecerile lumii satului, unde observă atent și face nenumărate schițe.
Am precedat Preliminariile lui Gabriel Liiceanu cu aceste amănunte ale
devenirii lui Bruegel, ca să facilitez atingerea de rațiunile și intențiile flamandului,
în felul acesta petrecăreț, la realizarea tabloului Jocuri de copii (1560).
Prefațatorul purcede cu inventarierea scenelor din tabloul flamandului –
„șaptezeci și opt de experiențe ludice, aproape replica plastică a jocurilor enumerate
de Rabelais în cartea 22 din Gargantua” (p. 5), îndemnându-ne să cercetăm cu
atenție lucrarea: „sub chipurile acestea incerte, de copii bătrânicioși, este antrenată
parcă toată suflarea unei comunități, și gândul că toată lumea se joacă deschide
deodată către un alt soi de ludus sau către un perpetuum ludic... Este ca și cum
toate curțile copiilor s-ar fi vărsat într-o piață abstractă a jocului. Din tablou, se
degajă un soi de ostentație ludică, și această senzație de „prea mult joc” ne obligă
să ne gândim că jocul nu este doar o experiență cu hotare ferme, că, deschizând
această expoziție a jocului într-un spațiu convențional, Bruegel a avut mai degrabă
în vedere o dimensiune a existenței, o realitate care debordează granițele copilăriei,
invadând, ca o figură a cărei existență ne scapă deocamdată, întreaga regiune a
ființei umane. Tabloul lui Bruegel nu este un răspuns, dar este deschiderea unei
probleme” (p. 6). Și mai jos: „jocul este garanție palpabilă și întreținere constantă a
reflexului libertății, nu doar libertatea căutată, promisă, propusă sau visată” (p. 7).
Dușul rece al prefațatorului vine peste portretul lui Huizinga, care „nu a
făcut decât să „arate cu degetul” elementul ludic în faptele de cultură, căci teza
cărții, intuiția ei originară nu îi aparțin. În Kulturgeschichte Afrikas, Leo Frobenius
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remarca: „De fapt, în jocul intensiv al copilului avem de-a face cu izvorul – pornit
din apele subterane cele mai sfinte – ale întregii culturi și ale oricărei mari forțe
creatoare” (p. 16).
Un duș rece din partea lui Huizinga e subliniat aparte de prefațator: „Deci
jocul este unul, spune Huizinga; el are aceleași caracteristici fie că e vorba de
animale, copii sau oameni mari… Toate jocurile sunt însoțite de o concentrare
de spirit și, jucându-se, orice ființă dă o raită prin lumea libertății, fie aceasta și
libertatea exersată în gol a destinderii, amuzamentului, neangajării sau uitării. Este
limpede că animalele nu l-au așteptat pe om ca să învețe să se joace și că oamenii au
putut continua să se joace „animalic” și „infantil”, modificând schema ludică doar
la nivelul complexității și inventivității…” (p. 17).
Aici se potrivește întreaga galerie a marilor ironici – de la Socrate la vale:
Erasm, Rabelais, Voltaire, Swift, Ionescu... Și toate-s ca să ne scuturăm, să ne
dezumflăm socratic de seriozitate.

Descoperirea altului, adunătorului de sensibilități
Cel mai harnic omul e în copilărie, adunând cu toate receptoarele neprihănite,
neostenite și depozitând sensibilități, întâmplări, catastrofe (la scara lumii sale
infantile). Peste ani, când se descoperă cu albume, cu amintiri, cu crâmpeie de
copilărie, omul cititor de sine se trezește cu un personaj foarte la îndemână – el,
altul, celălalt de la începuturi. Ce face omul cu aceste depozite de sensibilități și
cu albumele înduioșătoare? În majoritatea cazurilor se răsfoiește la ocazii, în zile
libere, la aniversări, după moarte (o fac unii urmași – unii căutători de înaintași) și
constată: ce largă lumea copilului și ce îngustă lumea celui matur!
Lume, lume, soră lume poate părea formulă paradoxală – cum să
compatibilizezi intimitatea (soră) cu imensitatea (lume)?
„Trupul lumii, iarî sufletul ceriului se potrivește”... afirma Cantemir, iar mai
jos detalia: „...ceriurile, pământul, marea, beznele și alalte carile în lume să cuprind,
cu un cuvânt toate lume se chiamă. Așe dară, a omului trup, cu toate câte înlontru
și dinafară, cu un nume trup să chiamă. Adecă precum s-ar asămăna, trupul lume
iaste...” (Dimitrie Cantemir. Divanul. București-Chișinău. Litera Internațional,
2004, p. 139). Scena lumii, accepția cantemireană, ia în calcul doar cele trupești –
cele dinlăuntru și cele din afară. Pe cele sufletești le identifică cerului.
Jules Renard conturează altfel lumea: „Iubim una sau două femei, avem
sentimente de prietenie pentru doi sau trei prieteni, urâm un singur dușman, ne este
milă de câțiva săraci; iar ceilalți oameni ne sunt indiferenți” (Jurnal, București,
Editura Univers, 1979, p. 258).
Mai revenim la lumile adulților, aici însă coborâm/escaladăm treptele spre
depozitele de sensibilități, adunate în joacă de copilul ajuns prima oară în această
lume, pe care, tot în joacă, a purces s-o cunoască. Îmi apare asociația cu vernisarea
mai mult sau mai puțin oficială, mai mult sau mai puțin spectaculoasă a lucrărilor
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unui pictor, când e tensiunea evenimentului, forfotă de lume și un imbold nestăvilit
să treci și să privești lucrare cu lucrare întreaga expoziție, care constituie elementul
nuclear al evenimentului. De cele mai multe ori nu reușești – ori dai nas în nas
cu un prieten, cu un jurnalist, cu un alt pictor și te trezești prins în dialog, ori mai
multă lume s-a concentrat la unele lucrări anume (pe care le poți trece în revistă
doar privind peste umărul cuiva mai josuț)... Dacă te impresionează din prima, îți
faci niște ore libere și vii într-o zi obișnuită, fără multă lume, și treci în alt fel lumea
deosebită a creatorului. Contează și cele câteva zile între evenimentul spumos și
orele revederii. Delectarea recitirii, conjugată cu impresiile vernisării, fac deliciul
relației cu creația.
E și cazul cărților pe care le recitești periodic, relevând noi splendori, nuanțe...
Copilăria fiecăruia e vernisarea Americilor lumii acesteia, pe care copilul le
trece nesățios, absorbindu-le ca un burete avid și depozitându-le pentru ulterioare
recitiri. Acestea se întâmplă diferit în fiece familie, când venirea pe lume a unui
nou-născut, care prinde a repeta vernisarea stereotipă (pentru el prima experiență),
animă depozitele de amintiri și albumele de sensibilități din alte copilării, reliefânduse cele mai haioase, mai înduioșătoare, mai inedite...
În cazul scriitorilor aceste recitiri, aceste valorificări ale depozitelor și
albumelor de sensibilități primare duc la capodopere de valoarea Amintirilor din
copilărie ale lui Ion Creangă.
Itinerarul invers, travaliul arheologic al scriitorului de a întregi și compensa
cu imaginația detaliile uitate/lipsă, e provocat de șantierele similare ale altor
nimeriți în capcana albumelor. Recunosc cu mâna pe inimă că investigațiile lui
Gabriel Garcia Márquez pentru evocările sale din A trăi pentru a-ți povesti viața
m-a întors interogativ la anii copilăriei mele și mi-a scos pe masă, uluitor, tabloul/
filmul clar al primei mele ieșiri în afara Sofiei mele. Prima reacție și-a găsit și un
titlu razant: Devenirea cititorului de sine: timp, ritm și spațiu în timp (pe pielea
proprie). Apoi urma ceea ce a curs imediat:
...Cum mi-a scăpat până acum nu înțeleg, dar e vorba de prima mea ieșire
din Sofia în lume! Și a fost la câți ani, soră mai mare?... O telefonez chiar acum, că
sora Alexandra era cu patru ani mai mare decât mine și era responsabilă de fratele
mai mic – lelea!... Tocmai am prins-o la mâncare – mămăligă, brânză, smântână…
Poftă bună! Mulțumesc, chiar m-aș repezi, dacă nu aș avea de scris… Întrebarea pe
scurt: cu cine am fost la nuntă la Petreni și când? Cu Lida cumva?.... Nu cu Lida?
Cu fata lui Ifteni Nebojencu, cu Aniuta?... Că Ifteni, când a văzut-o la Petreni,
făcea ca peștele… Clasa a doua ori a treia eram?... Să nu se răcească măliga,
poftă  bună!...
Ne-am încălecat pe inima căruțelor împodobite, pornite cu nunul după mireasă
(poate voi preciza tot de la sora – nunul cu mirele se ducea după mireasă?)… Că
nouă ni se părea că nunta mai mult pentru noi, cei de pe inima căruței, se întâmplă…
Între Sofia și Petreni e o distanță de nici zece kilometri, iar între anii nunții
aceleia (cam 1958?) și anul nunții Adrianei mele în Italia în 2012 (între Filiponna
Alesandriei și Sofia sunt exact 1972 kilometri) – 44 de ani…
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S-a mai domolit primul ghiont al lui Márquez și ceea ce mi-a furnizat acel
prim drum folcloric al copilului care am fost, m-a dăruit cu o nuveletă, care altfel
nu se putea intitula – Prima mea expediție folclorică...
...Eram prea mic și nu înțelegeam forfota alambicată din jurul morților și de
ce era atât de important să mă duc după sora mai mică (de pe unde era, dar era la
casa de cultură și privea un film), că murea tătuca Pricoche și, înainte de moarte,
ar fi vrut să-i vadă pe toți grămăjoară, și, nu înțelegeam de ce, pe nepoți... M-am
strecurat în sala întunecoasă, am așteptat să mi se dea ochii cu întunericul și cu
puțina lumină provenind de la ecranul cu filmul zilei, apoi urma s-o găsesc pe Lida,
sora mai mică... Nu mai știu dacă a fost doar decizia mea ori dacă ne-am sfătuit, dar
am rămas să privim filmul până la capăt, gândind că tătuca... unde să se grăbească?,
ne-a aștepta... Nu ne-a așteptat – a sfârșit-o mai înainte de sfârșitul filmului... Mama
bocea. Cum am intrat în ogradă (ori în căsoaie? că acolo era tătuca), mama imediat
ne-a și băgat în bocetul ei: scoală, tătune, scoală, că tare ai vrut să-i mai vezi!...
Ne-a luat atunci la cetărat și la cercetat de ce atât de greu am ajuns?, nu mai țin
bine minte cum lega mama bocetul cu ancheta... Dar s-a aflat că n-am pierdut nimic
din film și am rămas să-l privim... Ce ne-ar fi zis cu gură de moarte tătuca, acum
realizez că ar fi fost important, atunci însă nu înțelegeam cazna să-i închidă gura –
că unii morți parcă ar mai vrea să zică ceva și nu se dau, țin gura larg deschisă și
atunci li se leagă cu o cordică maxilarul de jos... Uluire de copil.
Altceva nunțile! Cum mi-a scăpat această mărturisire până acum? Că a fost
prima mea ieșire din sat, luându-mă după o nuntă – că se însura careva din Sofia cu
o fată din Petreni, sat de pe moșia Hasnașilor, ca și Sofia noastră, dar era de trecut
două poduri până acolo și vreo zece kilometri, iar de poftit la nuntă nimeni nu m-a
poftit, deși eram deja în clasa a doua ori, și mai și, în a treia... Nici pe vecina de
Aniuta Nebojencu nu au poftit-o, deși Ifteni Nebojencu era printre nuntașii mai
băgați în seamă cu soția – că erau din partea nunului... Nu știu cine ar fi vrut mai
mult la nuntă – Aniuta, că nu a fost luată cu părinții, ori eu, cu intuiția de viitor
folclorist, care trebuie să cunoască din interior fenomenul etnofolcloric? Iar la
nuntă, cel mai din interior ar fi fost să fiu mire. Dar în clasa a doua ori chiar a treia
subtilitatea aceasta cu din interior încă nu trece... Ne-am asociat cu Aniuta și cred
că am încălecat pe inima căruțelor împodobite de nuntă (nu știe careva ce-i inima
căruței? halal!), asta până ne-o fi remarcat cineva de pasageri-nuntași fără bilete.
La Petreni ne-au descoperit și ne-au arătat lui Ifteni Nebojencu, iar Ifteni
nu putea prinde aer, ca peștele făcea când și-a văzut unica fiică în tovărășia unui
vornicel ca mine (că nu intuia folcloristul în devenire)... Nu mai știu cum a ajuns
Aniuta acasă (o fi fost adusă cu căruța, că avea alt statut), iar eu am luat-o pe jos
peste podul fioros de la moara Petrenilor, sub care se căsca o bulboană adâncă,
unde, se vorbea, s-a înecat nu doar un singur suflet... Apoi mai treceam un pod la
marginea Sofiei, iar la acest pod se pregătea vadra pentru coconul mire... Ori la
podul de la moară se pregătea vadra flăcăilor din Petreni? Că lor le lua fata mirele
sofian!
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Îmi părea la capătul lumii Petrenii, iar escapada mea în afara satului nostru
mi s-a părut atât de deosebită, încât... am uitat-o și abia acum realizez cât a fost de
importantă pentru devenirea folcloristului de mine. Că ulterior am trecut și alte lecții
pregătitoare, utile viitorului etnolog, doctor, dar atunci nu știam cât de important e
că am cântat, eu cu acordeonul meu, și la nunți, și la cumătrii, și la serăți, că am fost
conocar la o nuntă (ori nu numai la una?), că am jucat teatru și pe scena școlii, și pe
scena casei de cultură, și pe scena de vară la Petreni, și la Alecu Russo din Bălți, și
la Chișinău la TVC...
...Culmea! Folcloristul de mine zbura, acum două toamne, în inima unui
avion – nu pe inima căruței! – la o nuntă în Italia (la câte mii de kilometri de Sofia
și de Petreni? că de la Chișinău până la Torino, în vecinătatea căruia se juca nunta,
avionul face aproape 2000 km). Și eram între nuntașii cei mai așteptați – mi se
mărita fiica... Și mă durea inima în inima avionului...

Mereu ne trezim și ne deșteptăm în scenă...
În fiecare început de zi descălecăm din altă scenă și e foarte diferită trecerea
dintr-o scenă în alta, alias – deșteptarea. Că unul se deșteaptă zgâlțâit repetat de
deșteptător ori de către mamă, soață, vecin, prieten, altul (și-mi place să cred că
eu astfel înțeleg să mă deștept) încearcă să nu tulbure urma de vis, crâmpeiul de
coșmar ori de plăcere, jucat în cele 20% de somn, contabilizate de enciclopediile
deștepte că revin viselor. De unele vise te cutremuri, deși te lămurește Sigmund
Freud, dezghiocat de Vasile Dem. Zamfirescu, descifrând constelația ori sindromul
Oedip, că... asta e cu tot omul, cu toată lumea, care din copilărie vine, iar copilul, mă
rog, inocent, căzând la tot pasul, gângurind nedeslușit... De alte vise ți-i oarecum,
dar te rușinezi plăcut... Îmi place să nu risipesc acest spectacol cu spunerile
inconștientului, căci visul (tot Freud afirmă) e „calea regală a inconștientului”...

Nașterile, aniversările și înmormântările poeților
După ce am declarat public intenția să realizez acest studiu (am zis la
microfon minimonografie, dar nu știu încă unde o să ies cu ceea ce am gândit
atunci și ceea ce am pornit acum), Nicolae Dabija mi-a sugerat și Nașterile poeților
înaintea Aniversărilor și Înmormântărilor. Le-am și postat acolo unde le vede
poetul cu ochiul al treilea, dar ard de nerăbdare să ajung la ceea ce-mi constata
Lidia Kulikovski în momentul în care îi explicam ceea ce înțeleg eu că au de făcut
poeții în afara a ceea ce știu să facă la masa de scris, folosind pretextele calendarice
mai rotunde.
Iată ce-i ziceam directorului Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” și
participanților la Conferința din 31 ianuarie de la Biblioteca Academiei (evident,
acolo și dincolo am comprimat înțelegerile la maximum – ceasornicele ticăiau
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dictatorial, iar lumea în ambele situații era auzitoare): că la jubilee, la aniversări
mai rotunde lumea devine un piculeț mai intrigată de protagonistul/actorul vorbit
(cu această ocazie!) mai copios, mai altfel, dar, incontestabil, de bine, aducândui-se și flori, și cadouri, dar și citindu-i-se mai altfel din cărțile mai la îndemână ori
din cele mai proaspete. Tot acolo precizam o altă înțelegere: că înmormântările sunt
mai eficiente, șocul sensibilizator mai sporit determinând mai multă lume decât
la aniversări să aducă mai multe flori (aici nu e cheltuială pentru cadouri) și mai
altfel să se aplece asupra urmelor lăsate de cel care nu mai calcă iarbă verde pe
partea aceasta. Era o remarcă de a mea mai veche, cuprinsă într-un haiku întitulat
Aniversări, înmormântări (trebuie să precizez când am constatat aritmetica
aceasta): Teste-pretexte:/ lumea cu flori mai multă-i/ la mort – nu la viu.
Încerc în acest început de studiu (care poate determina pe careva să-l
considere minimonografie) să prind tonalitatea adecvată, ca să nu alunec prea adânc
în dimensiunea absenței, dar nici să nu dau impresia de ironie fără margini – doar
atât cât face bine digerării (ori digestiei, domnule director?). Și am cocoțat pe post
de camerton/prefață/cuvânt înainte calendarul și poetul, ca să utilizez impresia/
ilustrația piele proprie în promovarea înțelegerilor fenomenului teatru la centru
și pe perimetru, aici perimetrul nuanțându-se în anumite circumstanțe cu valențele
frontierei/frontierelor.
Am demarat cu animarea ambalajului teatral, cu spectacolul de la
aniversările și înmormântările poeților, convins că toată lumea percepe starea de
spirit mai deosebită la o aniversare, la o înmormântare a oricărui om mai mult sau
mai puțin apropiat. Poate nu oricine constată că elementele de teatru, de spectacol
– și la o ocazie, și la alta – figurează din abundență, axiale în ambele situații
fiind lumânarea și numărarea/cântărirea anilor prin cuvinte. Nu numai preotul
vorbește cuvinte pline la căpătâiul mortului, numărându-i vrednicia, consolând
apropiații cu trecerea firească și întoarcerea lutului în țărână, dar și cei care bocesc
apelează la poezie. Și toată această lucrare a cuvântului se produce interferându-se
cu rânduiala punților, vămilor, scărilor ritualice, imprimate în țesături tradiționale
(artă populară), copturi, dulciuri, bani, vin, apă – atribute teatrale, implicate în
ritual... La aniversări deosebirea categorică (de înmormântare, evident) e legată de
protagonist – aici și el poate să dea glas și nu e atâta lacrimă: flori, vorbire de bine,
închinare de cadouri (uneori colaci, dulciuri anume), aprecieri, cântăriri, totaluri...
Acest studiu e o pledoarie pentru înțelegerea nevoii de poezie de către
omul tuturor timpurilor, care și-a înfășat-o în spectacole de facilitare a transmisiei
mesajelor spre alții. Până la noi poezia foarte rar a fost ascultată/citită în stare
pură: era cântată și înscenată, împănată de mai multe componente, focalizate întrun efort distinct de transmisie a plinului, a mesajului.
Poate coexista acest fel de poezie (din dimensiunea calificată creație
populară) cu metamorfozele de mai încoace ale poeziei?
Omul modern e alarmat că televizorul, internetul ar putea afecta
relația cu cartea, cu poezia. Omul arhaic nu se alarma – își ocrotea poezia și
nevoia de poezie, implicând-o în cele mai importante momente din viața sa: la
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naștere, la nuntă, la înmormântare, la semănat, la cules, la durere, la bucurie...
Angoasele, îngrețoșările, repulsiile elitiste ale omului modern au tulburat și
această rânduială, rupând (din ignoranță mai adeseori) legătura cu temeiurile
identitare, luându-se după false, zgomotoase, spectaculoase efecte tehnologice
ale civilizațiilor de consum (mai mult, mai rapid: fast-food, a lot of...).
Fac trimitere frecventă la o zisă a poetului Liviu Damian (în niște ani când
televizoarele noastre nu aveau chiar toate culorile, iar internetul era doar vorbit
– precum e și acum în majoritatea satelor noastre), care punea problema formei
scrisului nostru, ambalajului cărții, ca aceasta să supraviețuiască în concurența cu
tehnologiile moderne tot mai performante, tot mai ispititoare, tot mai contagioase.
Taica Liviu Damian sugera ambalajul detectiv, haina romanului polițist, aventura
ca mecanism de transmisie mai atractivă.
E falsă alarma? În 1997 am avut ocazia să ajung în Anglia (Londra, Durby,
Glasgow, Motherwell, Edinburgh), unde mi-am concentrat drumurile în biblioteci
și localuri de spectacole. Întrebam refrenic despre relația cărții cu internetul...
Eram asigurat că e falsă alarma, dar... că trebuie să se întâmple schimbări și în
bibliotecă!... Atunci am remarcat întâia oară bibliotecile pe roți în afara bibliotecilor
clasice foarte bine echipate și completate cu carte nouă și diferită... În 2012 la
Helsinki am remarcat o caravană de biblioteci mobile (Finlanda are circa 150
biblioteci pe roți) și o panoramă amplă a rețelelor de biblioteci în lume, oferită de
Congerul IFLA (Federația Internațională a Asociațiilor de Biblioteci). Globalizarea,
numitorul comun aici nu se aplică – în unele țări guvernele înțeleg prioritatea cărții
mai cu mânecile răsuflecate, în alte țări bibliotecarii, editorii, scriitorii, cititorii,
profesorii mai așteaptă cărturari la guvernare (care să nu demonstreze axiomele –
să le aplice).
Cartea e o abstracție – până nu o deschizi și nu o citești. Dacă nu o deschizi,
e o carte moartă. Inclusiv autorul.
Dar Nicolae Dabija mi-a sugerat să iau în calcul Nașterea/Nașterile poetului/
poeților, iar Lidia Kulikovski mă provoca primăvara trecută să scriem în doi o carte
despre La ce bun lectura? Adică – despre Nașterea/Nașterile cititorului/cititorilor.
Nu te supăra, Nicolae, că în capitolul următor o să mă las provocat de o doamnă.

Nașterea / devenirea cititorului
Când moare un bătrân, moare o bibliotecă. E un proverb african, care cunoaște
diferite variante. Bunăoară: când moare un bătrân în tribul nostru, e ceea ce pentru
voi ar fi arderea unei biblioteci. Ori alta: când moare un bătrân, parcă ar mai arde o
bibliotecă Alexandria. Bătrân-bibliotecă! Chiar și în cazul când bătrânul nu a ținut
o carte în mâinile sale! Cum erau depozitate în această bibliotecă informația? Cum
citea bătrânul-bibliotecă lumea, ca să se împlinească aidoma bibliotecii Alexandria?
Și ce pierde lumea din jurul unui bătrân-bibliotecă, de avem în folclorul nostru
o altă zicătoare: cine nu are bătrâni, să și-i cumpere! Cum e lectura bătrânului
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fără carte? Cum citește lumea ceea ce a acumulat bătrânul-bibliotecă timp de o
viață? Că nu limităm actul lecturii doar la însușirea unui alfabet, cu ajutorul căruia
descifrăm ceea ce tăinuiește o carte. Că nici Socrate nu a lăsat o pagină scrisă, dar
câtă lectură de Socrate pe distanță lungă (de câte milenii și cam câte secole?) și ce
cititori, ce discipoli, contaminați socratian?
Nu știu încă precis dacă nou-născutul, puiul de om, aude ori vede mai întâi,
dar, mi se pare, că auzul o ia înaintea văzutului și că se activează chiar înainte de
a se naște omulețul. Mi se pare că cetitul cu urechile e mai activ decât cu ochii.
Ia ce minune de lucrare ni se întâmplă după ce – în afara unei săli specializate de
lectură! – auzim un banc, cel mai cu barbă. Bunăoară acesta... Un credincios (când
l-am auzit, credinciosul era evreu) se ruga zi și noapte, implorându-l pe Domnul
Dumnezeu să-i dea bunăstare (ca să nu zic bogăție, că în rugăciune parcă nu s-ar
cuveni) și rugăciunea îi era atât de insistentă și convingătoare, iar credinciosul se
tot ofilea cu orice zi mai mult (nu-și lua pauză – se ruga mereu), încât Domnului
din ceruri i se făcu milă: Fie, te ajut, dar lasă un pic rugăciunea și cumpără, barem,
un bilet de loterie... Ceea ce se întâmplă după acest banc-parabolă e mecanismul
miraculos al declanșării lecturii, trecerea de la o carte bună la alta, trecerea de la un
gând formulat deosebit spre alte gânduri interferente.
Pe folclorist bancul îl expediază imediat la proverbul Dumnezeu îți dă, dar
în traistă nu-ți pune, iar pe creștinul de Iulian Filip parabola îl îndeamnă repejor
la Aeterna latinitas, un dicționar delicios, unde motivul rugăciune are o tratare
splendidă: laborare est orare ori Qui laborat orat (a lucra înseamnă a te ruga). Nu
e concurență, e conlucrarea auzului și a vederii în efortul de a furniza cât mai multă
și mai veridică informație căutată/așteptată de purtătorul de ochi și de urechi. Dar
focalizam atenția cititorului la această subtilitate cu hărnicia auzului, ca să definim
– la început – ce ar însemna cititul, lectura. Că despre asta ne-am propus să vorbim
și în această carte. Un fel de citire, de lectură se declanșează chiar din primele zile
de viață ale omului – cu mult înainte de a însuși arta cititului cu ajutorul literelor.
Aici trebuie să luăm în calcul și spațiul, dar și timpul spiralic din jurul maternității.
Ar fi suficient să sugerăm cele două șiruri genealogice, care se încrucișează grație
iubirii care mișcă sori și stele (Dante). Din cele două ramificații genealogice, prin
întâlnirea Mamei cu Tatăl, se întâmplă (oare cum se alege?) un buchet de calități
dintre cele care au fost virtuțile și viciile nu doar ale Mamei și ale Tatălui, dar și
ale părinților și buneilor, și ale străbuneilor acestora. Cred că e un buchet unic,
unde viitoarele virtuți și vicii ale omulețului purtător de buchet așteaptă în starea
lor de mugure intrarea în lume (Eminescu), dar, pentru o mai lejeră deslușire a
cum se umplu și cum se desfac mugurii buni și ceilalți muguri, să ni-l imaginăm pe
micuț cu câte un buchet în fiecare mână – în mâna stângă e cu buchetul posibilelor
virtuți, în mâna dreaptă e cu buchetul posibilelor vicii. Buchetul din mâna dreaptă
e mai viguros și nu e nevoie de eforturi suplimentare ca el să dea în floare – chiar
e suficient să nu faci nimic pentru micul omuleț și el o va apuca de cele mai multe
ori spre cele rele, spre vicii. Pentru alt buchet e nevoie de lucrarea... bibliotecilor.
Și nu numai...
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Dar să vedem ce explicații oferă Academia Suedeză a Literaturii pentru Copii
la întrebarea DE CE ne trebuiesc cărțile pentru copii? (Cu mai mulți ani în urmă
am tradus în limba română cele 17 motive care justifică existența acestor cărți…).
1. Cartea ne îmbogățește vorbirea și ne dezvoltă vocabularul. Ea ne ajută
să ne exprimăm și ne înlesnește înțelegerea a ceea ce scriu sau spun alte persoane.
Șaptesprezece motive? Ba cred că sunt cu mult mai multe. De exemplu, între
filele cărților poți usca petale de flori…
2. Cărțile ne dezvoltă gândirea. Ele ne oferă noi concepții și idei asupra
lumii, ne lărgesc orizonturile.
Acest purcel nu-i decât vocea conștiinței noastre!
3. Cărțile ne stimulează imaginația și ne învață să gândim în imagini.
4. Din cărți aflăm despre alte țări și despre alte moduri de viață, despre
natură, tehnologie, istorie și, de fapt, despre toate cele în lume, despre tot ce ne
interesează!
5. Cărțile ne educă emoțiile, din ele învățăm compasiunea. Făcând lecturi,
învățăm să fim înțelegători cu cei din jurul nostru.
6. Cărțile ne dau tărie și inspirație. Ele ne captivează și ne amuză, ne fac să
râdem și să plângem, ne reconfortează și ne arată ieșiri din impas.
7. Cărțile ne pun în față întrebări asupra cărora merită să medităm.
8. Cărțile ne disciplinează, ne înalță moralitatea. Din ele învățăm ce este
corect și ce este greșit, ce este bine și ce este rău.
9. Cărțile ne explică realitatea și ne ajută să înțelegem relațiile dintre obiecte
și fenomene.
10. Din cărți aflăm că nu toate întrebările presupun răspunsuri univoce:
aceeași situație poate fi privită din diferite puncte de vedere. Cărțile ne ajută să
găsim căi nonviolente de soluționare a problemelor.
11. Cărțile sunt o cale de autocunoaștere. Din cărți învățăm demnitatea și
încrederea în noi, aflăm dacă alți oameni gândesc și reacționează la fel ca noi.
Dar fetița aceasta îmi seamănă leit!
12. Cărțile ne ajută să-i înțelegem pe alții. Atunci când citim lucrări scrise de
autori aparținând altor timpuri și altor culturi, devenim mai toleranți, ne eliberăm
de complexe și prejudecăți.
13. Cărțile ne pot îndulci singurătatea. Ele ne pot însoți cu ușurință oriunde.
Le putem împrumuta de la bibliotecă și nu avem nevoie de curent electric pentru a
le citi.
14. Cărțile fac parte din moștenirea culturală. Ele sunt liantul dintre persoane
și generații într-un spațiu cultural comun.
Ea este leit Peppi Ciorap Lung!
15. O carte bună pentru copii poate fi citită în glas, atât spre deliciul celor
mici, cât și al adulților. Cărțile pot consolida legătura între generații.
16. Cartea pentru copii este primul nostru contact cu literatura, o lume fără
de sfârșit, care ne însoțește întreaga viață. Iată de ce e atât de important ca acest prim
contact să fie reușit și să ne demonstreze toate beneficiile pe care le aduc cărțile bune.
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17. Cărțile pentru copii îmbogățesc patrimoniul cultural al țării și contribuie
la dezvoltarea economiei țării. Ele creează mai multe locuri de lucru: pentru
autori, pictori, traducători, editori, graficieni, designeri, tipografi, critici, vânzători,
bibliotecari… Cărțile pentru copii sunt un important articol de export, care aduce
bani și creează imaginea pozitivă a țării în străinătate”.
Am găsit la sfârșitul celor 17 motive suedeze și alte câteva gânduri despre
binele relației cu cartea – le-am tradus și pe acestea:
Prin cărți trăiesc mai multe vieți, rămânând eu însumi – C. S. Lewis.
În cărți găsesc chipuri care îmi nutresc imaginația – Aidan Chambers.
Cartea este o livadă care încape într-un buzunar – Proverb arab.
Scriu pentru copii, deoarece ei nu așteaptă de la mine să salvez omenirea.
Așa mici cum sunt, ei cunosc limitele umane ale dragului lor scriitor. Doar adulții
își pot face asemenea iluzii copilărești – Isaac Singer.
Cartea ilustrată pentru copii are trei funcții fundamentale: conexiunea
cu imaginea – funcția estetică, conexiunea cu literatura, conexiunea cu părinții.
Aceasta de la urmă mi se pare cea mai importantă – Max Lindgren.
Pe acestea le-am tradus, dar nu știu de ce mi s-a părut că nordicii ăștia de
suedezi m-au provocat să comit și eu doar 10 praguri de îngândurare la devenirea/
nașterea cititorului, iar Lidia Kulikovski pornea chiar o revistă, pentru care m-a
determinat să aștern următorul capitol tot despre același subiect, Nicolae. Pentru că
e la fel de important ca Nașterea Poetului...

Cartea și pâinica de la iepure ale copilului ce crește
văzând cu ochii lui
1. În măsura în care am înțeles că omul de la bun început altfel nu crește și nu
cunoaște decât citind, nu aveți încotro să nu mă credeți și acum cu ceea ce declar:
copilul se naște într-o bibliotecă și altfel nu crește decât citind. (O să mai reveniți la
rândul acesta, că e de camerton și de înțeles tot mai altfel, dar... hăăăt mai încolo...).
2. Biblioteca primordială e o minune împlinită din două contribuții
genealogice, din Toate ale Tatălui și din Totul Mamei. Mai urmează să înțelegem
cât e de singur în biblioteca primordială, maternă, fătul în cele nouă luni și cum
e comunicarea lui cu Mama și cu Cine îl mai așteaptă cu dragoste. Memento:
așteptarea venirii lui, incontestabil, e foarte importantă pentru buna dezvoltare/
acumulare/devenire a celui pornit să se nască Om. O anumită muzică îl deranjează
pe Cel Nenăscut (încă) și atunci el dă semne (Mama le știe citi). Alteori se domolește
la un anumit cântec al Mamei (cântec de leagăn Celui Nenăscut încă). Uneori
Mama deslușește că Cel Nenăscut se zbenguie... E cetitul celor de lângă biblioteca
primordială a felului în care crește și devine Cel Care Vine.
3. Dacă nu vă grăbiți să înțelegeți imediat ce zic, s-o luăm un pic mai înainte
de nașteri și – fiți de acord cu mine! – copilul o citește cu mult înainte de a se naște
(înainte de a trece din biblioteca primordială în a doua bibliotecă – esențială) pe
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Mama, așa cum e ea. Recitiți afirmația și faceți-vă reper din ceea ce auziți în unele
emisiuni deștepte despre cât de comunicant cu afara e fătul cu câteva (chiar câte?)
luni înainte de a se naște, de a ieși afară.
4. Pregătiți-vă să percepeți afara ca pe o matrioșcă rusească, dar inversată.
Poate fi de folos, pentru înțelegerea spațială a înaintării omului, și tabloul aruncării
treptelor de către rachetele tereștrilor...
5. Biblioteca esențială e micul și rotundul univers, unde Nou-Venitul își
edifică Sinele – devine Om. Citește modelele arhetipale de Viață Omenească, oferite
de Mama cu Tata, care au nevoie în relația lor de Cuvinte (de dorit frumoase, pline),
de Hrană (de dorit sănătoasă), de Dragoste (de dorit la tot pasul, în toate cuvintele și
faptele), de Credință, de Optimism, de Carte, de Cântec, de alți oameni, de Altceva
încă, care se așteaptă prin enigmatica ușă, prin care Tata se duce și prin care vine nu
numai cu Pâinică de la Iepure, dar și cu... ce Altceva? Toate cele importante pentru
Mama și Tata devin reperele Sinelui pentru Omul ce crește văzând cu ochii lui. Cei
de lângă Mama și Tata, frații și surorile mai mari, rudele micuțului, vecinii fortifică
și amplifică perceperea Lumii Omenești de către Noul Venit.
6. Ajuns în prima lui afară, copilul îl citește, cu totul altfel, pe Tata, care e
de lângă Mama, dar care pleacă și vine, deschizând și închizând Ușa comunicantă
dintre biblioteca esențială, unde crește copilul văzând/citind cu ochii, și biblioteca
misterioasă, a doua afară, unde se duce și de unde vine Tata cu Pâinică de la Iepure,
dar și cu o Carte, în care e adusă/ascunsă Pâinica. Realizați ce ambalaj frumos
pentru Pâinea de la Iepure poate deveni Cartea! (Ați sesizat: la această etapă Cartea
e vorbită, Pâinea de la Iepure e jucată într-o scenă imaginară, configurată și animată
prin cuvinte).
7. Pâinica de la Iepure e un noroc pe noi – procedeu etnopedagogic esențial
pentru Omul pornit să crească, să devină. Se vorbește de principiile educației
nipone, evreiești, care nu admit – până la vârsta de 5 ani ai copilului – dezastruosul
NU SE POATE! În acest context e de înțeles, cu multă îngrijorare, marele pericol:
ajungerea/alunecarea/metamorfozarea Mamei în personajul NU SE POATE e cel
mai frecvent pericol, în măsura în care delimitarea Binelui și a Răului are nevoie
de instrumente eficiente, care însă nu ar frâna ori afecta lucrarea cheiței de aur a
Cunoașterii – curiozitatea inepuizabilă (spre deosebire de rezistența și pregătirea
părinților) a Copilului care crește văzând cu ochii lui.
8. Vederea/cetitul lumii casei în primii ani de viață a copilului, apoi vederea/
cetitul lumii cât se vede de către orice om în toți anii omenești de viață au același
mecanism al Cunoașterii.
9. Trecerea Cetitului Esențial al lumii din jurul Eului/Sinelui Copilului,
pornit să devină Om Teafăr, la Cetitul lumii/lumilor din cărți trebuie să fie înrudită
cu enigmatica ușă de plecare-venire a Tatălui după/cu mesaje esențiale din partea
Iepurelui. Cartea pentru Copil chiar trebuie să fie din această lume, unde altfel
e creșterea, cunoașterea. În primii 5 ani de viață copilul ajunge Om împlinit,
Om în toată firea (ce cuvânt!) și e important ca în acești ani Omul se devină
dependent de repere frumoase, bune, sănătoase. Dacă în relația Mamei și a Tatălui
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își va avea locul ei cartea bună, dacă din cărțile bune destinate copiilor i se vor citi
copilului poezii la timpul poeziilor pe post de copăcel, copăcel! la însușirea vorbirii
frumoase, povești înainte de somnul cu vise, nerăbdarea copilului de a ajunge să
comunice direct cu cărțile enigmatice din Regatul Iepurelui poate fi pronosticată
cu certitudine. Aici, acum, la această vârstă Omul ajunge dependent de lucruri și
activități frumoase, sănătoase, utile...
10. Aidoma ușii enigmatice comunicante între universul acasei și afara,
cartea înlesnește deslușirea treptată a corespondenței lumilor și personajelor, și
înțelegerilor din cărțile îndrăgite cu lumea și personajele, și problemele din imediata
noastră realitate... Ca să ne menținem în lumea de mai aproape de sensibilitatea
copilului, aș aminti de Bem, ureche neagră, câinele din cartea lui Gavriil Troepolschi,
pe care am citit-o și am plâns (și în singurătate, și cu copiii mei) soarta sărmanului
câine, trecător/cititor de la om la om – în căutarea omului om... Pentru câți câini
din preajma noastră avem ochi de deslușit cumpenele prin care au trecut până să
ajungă maidanezi?... În copilărie m-a cutremurat cartea Prinț și cerșetor de Marc
Twain, intrigându-mă cu acest joc al sorții, care lesne îți poate da alt rol – după
împrejurări, întâmplări. Cât de atent ni se oprește privirea pe sărmanii cu mâna
întinsă? Că pe aici e Aproapele biblic, Aproapele, pe care să ajungem să-l iubim ca
pe noi înșine! Cartea îți oferă din când în când o oglindă limpede, care te arată – nu
cât de frumos ești! – cât de adevărată ți-i fața, cât de adevărat ești. Dar, ca să ți se
întâmple asemenea revelații, trebuie să-ți faci cartea o vecinătate mereu căutată,
o obișnuință cotidiană, o relație necesară ca apa, aerul, lumina, căldura, prietenia.

Ieși, copile cu păr bălai, că trece mama lui Gabo Márquez
Mama lui Nică al lui Ștefan al Pietrei era cea cu inițiativele de școlarizare
a lui Nică și pregătirea viitorului preot, vrednic de ceilalți preoți din neamul lor.
Abandonările lui Nică, diplomația mamei a dus la rezultate și împliniri deosebite,
deși... un pic diferite de cele programate.
După doi ani de studii la drept viitorul scriitor celebru Gabriel Garcia
Márquez abandonează studiile. Mama vine din Acataracata, luându-l pe sus sub
pretextul să-i ajute să vândă casa buneilor, dar, de fapt, venea cu argumentele și
întristările tatălui, dar și cu insistența ei în favoarea continuării studiilor.
Abandonarea facultății de jurnalistică de către scriitorul Aurelian Silvestru a
fost, de fapt, o exmatriculare (în același timp cu Nicolae Dabija, Vasile Romanciuc
– pentru naționalism)... A ezitat să spună părinților adevărul, deși aceștia primise
vestea de la binevoitorii întotdeauna existenți în asemenea situații...
Îmi plăcea matematica în școală, dar îmi plăceau mai multe – și aviația, și
fotbalul... Nu eram prea sigur spre care școli înalte pornesc. Am apucat-o spre fizică
și matematică, la Bălți, la Alecu Russo... După prima sesiune de iarnă (pe care
am trecut-o cu bine) am constatat că citesc sub masă – la analiza matematică, la
geometria analitică – altceva: eseuri, poezie... Am decis, fără a mă sfătui cu cineva,
că nu-i acesta drumul meu. Când am comunicat părinților decizia mea, mama a
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dat-o din nou pe bocet (primul bocet matern mi-a oprit trenul spre Ștefan Neaga),
iar tata, care înțelegeam că e mai trist ca mama, a zis scurt:
‒ Cred că ai gândit ce faci, că, la o adică, mai găsim în ogradă o sapă...
Ca să-mi fie mai clară seriozitatea perspectivelor mele, toată primăvara și
vara întreagă am devenit șef de șantier la reparația casei părintești, iar în zilele
libere din jurul casei în reparație făceam repetiție cu sapa la muncile câmpului.
Părinții, personajele cele mai importante în pornitul spre școli și spre
devenire, sunt personajele cele mai nestăvilite în imensa scenă a lumii. De cele mai
multe ori mamele sunt mai neîmpăcate și mai cu... bocetele pe post de argument
suprem. Uneori se bocește eficient... Câți cărturari au crescut „inundați” cu lacrimile
mamelor!

Demontarea mitului: Narcis de ce să nu se oglindească?
Ce poate fi mai firesc decât o netrecătoare curiozitate, admirație a celei mai
distinse creații divine? Omul e cireașa pe torta Creatorului. Dar curiozitatea și
admirația pot fi doar ale omului – ierbile și celelalte suflete vii din jurul omului au
alte... priorități. De unde ne-am ales cu această frână fatală, etichetată nemodestie,
dacă te învârtești prea mult în jurul propriei ființe? Ce înseamnă proprie ființă?
Cui o datorăm? Nouă? Nu noi ne-am modelat atât de... oameni! Curiozitatea,
cercetarea, cunoașterea omului o putem realiza pe baza a ceea ce are fiecare cel mai
la îndemână – propria ființă, oferită gratis de pronia cerească și de câte le-o fi gândit
ori nu prea părinții în vechiul joc și serioasa sarcină de procreare. Ce laborator
fantastic propria ființă!

Scenă refrenică, potrivită la început și oriunde
SOCRATE (din mers, abia privind în partea noastră): Cunoaște-te pe tine
însuți. Eu știu că nu știu nimic.
SCHOPENHAUER (grăbit să nu-l scape pe antic, oprește eventuale
replici): E mai important cine ești decât ceea ce ai ori ceea ce pare – pentru alții –
că ești.
MACHIAVELLI (cu mersul știutorului, împăcat cu gândul că nu-i ajunge):
Mulți văd ceea ce pari a fi, dar puțini înțeleg ceea ce ești.
PĂRINTELE ARSENIE BOCA: Când dai, la început dai din ceea ce ai. De
la un moment dat dai din ceea ce ești.
ION CREANGĂ (scoate din buzunar o oglinjoară, se cercetează, apoi se
întoarce și privește și în partea noastră): Nu știu alții cum sunt... Știu că sunt prost,
dar când mă uit în jur prind curaj. (Se aude o larmă, care-l determină pe Creangă
să se ferească prudent – năvălește o demonstrație de protestatari cu două lozinci la
temă: JOS PROSTIA! și MOARTE PROȘTILOR!)
CHARLES DE GAULLE (privindu-le din urmă): Vast program.
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Fiecare e într-un singur exemplar – cu scopul
și sensul nuclear/central
Zice Zarathustra-Nietzsche: „Întotdeauna soții nepotriviți mi s-au părut cei
mai răzbunători: ei fac întreaga lume să plătească, pentru că sunt împiedicați să
se despartă” (Friedrich Nietzsche. Așa grăit-a Zarathustra. București, Humanitas,
1997, p. 285).
Ne însoțim, ne conjugăm viața cu un scop, cu un sens pentru viața noastră,
avem nerăbdare să ne consacrăm acestui scop și ne scapă răscrucile, unde îndoiala
e firească și alegerea inevitabilă – doar sunt mai multe căi: care e a ta?... Ce faci cu
această răscruce? Ce faci cu această îndoială? Ce faci în situația când ai înțeles că
ai greșit cu alegerea? Ești în stare să dai înapoi până în răscrucea unde poți alege și
altă cale, poate calea ta? Ești în stare să dai înapoi până chiar în copilăria ta, când
jocul te descătușa și libertatea îți deschidea altfel vederea spre lume? Ori ți-i rușine
de acest spectacol al eșecului în fața lumii, care cum e? Și atunci prinzi a te răzbuna
pe lume!

Scena triunghiulară, a lui Schopenhauer, în theatrum mundi
În fiecare din cele trei unghiuri ale scenei triunghiulare unul și același
personaj e altcineva:
1) în primul unghi personajul e gol, cu ceva îmbrăcăminte pe el, exact atâta
îmbrăcăminte cât să nu-l stânjenească să facă ceea ce-i place,
2) în al doilea unghi personajul iese mereu dintr-o garderobă imensă, travestit
în altcineva foarte important – Prinț, Făt-Frumos, Rege, Secretar General,
3) în al treilea unghi personajul aproape că nu se vede – mereu își etalează
ceea ce are: Casa, Limuzinele, Piscina, Grădina...
Noi (autorul, cititorii, Socrate, Aristotel și alți deștepți din diferite timpuri) cu
Schopenhauer știm că mai important e ceea ce ești, nu să pari personaj important,
dar toate marile drame din imensa scenă triunghiulară a lumii își freamătă tensiunea
dramatică și poetică declanșată de aceste trei unghiuri cu aceste trei personaje sau,
mai precis, cu aceste trei mari categorii de personaje – cei care sunt, cei care au și
cei care par să fie.

Înmormântarea – spectacolul morții centrului
Ceea ce simte, ceea ce e fiecare – centrul axial al propriului teatru (teatrul
unui actor principal) ceilalți toți o acceptă, incontestabil, o singură dată în viața
lor (în relația cu teatrul respectiv) – când se dă ultimul, cel mai convingător și mai
autentic, spectacol, spectacolul morții centrului.
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Sunt și înmormântări fără spectatori, dar se întâmplă foarte rar... Porneam
această închipuire de monografie de la similitudinile spectaculoase ale aniversărilor
(mai rotunde) cu înmormântările. Mă obsedează motivul mai demult decât acest
proiect de carte mai aparte – mărturie mi-s cele câteva zeci de poezii ale mele, în
care constat ori mă întreb în partea acestui prag de trecere, iar între ele mai precisă
e remarca, foarte potrivită în context, că Florile pentru mort sunt mai multe decât
pentru viu... Dar am declarat această intenție – de a folosi de camerton paralelismul
aniversare-înmormântare – la Conferința științifică 65 de ani Iulian Filip.
M-am declarat repetat, inclusiv în romanul meu de divertisment Cobaiul nu
triumfă, că sunt conștient de implicarea mea în experiența vieții (ce spectacol!),
pe post de cobai, dar încerc, pe de altă parte, și eu să analizez, să mă disec, să mă
cunosc (O, Socrate!), iar acestui statut complex acceptat-asumat benevol (și cu
plăcere) i-am zis deplasare de creație [Foarfeca lui Urecheanu, Când pe morți...,
Vorbitul de bine...]. Câte le poți cuprinde din toate ale vieții? Că trebuie să te alegi
cu un ochi anume ca să vezi mai multe. Zbaterea personajului întrebător, cercetător,
autor până la și în așteptarea (cum? aidoma lui Socrate?) a morții – spectacol?
lecție? Papa Ioan al II-lea răspundea la un șir de întrebări, între care la cea cu cea
mai mare enigmă a răspuns cu moartea.
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VORBITUL DE BINE
LA ROMÂNII BASARABENI
ÎNGÂNDURĂRI IULIENE
(fragmente)

Era așteptat conocarul...
Tătuca mi-a adus calul mult până la zori. Era cal aprig, cal mâncând pământul
de nerăbdare, cal de conocar. L-a țesălat, l-a înșeuat și mi l-a închinat, ducându-mi-l
de frâu o bucată de drum.
Eram conocar tânăr. Tânăr de tot. Conocăria o știam de la naș Ion, care
n-avea copii pe atunci și trebuia cineva să-i sperie întunericul ungherelor. Mă lua de
la părinți cu împrumut – acasă rămâneau surorile. Ieșeam cu naș Ion noaptea târziu
la prins vrăbiile culcușite în scârta de paie... Urmăream cu răsuflarea întretăiată
umbrele misterioase de pe pereți ale degetelor îndemânatice ale lui naș Ion date
lângă lampa de gaz și închipuind tot felul de jivine...
Acum nu mai țin minte dacă am prins măcar o vrabie în nopțile celea
îndepărtate. Nici umbră de iepure nu pot face cu degetele – îmi iese numai umbre
de degete. Dar conocăria mi-a rămas până astăzi o dulce goană împărătească pe o
urmă de zână ori de căprioară...
Vorniceii, struniți de tătuca, luau seama să nu-mi fac de cap, să stăpânesc
calul:
‒ Zi conocăria când a trebui și pe urmă măcar omoară calu! – mă cobora la
funcție cel mai apropiat vornicel din partea mirelui.
Dar e una galopul și senzația de strâmtorare, care numai bine își cere ieșire
în chiuituri pe tot satul, și e cu totul alta ograda miresei, ogradă plină de lume, care
abia răsuflă, să-l audă pe conocar.
Era așteptat conocarul. Era așteptată conocăria.
...Dar venise, în ajun, la noi acasă – de unde să fi auzit că știu conocăria? –
mirele cu mireasa, să mă roage să le fiu conocar.
Din argumentele și rugămințile mirilor simțeam un „ce” amărui: nu era bine
în Sofia cu conocarii, dacă mă scoate lumea atât de devreme în tagma flăcăilor...
...Contextul sincretic al poeziei, altfel spus – mediul natural în care poezia
funcționează ritualic, – constituie un câmp magnetic lipsă la lectura poeziei tipărite
(mai cotidiană astfel)...
Imnul „colacului rotat, pe roata morii măsurat” – urătura – se manifestă întrun cadru sărbătoresc, în care culminația e această cântare specifică a pâinii și a
făuritorului ei. Reluată nenumărat sub fereastra casei ori zisă la masa cu oaspeți
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de careva ceteraș veteran, susținut de toți mesenii, urătura revine stereotip, dar
neobositoare din an în an, de peste secole, cu aceeași funcție de cinstire a valorilor
primordiale – omul, munca, pâinea.
Evident, ponderea estetică a acestui imn, haina dezinvoltă, sfătoasă și hăzoasă
a urăturii îi înlesnesc lucrarea neobosită și neobositoare prin timp. Dar din nou: iese
în vileag magnetismul anturajului natural în care se manifestă și e așteptată poezia.
Satele norocoase, care cunosc și tradiția reprezentațiilor populare de teatru,
mai au la Anul Nou și această poezie aparte, cu ecouri îndepărtate ale vechilor ei
funcții. Evident, predomină și în aceste tradiții funcția orațională – de cinstire a
omului gospodar, ‒ dar într-un fel mai specific.
Perechea stereotipă de versuri, ce face intrarea „Cerbului” în sărbătoare
– Vine cerbul de la munte/ cu steluță albă-n frunte! – e parcă din același timp
vechi, din aceeași goană vânătorească veche „cu dulăi prin munți” după „o heară”,
un ecou al chemărilor și al uimirilor vechilor vânători, descălecați „la șesul apei
Moldovei”. Nu-i vorbă, după măștile zoomorfe de cerb, urs, cal ș. a. Se întrezăresc
reminiscențele funcționale mai îndepărtate – magice, totemice, cultice, – dar ele sunt
acoperite de cromatica și de pestrițul nestăvilit, uneori chiar strident, al rezolvării
măștii și costumației, de segmentarea ritmică a textului emis cu orientare la dansul
personajelor de teatru popular, care altfel nici nu „există” în aceste reprezentații –
doar cântând și dansând.
...Mi se părea odată – demuuult – că prea devreme mă scotea satul conocar
și-mi părea că ceva nu e bine...
În satele din raionul Edineț la Anul Nou pornesc cetele de teatru voinicesc
„Gruie al lui Novac” să ducă din casă în casă pagini eroice din lupta cu turcii,
pagini de istorie, recitite – specific – la fiecare An Nou... Toate bune, toate foarte
bune și dragi, dar atâta poezie și atâta istorie pe umerii firavi ai elevilor am lăsat noi,
cei de alături! Unde-s viguroșii flăcăi pe potriva odăjdiilor voinicești?
Din ceata „Ursului” din Măcărești (r-nul Ungheni) face parte Mihail
Todiriță, șeful clubului. În „Malanca” din Rotunda (r-nul Edineț) e prezent Vasile
Plângău, directorul casei de cultură, iar Vasile Mihalache, președintele Sovietului
sătesc, e unul dintre urătorii din Florițoaia-Veche (r-nul Ungheni) și conduce
brazda voinicească a plugărașilor spre porțile și spre pragurile consătenilor intrați
în sărbătoare și poezie.
Festivalul al treilea folcloric „La vatra horelor” atrage atenția și susține
îndeosebi participarea fetelor mari, a flăcăilor, dar și a bărbaților și femeilor de
toate vârstele la spectacole de veritabilă poezie populară, oferite în formule
tradiționale – nuntă, șezătoare, clacă. Nu în toate părțile, dar în toate raioanele
republicii – în cadrul aceluiași festival – ies în lumină mostre folclorice inedite,
prezentate – natural – de oamenii de toate vârstele ai satelor noastre. Au apărut –
consecință îmbucurătoare a festivalurilor folclorice – colective etnofolclorice la
Palanca (r-nul Ștefan Vodă), Brânzeni (r-nul Edineț), Inești (r-nul Telenești), Țaul
(r-nul Dondușeni), Boroseni (r-nul Râșcani) și altele, care oferă modele lucrătoare
de recitire a folclorului.
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...Acum urmează ca această înțelegere omenească a folclorului să-i treacă pe
cei mai virtuoși „țiitori de minte” îndărăt în ritualul nunții, la clăcile, la șezătorile
din sat. Mă gândesc la verva conocarului Ion Dochițanu din Inești și la norocul
nunții care ar avea un asemenea conocar... Dar mă gândesc și la calul cela focos,
stăpânit dis-de-dimineață de tătuca, și la ograda miresei plină de lume, lume în
așteptarea conocarului și a conocăriei...
Orizontul, nr. 9, 1985

Când pe morți îi strâng pantofii, cum e mersul celor vii?
Cu șapte ani în urmă s-a înecat în iazul din centrul Sofiei o fată și am auzit
duminică de Paști de la sora Alexandra întâmplarea nunții fetei moarte... Mamă, i-a
zis fiica prin vis, eu mă mărit, dar tare mă strâng pantofii. Trimite-mi o pereche de
pantofi mai largi, măsura mea. O să ieși cu pantofii la marginea satului, la gară, la
drumul înspre Bălți și spre Drochia. Să nu oprești întâia mașină. Nici pe a doua. Pe
a treia mașină s-o oprești și să-mi trimiți cu ea pantofii... Femeia i-a spus soțului
ce a visat, iar soțul ce alta să-i zică? fă cum ți-a hotărât fata noastră. Cu pantofii
noi (cumpărați mai largi decât cei cu care au îngropat-o – dar își amintesc că s-au
muncit la încălțat moarta, că pantofii s-au nimerit cam mici) a ieșit sărmana mamă,
încurcată de... la ce oră? în ce zi? de unde să vină mașina? cum să ajungă mașina
unde e fata ei?... A ieșit la gară, la drumul nostru ce leagă Drochia de Bălți, a
numărat o mașină, apoi a lăsat să treacă și a doua, iar a treia s-a nimerit un catafalc,
în fața căruia a ieșit să-l oprească... Catafalcul ducea un tânăr mort... De ce ne-ai
oprit, femeie? Mama tânărului mort a întrebat-o pe cea cu pantofii și mama fetei i-a
zis: fata mea ți-a luat băiatul, mi-a cerut pantofi de nuntă... Și i-a spus visul, și i-a
dat pantofii fiicei, să-i pună în sicriul tânărului mort...
Morții ni-s pururi alături. Distanța dintre vii și morți e măsurătorul unei
civilizații... Vorbeam a doua zi de Paști la părinți tot despre Paștile Blajinilor, care e
numai la noi în această formulă, dar cinstirea morților, dialogul cu morții, îngrijirea
imaginii lor, pomenirea morților e străveche, precreștină. Cimitirele balticilor
constituie realmente parcuri îmbietoare – să vii într-un spațiu frumos, unde și morții
se prind altfel în dialog cu abătuții pe aici, spațiu comun al viilor și morților, fără
linie de demarcație, ștearsă la noi doar o dată în an. Paștile Blajinilor...
Ni-i mersul strâmb, ni-i tranziția lungă și chioambă, pentru că ne-am încălțat
morții în măsuri mici-mincinoase, crezând că nu-i deranjează și ceea ce visăm din
partea lor nu încape în visele noastre, de aceea marele disconfort din lumea lor se
revarsă și în viața noastră mincinoasă, iar mesajul morților, celor duși înainte, dar
nu prea departe de noi, încă viii (dar în mișcare incontestabilă spre ei!), ne indică
revenirea și încălțarea măsurii cuvenite de către morți și vii, căci tranziția noastră
dezastruoasă e între multa minciună și adevărul întreg, știut și de vii, și de
morți, ‒ de toți! – dar amânat pe mai încolo, ca să nu supărăm pe Elțin, pe Clinton,
pe NATO, pe ONU, pe... cine acolo se mai poate supăra pe noi?...
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Supărarea morților noștri, ajunși la cântar și la de-can-tări, e de mai real
folos, de mai eficientă învățătură pentru noi, neauzitorii și nevăzătorii de câte ni-i
dat numai nouă să ducem, să realizăm, să păstrăm.
Trebuie re-dac-tată Constituția – au dreptate parlamentarii. Dar dreptatea
întreagă vizează luarea în calcul și a opțiunii morților lucrători: Eminescu,
Mateevici... Ironia sorții: imnul Republicii Moldova parcă l-ar situa pe Alexei
Mateevici în parametrii unei considerații aparte, care însă nu e valabilă și pentru
pledoaria poetului preot ca SĂ NU VORBIM DEGEABA referitor la limba unică
și literatura unică pe ambele maluri de Prut, româna.
Precizările de ultimă oră din proiectul de acord dintre România și Republica
Moldova (unitate de limbă, istorie, cultură) par mai creștinești în raport cu morții
lucrători Alexei Mateevici, Mihai Eminescu.
Dumnezeu să-i ierte pe morții neadormiți din cauza prostiilor noastre.
Dumnezeu să ne ierte și pe noi, că morții nu știu cum ne-ar ierta pentru pantofii
strâmți-mincinoși, în care i-am încălțat.
Literatura și Arta, 11 mai 2000

Plecam de la Academie cetățean sovietic (1985),
am revenit la Academie, peste 25 de ani, cu altă cetățenie
alocuțiunea (încă a) nedoctorului
Distanța de 35 de ani între prima variantă a tezei și cea de azi desparte două
realități categoric diferite, care m-au determinat să mă mișc cât se poate de repede
(poate o să explic, dacă e nevoie, mai la vale de ce?). Am plecat de la Academie
cetățean sovietic (și plecarea mi-a fost ca-n epocă). Am revenit la Academie în alt
secol, în alt mileniu, cu un alt pașaport, cu o altă cetățenie și cu o altă posibilitate
de a spune adevărul științific – într-un domeniu unde hărțile și vocabularul
constituiau odinioară un veritabil câmp minat, în care trebuia să fii mare acrobat,
să poți evita cuvântul român acolo unde se cerea imperios utilizat, iar de hărți...
ce să mai vorbim? E de domeniul trecutului (sper) modalitatea românilor din
Bucovina, bunăoară, de a-și apăra dreptul la sărbătorile strămoșești... (Mi-a plăcut
că Iordan Datcu în Dicționarul etnologilor români a folosit anume acest incident
semnificativ la portretizarea epocii, dar și a folcloristului Iulian Filip...) Am urmărit
întreaga noapte de ajunul Sfântului Vasile cetele de Mălănci, Brâncoveni, Urși din
Crasnoilsc, iar dimineața așteptam să văd altceva, un fel de carnaval al tuturor
cetelor – pe artera centrală a acestei localități întinse, bogate în asemenea tradiții...
Fotografiam, filmam, observam – expediție folclorică de iarnă... Au apărut două
autobuze încărcate cu milițieni (de la Kiev? de la Cernăuți?) și au înaintat spre
carnaval. Eram martor ocular la scenă – un milițian a insistat ca personajul Ursului
să-și scoată masca.
‒ De ce nu ești la lucru? Doar e zi de lucru...
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Milițianul i se răstea în rusește... Interpretul Ursului s-a mocoșit, căutând
pe sub vestimentația alambicată (din paie împletite/legate), și a scos un certificat
medical:
‒ Am dat sânge și am dreptul la două zile libere. Cu sânge am plătit acest
drept.
La 200 de ani de la raptul Basarabiei aceste amănunte revarsă o lumină
edificatoare pentru înțelegerea inventivității și rezistenței neamului nostru la atâta
drujbă... Mai jos pe Prut două localități românești, Liveni și Bădragii Noi, despărțite
de apa ajunsă graniță, înțelegeau în felul lor să păstreze tradițiile strămoșești și
comunicarea ca între neamuri... După o noapte de urat toate cetele de Arnăuți, Urși,
Codreni, Bujori pândeau să nu-i vadă grănicerii sovietici și cei români, veneau pe
malul Prutului și își prezentau, rând pe rând, reprezentațiile – mai întâi cetele de pe
un mal, apoi cele de pe celălalt. (E informația unui participant în Ceata lui Bujor
din Bădragii Noi – poetul Vasile Romanciuc, în ceată cel cu acompaniamentul).
Realitatea geopolitică de azi îi scutește pe savanți de acrobații și tabuuri, în
acest context cei 35 de ani de după prima variantă a tezei mele comportă recuperarea
grabnică a timpului pierdut și promovarea perceperii firești a întregului spațiu
românesc unde fenomenul folcloric teatral nu consultă hărțile redactate/croite în
marile cancelarii împărțitoare de bine universal.
Întrucât mai mulți cercetători indică și constată concentrarea întregului
repertoriu teatral folcloric românesc în arealul moldovenesc (Teodor Burada,
Vasile Adăscăliței, Ioan Massoff), ne-am concentrat investigațiile în această
scenă norocoasă. Pe aici ar fi explicația/răspunsul la o eventuală întrebare despre
configurarea geografică a cercetărilor noastre. Din această geografie e materialul
cules în numeroasele expediții folclorice, organizate de folcloriștii Academiei de
Științe din Chișinău – tributul basarabean la întregirea panoramică a scenei
moldovenești de teatru folcloric românesc. Timp de peste zece ani am participat
și eu în astfel de expediții. Dar în lucrare am configurat întreaga hartă românească
a fenomenului teatral, urmărind, pe de o parte, răspândirea unor reprezentații
disparate, pe de altă parte – consacrarea etnologilor români scenei folclorice (Vasile
Adăscăliței, Ioan Massoff, Ion Ghinoiu).
Pe baza acestui material ne-am propus trierea de subiecte, tipuri, variante,
urmărind compatibilizarea componentelor reprezentației – cuvântul, muzica,
vestimentația, masca, recuzita, dansul, mizanscena ‒ și afirmarea dramaticului.
Am demonstrat că la începutul teatrului nu a fost cuvântul, iar în teatrul popular
primează priveliștea, carnavalescul. Afirmarea cuvântului abia în piesele cu
subiect rotunjit/realizat trece în avanscenă, iar plinătatea și frumusețea artistică
a cuvântului provin din contaminarea subiectului cu producții notorii folclorice,
constituite anterior reprezentației – fie că e vorba de balade, doine ori cântece lirice
și de înstrăinare.
Criteriul decisiv al prezenței fenomenului teatral trebuie considerat
transfigurarea artistică a interpretului și, poate, în mai mare măsură, conștiința
lui că realizează – prin costumație, mască, vorbire, gest – această transfigurare.
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Iar implicarea întregii comunități, într-un fel sau altul, la pregătirea spectacolului
îi imprimă teatrului folcloric o funcție de solidarizare uluitoare: în unele localități
fetele oferă flăcăilor din cete băsmăluțele înflorate – pentru împodobirea falnicelor
prăjini sărbătorești, bătrânii satului, foști interpreți în reprezentații similare, devin
consultanți pentru mai tinerii interpreți…
Șansa afirmării teatrului folcloric e legată de confreriile de flăcăi,
care orânduiau buna desfășurare de odinioară a sărbătorilor satului. Descrierea
Călușarilor de către Dimitrie Cantemir și monografia lui Ion Ghinoiu consacrată
Călușului surprind și radiografiază morfologia acestor grupări, aproape secrete
odinioară (cel puțin pentru perioada pregătirii Călușarilor în case părăsite, izolate).
Singularitatea/unicitatea teatrului folcloric românesc poate fi mai lesne
înțeleasă, dacă facem trimitere la tradiția teatrelor ambulante din mai vechile
civilizații – teatre pe roți, ce călătoreau din târg în târg, amenajând temporar o scenă
protejată, un cort șapito pentru spectatori. Teatrul nostru folcloric e mai dinamic
decât teatrele ambulante – el nu așteaptă să-i vină omul/spectatorul la spectacol,
dar se duce acasă, la fiecare gospodar: să-l onoreze cu un spectacol doar pentru
casa sa. E consecința cadrului unic orațional, în care se manifestă colinda, urătura,
semănatul, sorcova, chiraleisa, împrumutând și această funcție de vrere și urare de
bine în formulă de spectacol.
Specificitatea limbajului teatrului folcloric e legată de această realitate
orațională de la casă la casă doar timp de o noapte. Textul, mesajele sunt concrete,
clare, concentrate, ca să ajungă expres la spectatori. Valoarea dramaturgiei
folclorice nu poate fi judecată cu aceeași balanță ca spectacolele teatrelor culte
ori ca o poezie lirică. Aici remarca lui Constantin Noica cu perceperea petrecerii
din interior și de peste peretele odăii e cea mai exactă: din perspectiva celui de
peste perete petrecerea e percepută ca un zgomot deranjant, cel prins în petrecere o
percepe ca o armonie.
Preceptele tabuistice și inovațiile sunt legate de personalitatea interpreților.
Dacă protejarea preceptelor revine întregului sat (care cunoaște pe din afară
reprezentațiile), atunci atragerea unor scene noi ori a unor cântece vechi depind
de cultura și gustul interpretului. Iar acesta e astăzi un tânăr școlarizat, uneori e și
membru al cercului dramatic, dar și spectator la teatrul profesionist de dramă. Cum
se răsfrânge, cum se va răsfrânge această nouă realitate asupra teatrului folcloric?
Teatrul folcloric se învecinează cu teatrul școlar și cu teatrul cult – e beneficiu ori
pericol? Care e menirea cercetătorului fenomenului agresat de modernitate?
În expedițiile folclorice de odinioară depistam misterioasele, vechile
manuscrise, caiete, carnete cu texte de teatru, care proveneau din anii de cătănie
a cuiva, care le-a fixat din gura exponentului unei localități mai îndepărtate, unde
se practică aceste reprezentații... Motivul cărții cu texte de reprezentații apărea
cu timiditate. Mi-am descoperit cartea Primiți „Căluțul?” pusă la lucru în locul
vechilor caiete... E timpul tinerilor școliți, care, inevitabil, fac loc și în acest domeniu
modernității, iar cartea constituie elementul nuclear al acestei realități noi.
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O altă realitate, față de cea de acum 35 de ani în urmă, e performanța
tehnologică a echipamentului de imprimat, de fotografiat, de filmat, de propagat.
Chiar cetele de teatru folcloric posedă camere video de filmat, magnetofoane
moderne, iar scenele moderne, unele emisiuni TV și radio înțeleg să valorifice
acest repertoriu în preajma și în plinul sărbătorilor de iarnă. Ce metamorfoze
suportă fenomenul folcloric teatral în efortul de urcarea în altfel de scenă decât cea
convențională?
Sunt motivele/întrebările axiale, pe care se ține arhitectura tezei, care are un
ultim capitol deschis spre această învecinare firească a trei scene în theatrum mundi:
teatrul folcloric, cercurile dramatice școlare, teatrul clasic/cult. Am considerat că e
mai în firea unei investigații moderne renunțarea la gardurile comode izolatoare și
radiografierea – în perspectivă, în eventualele cercetări, inclusiv pe teren – acestei
vecinătăți reale. Cum se produce colaborarea/influența în aceste trei scene?
Și un ultim accent: sincretismul acestui limbaj îi determină pe actorii teatrului
folcloric să mențină echilibrul și compatibilizarea componentelor, ca, în consecință,
spectatorul să le perceapă ca pe un întreg, ca pe un spectacol. Efortul cercetătorului
nu are cum să evite această perspectivă noiciană, din interiorul petrecerii. Ceea ce
am și înțeles să fac în aceste investigații, corcolite fără grabă (peste 35 de ani) și
admirate fără obligație.
E imperios necesar de revenit la practica expedițiilor folclorice, evident, cu
alte posibilități tehnice, într-o altă realitate ideologică, de urgentat modernizarea,
digitizarea Arhivei de Folclor a Academiei, pe baza căreia s-ar edifica atât de
vechea idee a Arhivei Naționale de Folclor, de implicat în expediții studenții
filologi, dintre care să se aleagă viitorii tineri folcloriști, de fortificat colaborarea cu
etnologii români (parcă nu ne mai dă peste mâini Moscova), de reeditat colecțiile
folcloriștilor basarabeni, care au fost realizate în ani mai grei (chit, cu unele concesii
cromatice)...
Am lucrat la această teză, îndemnat unanim de prieteni și colegi, argumentul
suprem fiind anii și materialul acumulat în domeniu... Mulțumesc pentru ghionturi
și pentru că îmi sunteți alături.

Vorbitul de bine la românii basarabeni
Poate că e valabilă pentru toată românimea ceea ce mi se pare că am
remarcat și am înțeles, dar unele slăbiciuni basarabene, legate de scrisorile orale
de recomandare/recomandație, au nuanțe distinct locale și revărsări specifice de
înduioșare, care numai la frontierele/hotarele/haturile/gardurile cu lumile slave pot
fi lămurite, pricepute, dacă nu chiar înțelese.
Profesorul de istorie, editorul și tipograful Igor Șarov e de pe această frontieră
tensionată latino-slavă și nu e la mijloc doar etimologia numelui și cântarul lui de
om temeinic așezat în principii.
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L-am descoperit prieten și apropiat prietenilor și apropiaților mei, iar ocaziile
și situațiile când se apropie și se întâlnesc apropiații apropiaților și prietenii
prietenilor mi l-au făcut ceea ce este, ceea ce mi-a părut că este (cântarul valoric al
lui Schopenhauer), relația noastră de bine afirmându-se firesc și benevol, precum
le-o mărturiseam elevilor și profesorilor Liceului „Mihai Eminescu” din Căușeni,
provocat de o întrebare stereotipă la întâlnirile de acest fel: ce prieteni aveți și ce
credeți că înseamnă prietenia? Mi-i la îndemână Jules Renard și alți deștepți și la
acest capitol, dar, când a venit vorba să ilustrez cu chipuri și cu nume din raza mea,
nu știu cum am ajuns să-i zic pe nume lui Igor, iar sala eminesciană s-a înduioșat și
careva m-a luminat într-un lung monolog, din care am reținut că și ei se mândresc
cu Șarovii, cu părinții lui Igor, care au fost profesorii acestei școli, unde până acum
sunt pomeniți de bine.
Pot asculta îndelung, iar uneori îmi place să stimulez vorbirea de bine a
aproapelui despre alt aproape al meu, despre alt aproape al vorbitorului, suflet
neștiut de mine, dar povestit de către vorbitor. Mă delectam la Liceul „Mihai
Eminescu”, unde era vorbită de bine casa lui Igor și m-am prins a vorbi de noima
pomelnicelor cu cele două categorii de lume dragă – cei dragi de la de sănătate și
cei dragi de la de sufletul. Viii dragi și morții dragi...
Cum se mai implică viața în literatură! Primesc acum trei zile de la Iași
un mesaj de la poetul și profesorul Ion Berghia, prietenul și colegul din anii de
studenție la Bălți la Alecu Russo, când figurile luminoase ale dascălilor noștri Ion Z.
Evtușenco, Valeriu Senic, Eliza Botezatu, Anton Zencenco ne călăuzeau devenirea,
pornirea spre împliniri: „Ai putea să-mi trimiți câteva gânduri pozitive despre
Valeriu B. Senic ca profesor? Dacă da, te rog s-o faci în câteva zile. Iar dacă vrei,
la ele poți adăuga și altele”.
Întotdeauna, când primesc asemenea propuneri, mă întreb la ce ar folosi?
Ion editează publicația Dor de Basarabia. O fi fiind un proiect și un gând pentru
câteva pagini în publicația Dor... Și nu-i rău. Mă gândesc la Valeriu Senic, dar și la
eventualele adrese unde ajunge Dorul...
„Ioane, am tot amânat, de la primirea mesajului tău, prinderea clipei pozitive
și cred că orele acestea de duminică dimineață (când lumea creștină ține drumul
spre biserică) au și asemenea clipe... Îl vorbesc frecvent pe dascălul Valeriu Senic,
ilustrând categoria oamenilor dăruiți cu haruri distincte. Îți amintești legendele care
circulau la Alecu Russo despre Senic înainte să-l cunoaștem și noi? Că a revenit
apoi, după legende, și nu le-a anulat: era actor la prima oră din perechea academică
– ne citea atât de deosebit din Alecu Russo, îndeosebi Cântarea României, apoi din
Eminescu, apoi din Creangă, apoi din Iorga, apoi din Călinescu... Legendele fixau
studenții fugiți de la alte lecții, ca să stârcească la ușile unde oficia Valeriu Senic!...
La a doua oră ne dicta și ne impunea să conspectăm:
‒ Știu că numai în sala de lectură trudiți, dar strictul necesar aș vrea să-l aveți
la îndemână...
Cum să nu-l gândesc pozitiv, când m-a descoperit că scriu, mi-a făcut acea
prezentare în Pedagogul (la câteva luni îmi făcea prezentarea în Cultura poetul
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Liviu Damian, dar o primă strigare publică despre cât de... sofian e Iulian Filip îi
aparține lui Valeriu Senic) și mă invita în familia sa, unde descopeream o bibliotecă
pusă la lucru și un model de a-ți lua viața în serios?
Partea aceasta pozitivă de viața dăruitului cu har Valeriu Senic o invoc
frecvent, dându-mă cu imaginația: ce ar fi fost cu el, dacă rămânea la catedră, dacă
rămânea dascălul nepereche, de legendă?
Ceea ce a urmat (și nu am nicio poftă să mă dau în parametrii scenei unde
s-a produs regretabila metamorfoză) a fost în afara protecției divine, care acoperea
doar câmpul magnetic din jurul catedrei dăruitului, care și-a abandonat crucea, iar
ceea ce a purtat în locul crucii nu i-a făcut bine.
Iar duminica se cuvine de bine să-l pomenim. Precum am încercat...
Cu cele mai frumoase gânduri în partea gândurilor bune...”.
Înțelegi, Igore, cât de ușor se poartă o vorbă de bine în drumul de la vorbitorii
luminați către adresele protagoniste? Că vorbeam de pomelnice... Precis că ai
nimerit și tu la înmormântări unde efortul general e să găsești cuvinte de bine
despre mortul care a fost până odinioară viu și... ce te faci dacă nu le prea găsești,
dacă nu-l prea ții minte pe viul de odinioară împovărat cu griji și probleme de om
viu lângă oameni vii?

PARTEA III

CRONICI  LITERARE
ȘI  R ECENZII

Liviu DAMIAN

NU ȘTIU CE ÎNSEAMNĂ A ÎNCURAJA UN TALENT
Nu știu ce înseamnă a încuraja un talent. E ca și cum ai pune mâna pe-un pui
de pom și l-ai trage de frunze în sus: hai, frate, crește mai repede, că noi n-avem
când să te așteptăm. Nu mi se dă mâna să bat pe umeri tinere ramuri. Fiindcă
nu le pot da zile cu soare spectaculos. Nici măcar un fir de ploaie rătăcitor nu-l
pot abate asupra setei lor. Ce-i drept, ramul uscat îl deosebesc de ramul verde.
Și fluturii aducători de omidă îi cunosc. Și apropierea înghețului o presimt. Dar
astea sunt adevăruri elementare. Le cunosc nu numai eu. O lume întreagă le știe.
Ce aș putea să-i doresc tânărului Iulian Filip de la Bălți? Creștere firească,
rădăcini adânci, cer nemărginit. Să-și cheltuiască uleiul nezgârcit, dar cu socoteală.
Dragoste de scris, răbdare și talent are. Dovadă sunt versurile sale.
Câteva din ele le aducem azi cu emoție și așteptare în fața cititorului.
Cultura, 1970, 27 februarie

Proces-verbal

REFERINȚE LA MANUSCRISUL    ISPITA OGLINZILOR
GHEORGHE CHIRA: Ceea ce aduce nou poetul este timbrul sensibil
al limbajului său poetic, simplitatea melodică a imaginilor, acuratețea expresiei,
refuzul alambicării frazei, concizie și densitatea versului, în care cuvintele se aleg
de la sine fără să se înghesuie.
ION GHEORGHIȚĂ: Poezia acestui manuscris în ce are el mai bun este
una a emoției refăcute în frază poetică sinceră, energică, proaspătă, inteligentă.
Nervozitatea primară a sentimentului este frânată la timp de un control al firescului.
Economisind cuvintele, Iulian Filip obține un spor de gând prin sugestie…
SPIRIDON VANGHELI: O bună parte din versurile lui Iulian Filip îmi par
mai degrabă niște fântâni, în care coborând dăm de acea băutură rară ce se numește
poezie. Imaginea fântânii îmi rămâne poate că din motivul că autorul tinde spre
interiorizare, sapă cu migală roca cuvântului până dă de firul poeziei. E bine că de
cele mai multe ori Filip nu sapă la întâmplare, dispune de acel mecanism, cu care
descoperi susurul sub pământ, și care se numește, probabil, talent.
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MIHAI CIMPOI: Dacă ar fi să definesc prin ce se deosebește manuscrisul
lui Iulian Filip de cele ale altor condeieri tineri, aș spune fără reticență: 1) el posedă
o cultură a imaginii și cu ea un spirit sintetic foarte proaspăt; 2) el vibrează în
fața temelor majore, fiind parcă luminat în fața lor, căutând să se mobilizeze total,
pe când alții le flutură, le pun fără o iotă de rușine estetică în clișee răsauzite și
răsscandate și vin cu supremul argument că le-au publicat la gazete… Am făcut
și mai facem marea greșeală de a confunda expresia timpului cu o tencuire a
pereților lui de oglindă, care singuri reflectă. Iulian Filip știe să pună sfințenie în
interpretarea temelor majore, să fie calm și echilibrat în fața istoriei, căci – vorba
lui, ‒ el vrea să știe numai o jumătate de taină, cealaltă fiind apanajul istoriei (vezi
poezia Ploi peste mugur). Drumul cunoașterii e acela până la focul vieții și al
morții și tânărul poet se vrea izvor și numai jumătate de taină. Îmi place această
îndrăzneală filozofică a tânărului poet. Desigur, această îndrăzneală este răsplătită
de o rară capacitate de exprimare plastică și atunci avem foarte frumoasa imagine a
plugarului, căruia, furat de pământ și dăruit până la expiere lui, îi mai rămâne ceva
în inimă ca să crească Pâinea. Este în acest fel de a spune un poet care a urmat
aspirantura Pământului (Inimă de-a lungul lumii).
Ceea ce frapează în manuscris e caracterul, un caracter numai al autorului
lui: reținut, sec, cu cadența sigură a rimei, cu o înțelepciune interioară. Dacă vreți  –
semn al culturii serioase de care vorbeam. Aveam la lectura primelor poezii o temere:
raționalismul care sugrumă astăzi poezia și care a șters siguranța criteriului de
valoare. Mai apoi am înțeles că este pur și simplu o stăpânire de sine, este o sforțare
de a păstra sfințenia entuziasmului și a cunoașterii cu reținerea și chiar cu rictusul
sceptic al înțeleptului. Iată-l pe tânărul poet contemplând fumul subțire al toamnei,
retrăind și clipele alese, dar nici acum pătrunse ale primăverii și înțelegând că
fumul îi împarte viața în două vârste (Peisaj). Sau așteptând păsările care așteaptă
la rândul lor creșterea pomului. Sau este plin de codru și se simte tonificat și alinat
de el. Pretutindeni e așteptare, creștere înceată, apropiere între lucruri, oameni,
fenomene: rădăcinile ascunse vor fi stropite de soare, cerul e departe, dar roua e pe
geamul casei. E o conștiință a unei firi existente. Poezia Serghei Esenin ne vorbește
despre ea… Toate lucrurile trecând prin această fire, îndeplinind un ritual al ei, trec
unele prin altele, întretăindu-se ca niște umbre. Gutuile sunt fructe de stele, parcă
au ieșit zeii la semănat, vântul este plin rouă ș. a. m. d. Tânărul poet are frumoase
imagini picturale și vede panoramic întregul lumii (Apă de ploaie, Contur, Floră,
Și n-auzeam, Plugari...).
Avem un poet format, un poet căruia ar fi dificil să-i punem minusuri și plusuri
la poezii, cum practicăm noi în cadrul discuțiilor plachetelor de debut. Aș putea
cita desigur poezii mai slabe, ca Acasă, Despărțire, strofe parazitare, întortocheri
sintactice cu puțin farmec, dar ele se topesc în frumosul întreg al manuscrisului.
Recomand pentru editură acest manuscris cu bucuria ce mi-a produs-o lectura lui.
LIVIU DAMIAN: Aceste versuri poartă sigiliul unei vocații, unei căutări,
unei deveniri interesante. Iulian Filip zăbovește asupra cuvântului, frazei, strofei
cu răbdarea unui giuvaiergiu, dar zăbava aceasta nu-i pierde zborul, înalta claritate
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și respirație, fără de care nu am putea concepe un poet adevărat. Versul său ține
cont de valorile create în contextul acestei limbi, pornește de la aceste valori, dar
nu se simte încătușat de ele, fiindcă poartă cu el tainul propriilor îndoieli și vise,
neliniști și descoperiri, speranțe și dezamăgiri, avem o carte care își are o față a ei, o
carte adevărată, interesantă prin complexitatea ei, vibrantă prin omenie, demnitate,
încăierare cu destinul, prin starea de luptă și dor. Din rândurile zbuciumate, dar și
strunite ale acestei cărți, se deslușește un chip de înaltă valoare morală.
De ce trebuie să se ferească autorul? Trebuie să se ferească de versurile prea
gândite, de sentințe care atunci când sunt practicate în stil laconic, nu se sfiesc
a intra în cele scrise. În paginile cărții ar trebui să rămână mai puține adevăruri
generale și mai multă dezvăluire a propriului destin. Cred în încheiere că acest
manuscris, ca motive și ca realizare merită toată susținerea noastră.
GRIGORE VIERU: Uite o poezie care recomandă un poet: Au port eu?...
Azi aici s-a vorbit frumos despre aceste versuri și nu s-a vorbit formal. Iulian Filip
e un bulgăr de țărână învăluit într-un abur mitic. Și asta e bine. Fiindcă noi în genere
ori suntem prea concreți, ori prea mitici. El știe a evita aceste două extreme. Un
exemplu poate fi și Ora pâraielor. Altă poezie demnă de a fi reținută e Judecată.
În care poezie e mai slab Filip? Unde nu are nimic de spus, unde cade în
convențional. Din când în când semnează un soi de poezie ce are un ton polemic.
Ei bine, acest ton nu-l prinde de loc (Din moarte chiar).
Cred că Iulian Filip trebuie recomandat și susținut.
Liviu DAMIAN, președinte; Ion GHEORGHIȚĂ, secretar
Uniunea Scriitorilor din Moldova, 1971, noiembrie

Ion CIOCANU

TÂNĂR MEȘTER ȘI NEÎMPĂCAT
Motivele poetice care îl pasionează pe Iulian Filip nu se deosebesc de acelea
pe care le abordează confrații lui de generație. Tânărul condeier scrie despre
Moldova noastră dragă, despre peisajul ei pitoresc, despre Eminescu și Alecsandri,
despre eroii căzuți în luptele pentru apărarea Patriei, în sfârșit – despre sentimentul
dragostei. S-ar părea că, deoarece în placheta „Neîmpăcatul meșter” nu găsim teme
noi, nu avem de ce să ne grăbim cu elogiile. S-ar părea, de asemenea, că, deoarece
atâția alți scriitori au dat verbului o strălucire, pe care Iulian Filip deocamdată nu
i-o dă, suntem puși în fața unei a doua cauze a rezervelor față de debutant. Dar
părerile acestea, deși răspândite, sunt cel puțin unilaterale. O carte, fie chiar a unui
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autor consacrat, nu poate să fie în mod obligatoriu o depășire a liricii lui Eminescu
sau Leopardi. Poate că autorul ei nu va atinge niciodată înălțimile amețitoare de
unde ne scrutează cu privirile lor corifeii. Faptul acesta nu poate diminua, însă,
contribuția, autorului dat la dezvoltarea literaturii țării sau republicii date într-un
context istoric dat, la o vârstă anumită ș. a. m. d.
Oricărei plachete de versuri sau de proză se cuvine să-i găsim locul în
cohorta de apariții editoriale, luând în seamă condițiile concrete în care se produce
evenimentul. În caz contrar riscăm să nu vedem adevărata efervescență a evoluției
literaturii contemporane.
Iulian Filip este el însuși un meșter tânăr și neîmpăcat. Poezia titulară –
concisă și clară, energică și mobilizatoare, fiind o dovadă a harului imaginativ al
autorului și a aplecării lui spre sursele folclorice autohtone, având și alte calități
alese, ‒ este o bijuterie artistică veritabilă: „Și meșterul se pierde ‒/ în piatră se
clădește./ Și când nu se mai vede/ zidirea-și isprăvește.// Dar isprăvind-o toată,/ își
află daltă fină/ și visul pentru-o altă/ zidire, mai deplină.// Își uită plăsmuirea ‒/ să
crească într-o altă./ Pe când o fi zidirea/ din cea mai fină daltă?”.
Dispărut, asemeni meșterului, îndărătul acestei prime plachete, autorul aspiră
și el la o zidire „mai deplină”, la o zidire „din dalta cea mai fină”. Ceea ce va să zică
evitarea locurilor comune, repulsia față de platitudine. Îndrăznim să interpretăm în
acest fel poezia „Neîmpăcatul meșter”, deoarece sensurile ei nu denumesc numai
niște promisiuni ale autorului, ci și câteva caracteristici neîndoielnice ale plachetei
în discuție. Poezia „Spațiu lângă sămânță” este o altă dovadă concludentă a harului
poetic al lui Iulian Filip. Eroul ei liric vede – cu ochii sentimentului și ai minții! –
pomul care stă deocamdată zăvorât în sămânță. Forța cu care autorul plasticizează
imaginea este de-a dreptul remarcabilă: „Pomul plin de păsări/ în deal crescut, mai
sus,/ îmi freamătă în față/ cu frunze care nu-s.// Și iedera prelungă/ într-o spirală
suie/ și-nfășură cu verde/ tulpina care nu e.// Iar păsări stau în aer,/ contururi
desenând/ la pomul încă sâmbur,/ visându-și crengi în vânt”. Imaginea copacului
care abia urmează să crească „din sâmbur” are semnificații multe și profunde: orice
vis al nostru, orice faptă a noastră, orice gând care ne vine în minte – toate acestea
ne transportă pe aripile fermecătoare ale fanteziei, în acel punct final, spre care
năzuim, muncind, căutând, îndurând.
Spre deosebire de poeziile „Neîmpăcatul meșter” și „Spațiu lângă sămânță”,
ambele înzestrate cu sensuri latente și oferind cititorului posibilitatea de a se delecta
descifrându-le și completându-le cu idei proprii, câteva dintre cele mai reușite piese
ale plachetei mărturisesc simplul fapt că Iulian Filip are ochi ager, pătrunzător,
că el vede lucrurile în mod poetic, inspirat. Enumerăm dintre acestea: „Într-o
iarnă recitindu-l pe Alecsandri”, „Plugari”, „Acasă”, „Gură de rai”, „Lumini”, „Și
n-auzeam...”, „Ora pâraielor”, „Pasărea anotimpului”, „Peisaj” și „Sorang”. Pentru
a ne crea o imagine privind originalitatea viziunii poetice a lui Iulian Filip, ne
oprim asupra lucrării întitulate „Lumini”. Două motive se întrețes în această poezie.
Primul, acela al lumii, este frecvent la Grigore Vieru, la Gheorghe Vodă și la alți
autori moldoveni. Cel de al doilea, al copilăriei dispărute, este un motiv, răsrimat,
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răsritmat, răsbocit, răscântat ș. a. m. d. Dar ‒ și faptul acesta îl subliniem cu toată
puterea! – Iulian Filip le-a găsit ambelor o expresie nouă, personală, captivantă.
El și-a luat îndrăzneala să afirme, că numai ajungând la maturitate, omul vede
adevărată frumusețe a copilăriei (ba chiar o zeifică!), la fel cum, numai când se
întâmplă să orbească, el prețuiește adevărata binefacere a luminii.
Ne-am oprit numai la două poezii. Am enumerat, însă, printre izbânzile
autorului mai multe. Probabil, alți cititori vor evidenția alte lucrări, care le vor
părea lor mai bune. Mai mult decât probabil, unor poezii din plachetă li se vor
găsi greșeli, neajunsuri, imperfecțiuni. Dar imaginația îndrăzneață, simțirea acută,
sugestia poetică, fuga autorului de platitudine – toate acestea ne obligă să spunem
nu numai un singur cuvânt de bine cu ocazia apariției plachetei „Neîmpăcatul
meșter” de Iulian Filip.
Tinerimea Moldovei, 1974, 3 noiembrie

Victor CIRIMPEI

SEMN BUN DE ROD POETIC
Întitulându-și prima culegere de versuri prin această ușor afișată* nuanțare de
sens a două cuvinte împerecheate: „Neîmpăcatul meșter”, tânărul poet Iulian Filip
încearcă să bată la poarta făuritorilor de artă a cuvântului.
Ca material de lucru începătorul meșter utilizează, deocamdată, aerul
câmpiei, răcoarea pădurii, licărul de stele, de rouă sau izvor, aroma de gutuie și
mirosul de mintă, zbaterea de aripi, ierburile crude și... multe, chiar foarte multe
frunze. Înțelese la modul poetic, toate acestea ar putea să însemne: curățenie și
prospețime, candoare și gingășie, uimire. Prin factură materialul este potrivit
pentru făurirea unor chipuri ale copilăriei, adolescenței, iubirii, ale naturii. Cele
mai multe poezii din plachetă (vreo 36 dintr-un total de 41) pornesc tocmai de la
aceste motive. Nu este exclusă, însă, folosirea aceluiași material (drept component,
desigur) pentru cântarea altor subiecte, de asemenea prezente în paginile cărții lui
Iulian Filip: sămânță, plugarul, arta, războiul, Patria.
Din potrivirea cuvintelor apar semnificații neașteptate și diverse modalități
de interpretare a stării poetice. „Primăvara, 1945”: „Auzi-i pasul moale, vinovat.../
Întârziată patru ani la rând,/ cocoarele-i se-ntorc pe sub pământ/ făr-a da glas,
tăcute, furișat...”. Acea primăvară, sugestiv evocată, cutremură firea omenească
prin tabloul reapariției sale imediat postbelice. Prea tăcute avioane – cocoarele
acelea, mai pașnice ca pacea...
Necătând la expunerea materiei poetizate în forme tradiționale (catren, rimă,
ritm), bucățile plachetei, cu mici excepții („Inimă pentru o lume”, de exemplu),
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poartă amprenta acestui tip de vers nou, contemporan, ce se relevă prin concentrația
densă, a conținutului și abundența de asociații. Nucleul comunicării apare limpede
printre fațetele multiple de transfigurare lirică a obiectului evocat. Aceste fațete
fuzionează organic spre întregirea unui singur mesaj, de bază, al poeziei. Un
exemplu: 1) se visează sâmburele pom, 2) îl visează pom și omul, 3) păsările îl
visează hrană; în sfârșit, 4) – asistăm la o recuperare de sinteză: printre crengile
pomului visat – transpare un rod bogat de păsări și de frunze în armonioasă
conviețuire și întru satisfacția omului ocrotitor și poet. Iar întreg acest complex
dialectic („Spațiu lângă sămânță”) încape doar în trei catrene cu versuri scurte:
„Pomul plin de păsări/ în deal crescut, mai sus,/ îmi freamătă în față/ cu frunze care
nu-s.// Și iedera prelungă/ într-o spirală suie/ și-nfășură cu verde/ tulpina care nu
e.// Iar păsări stau în aer,/ contururi desenând/ la pomul încă sâmbur,/ visându-și
pom în vânt”.
O tendință – salutabilă – spre economia de cuvinte se face simțită pe tot
parcursul culegerii. Ceea ce poate fi completat de un cititor de poezie rămâne dincolo
de cuvântul din pagină. Remarcabilă în acest sens ne pare maniera unor întitulări.
E situația, când în urma lecturii textului apare, datorită întitulării lui, necesitatea
întregirii creatoare de către cel ce citește a unui aspect (pe lângă alte câteva) sugerat
numai de tot ce urmează după titlu („Alb”, „Semnele lunii”, „Schiță-n verde”).
Prismă, prin care sunt proiectate faptele realității din jur, este, credem,
personală. Chiar și în vădita armonie de sonet eminescian (ca cea din „Așteptări de
toamnă”) a lui Iulian Filip este bucuria (nu nostalgia) care se manifestă la fata de la
geam. Cernerea autumnală a ploii poetul o vede solemnă, iar vlaga cea densă nu-i
copleșește sufletul.
De remarcat, de altfel, cutezanța cu care tânărul poet dă expresie unor
motive cunoscute de el în chip foarte indirect: notele majore ale unor destine alese
(„Eminescu”, „Importă clipa”), fiorii calzi ai maternității în devenire („Așteptarea
pruncului”). „Gură de rai” cucerește prin înțelegerea cuminte a problemei privind
rostul existenței omenești: „Am marele dar să iubesc/ orice boare trecând în câmpie/
și nu mai gândesc, nici râvnesc/ paradisul menit pe vecie.// Mi-e destulă această
gură de rai/ cu mintă și struguri, și vară...”.
Pare-se, mai mult spor de noutate poetică ar putea extrage Iu. Filip din
valorificarea viziunilor, să le zicem, interioare (ca în „Împrumut”, „Și n-auzeam...”),
decât din „ochirile” prea din afară, exterioare, care le filtrează printr-un strat
imagistic, voit ales, voit căutat (în, de exemplu, „Lumini”).
În genere, versurile acestei plachete de debut sunt cursive, curgătoare chiar,
deși inadvertențele nu lipsesc. Bunăoară: în poezia „Se destramă către sat” citim
acest vers: „Dintre sâni desprinzi basmaua”. Sau un cuvânt („pradă”) pe un fon virgin
într-o poezie, de altfel, nedesăvârșită („Timp de vrăji”). Ne par ca nefiind la locul
lor (din punctul de vedere al structurii volumului) și abaterile de la prezentarea în
grupuri compacte a motivelor tematice omogene (poezii ca „Împrumut” și „Importă
clipa” apar, de exemplu, distanțate prin șase creații de altă orientare tematică).
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Sunt și alte deficiențe. Mai mici, însă, și nesemnificative pentru o primă
carte, al cărei fond sănătos predomină și astupă „stângăciile” inerente începutului”
(remarca e a lui Em. Bucov, prefațatorul culegerii), stângăcii intuite de autorul
însuși, căci reluând o binecunoscută temă baladică, Iulian Filip arată ce înseamnă
pentru meșterul-zidar o lucrare isprăvită. Dar „...isprăvind-o toată,/ își află daltă
fină/ și visul pentru-o altă/ zidire mai deplină”.
Să așteptăm, deci, răbdători și cu încredere.
Nistru, 1975, nr. 9

Mihai CIMPOI

OBSESIA OGLINZILOR
Găsim în Cerul fântânilor adevăratul debut al lui Iulian Filip, un poet
înconjurat de oglinzi fără a fi un narcisiac; un poet grav fără a fi un maximalist; un
poet al copilăriei fără a fi un sentimental și un „patriarhal”.
Prezența oglinzilor înseamnă, înainte de toate, că a trăi pur și simplu nu e un
mod de a fi. Viața e examen, e oglindire în propriile fapte, ca și în faptele înaintașilor,
și în poezia lui Iulian Filip apar mereu niște măsurători etici, ca puncte de referință
imediate, necesare, absolute. Permanența acestor măsurători impune o asprime
echivalentă cu demnitatea, cu simțul acut al valorilor. Atunci când lipsesc oglinzile,
apar porțile, poetul considerându-se un portar între „încolțiri de iarbă” și „mistuiri
de stele” (Stâlpii porții mele), urmele și, în sfârșit, cerul ca oglindă supremă, în
care, reflectându-se, concretul și imediatul își revendică sclipirea eternului. Există
în versurile poetului o nostalgie, violentă am zice, după cer (ca și după copilărie)
durată de o dorință irezistibilă de a-și situa versul în sferele superioare ale „înaltelor
simboluri” – în vecinătatea dintre terestru și sideral. Frumoasă ambiție tinerească
sub semnul Marelui Poet!
„Veniți încoace și numai câte unul,/ căci am cântat uitat și în surdină,/ și dacă
într-o clipă veți simți/ cu tainică ureche-ngemănarea/ de cânt în cer și de lăuntric
vers –/ voi întâlni oglinda căutată./ Dar cânt, nemaiavând puteri să tac,/ cânt orice
cântec ca pe cel din urmă,/ când e deschisă larg poarta de humă/ și-un foc mistuitor
se-aține-n urnă./ Nu știu cântar mai greu și mai suprem/ decât această poartă de
intrare,/ orișice cântec vine-ntâi și-ntâi/ la poarta largă de verificare” („Eminescu”).
Iulian Filip își propune să treacă auster, cu sentimentul înaltei datorii de om și
cetățean printr-o asemenea „poartă largă de verificare”, întrebându-se, polemizând,
acuzând, reproșând, apelând mereu la comandamentele conștiinței. Are privirea
mereu legată de rădăcini, invocă stăruitor în preajmă-i aerul de prunci („să mă
uit și să ispitesc văzduhul…”), pasul și-l vrea trainic („să ai picioare trainice…”),
354

lăsând urme adânci, dorința-i fundamentală e să cerceteze și să caute materialitatea,
certul, cu ochiul său („tu lasă-mi numai dreptul să văd prin ochiul meu”), să fie el
în ochiul iubitei („eu sunt cel din ochiul tău închis?”). E o neclintire a spuselor,
care aduce fermitate, certitudine, ton exclusiv de poet etic, fixat în adevăr, crez și
în conștiința sa misionară („Eu totdeauna voi rămâne-un copil…”, „Eu totdeauna
mă voi întreba…”, „Eu totdeauna voi urma-n picioare…”).
„Parcă-ai merge-nainte, totodată din urmă-ți venind” și „Parcă te calcă pe
urmă însăși inima ta” („Senzație”) exprimă aceeași imposibilitate de a scăpa de
oglinzi, aceeași tendință de a le smulge un eu necontrafăcut, fidel sieși, neînstrăinat
și întreg. Or, drumul spre un asemenea eu trebuie să fie mijlocit de cunoștințe,
iar cunoașterea îi relevă sensurile dramatice ale vieții și el se aseamănă întrutotul
albatrosului, care „străbate lumea-n miez, de toți aproape, de sine departe” („Pasăre
în miezul lumii”). Un accent dramatic și mai puternic apare, în acest sens, în „Melc
și cochilie”, parabolă a nostalgiei după infinit, dar și după găoace…
Poetul fiind, dată fiind necesitatea oglinzilor, oricât de aspru ar fi adevărul
relevat de ele, un semn de identitate absolut între social și etic. Zeul său tutelar este
fapta, materializare a valorii morale supreme. Sub numele ei generic pune sacrificiul
lui Nicolae Gribov, acțiunile revoluționare ale celor doi bărbați ai Bulgariei Vasil
Levski și Hristo Botev, precum și înverșunarea străbunului Costache Filip, care
a săpat fântâni până la cei 80 de ani ai săi. Datorită faptei „tractoristului de foc”
moldovan, autorul vede în fiece pâine inima Patriei, pâinea devine simbol înalt,
precum intenționează el.
„Ceva se întâmplă cu mine,/ ceva se întâmplă cu privirea mea,/ că văd în
orice fărâmă de pâine/ inima Patriei, inima…”.
Fapta este astfel o oglindă ce redă omului esența care-l apropie de cer, de
artă, de manifestarea divină. Nu întâmplător și în acest al doilea volum, alături de
obsesia oglinzilor, apare acea a neîmpăcatului meșter, numit acum – mai emfatic –
„meșter descălecat în aste ceruri” sau – mai familiar – „bunul meșter”. Meșterului îi
aparține fapta sacră, fiind purtătorul de cuvânt al cerului, „cu mâini de ceară și abur,
eliberat de trup, adică înălțat în sfera artei:
„Și te înfășoară, și te grăbește,/ și, doamne, ce lucru mâinile-ți fac,/ parcă-s
de ceară, parcă-s d abur,/ parcă-s aripi ce nu te încap”.
Tonul epic prea subliniat aduce în „Cerul fântânilor” și multă răceală:
oglinzile își lasă, oricum, un luciu mat, mortificator. Atunci când autorul se sustrage
asprimii prea programatice, își face loc versul fluid, frumos, fără să fie înfrumusețat
artificial. Iată-l pe Esenin monologând:
„– Dragă pădure, crezi care cumva/ că pot muri-n străini, nu lângă tine?/ Eu
nici muri-n străini nu voi putea,/ eu chiar nici moartea nu o am cu mine!”.
Iulian Filip cultivă cu succes specia de „peisaje sufletești”, cum le denumește
un alt poet din generația sa, Nicolae Dabija, care nu sunt, firește, descrierile
tradiționale de natură, ci revelații ale ochiului lăuntric, spectacole ale firii.
Din ciclul final de dragoste, marcat de tensiune, citabile sunt foarte multe
versuri cu densitate aforistică. „Cine pe tot cerul mă șoptește?”, „La mere mergem,
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la mere, să ne întâlnim mâinile la fructul de foc”, „Femeie – aripă ce răpește zborul”,
„Nu că mă tem. Mă cutremur./ Tu dormi atât de departe/ la pieptul meu adunată…/
Și-i întuneric ca-n moarte.// Nu că pun preț pe viața-mi./ Dar dormi în cealaltă
parte/ cu fața întoarsă spre mine./ Și-i întuneric ca-n moarte”. („Cafea neagră”)
Cele mai bune versuri ale lui Iulian Filip se nasc din senzația că oglinzile,
prin care năzuiește să se verifice cu toată seriozitatea, îi deformează totuși imaginea,
îi strecoară-o îndoială asupra identității semnificatului și semnificației. Paradoxul
e în revelația că verificarea cu maximă autoexigență sporește, nu anulează semnele
de întrebare („Am răspuns… Pe mine m-ai chemat?/ Am venit… M-ai așteptat pe
mine?/ Caut în ochiul tău cutremurat/ oglinzile frumoase și senine.// Am răspuns
chemării tale-n șoaptă./ Am venit la ora ta de vis./ Tu-ai strigat în lan de pâine
coaptă?/ Eu sunt cel din ochiul tău închis?// Am răspuns aripilor întinse./ Am venit
la foc și focul crește./ Unde m-ați pierdut, grâne încinse?/ Cine pe tot cerul mă
șoptește?”).
Dacă exceptăm zelul programatic (poetul chiar când își îmbrățișează iubita
se gândește la… nepoți, vezi „Între două săruturi”), sfărâmările artificiale de
sintaxă, invențiile pseudo-populare („Dar rămâne și frunza – uite cade și-a doua”),
multe locuri comune și derizorii („ascunși până la gât în această solară vârfuită
fericire”), „Cerul fântânilor” e un volum serios, aducând certificatul unui poet cu o
sensibilitate distinctă.
Tinerimea Moldovei, 1977, 17 martie

Alexe RĂU

IULIAN FILIP SAU LUPTA CU LINIA DREAPTĂ
Titlul de mai sus s-ar potrivi pentru un eseu despre creația poetică a lui Iulian
Filip. Or, rezistența în fața liniei drepte a tradiționalismului a marcat aproape tot ce
a realizat el în materie de poezie. De fapt, cazul acestui poet este unul paradoxal.
Etnograf de specialitate, activând un șir de ani în cadrul sectorului de folclor al
Academiei de Științe, în poezie domnia sa face tocmai inversul: se opune înverșunat
oricăror tradiții, oricăror mode, străduindu-se să fie el însuși. De cele mai multe ori
aflarea sa în două luntri (metafora îi aparține lui Homer) se soldează cu roade de
calitate, demne și chiar luate în seamă de consumatorii de frumos și de critici. Dar
și mai paradoxal este faptul că modernitatea poeziei sale își are resorturile tocmai
în cultura tradițională.
Rândurile acestea sunt prilejuite de un alt aspect al creației lui Iulian Filip și
anume de ceea ce el a încercat și a realizat în pictură și grafică. În 1993 la Chișinău,
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în Editura Litera a apărut volumașul antologic Limba în care suntem, înfățișarea
grafică și ilustrațiile fiind realizate de către poet. A fost, probabil, o surpriză pentru
mulți cititori. În același an a organizat o mică expoziție a creației sale grafice. Ceea
ce ieși în vileag chiar de la prima vedere fu lipsa aproape totală a liniilor drepte.
Apoi, abilitatea mâinii, forța de expresie și de sugestie a formelor. Cât privește
liniile, obsedantă pare a fi pentru el linia ondulatorie, zigzagul. Însăși monograma
sa, devenită celebră la noi, reprezintă o corabie care plutește pe niște valuri (corabia
„Iulian Filip”).
În filozofie, bunăoară, linia dreaptă semnifică sistemele conceptual-filozofice
deschise, pasibile de influențe din exterior, contrariul acestora constituindu-le
concepțiile absolut închise, conservatoare, simbolul lor fiind cercul. Civilizațiile
care și-au avut drept temelie existențială principiul liniei drepte, au fost atât de mult
influențate din afară, încât și-au pierdut, cu timpul, identitatea, nu rareori dispărând
de pe arena istoriei. Un exemplu clasic de aderare la cerc îl constituie Niponia,
care secole în șir nu a fost deschisă pentru lume și nu accepta pătrunderea niciunui
element străin, conservându-și astfel identitatea național-culturală. În timpul
restaurației Meiji japonezii s-au deschis lumii, dar principiul cercului este deja un
dat genetic al lor, așa încât și de atunci încoace nu pierd nimic din autenticitate. Și
linia și cercul însă sunt niște extreme. Majoritatea culturilor europene se țin de un
alt principiu, numit auria media sunt, și în acest sens liniile ondulatorii ale lui Filip
se află aproape de expresia mijloc care este de aur.
Toate liniile suie și coboară, se învârtejesc, merg la stânga dar se întorc spre
dreapta. E ceva întâmplător? Poate că da. Dar poate ca nu. Eu unul cred că ființa sa,
din chiar momentul ivirii pe lume, era predestinată să nu meargă pe o linie dreaptă.
De aici, din acest dat ancestral, pornesc liniile ondulatorii, capricioase chiar ale
chipului, răsfrânte și continuate mai apoi în ondulațiile și zigzagurile creației sale.
În ceea ce privește tehnica executării desenelor, Filip rămâne, și la acest
capitol, fidel felului său de a fi. Odată arta plastică privită și înțeleasă ca un joc,
poetului îi este suficientă, pentru experiențele și exercițiile sale grafice, recuzita
școlarului: un pix, niște creioane colorate, apoi carioca, apoi niște foi de caiet (fie
în pătrățele, fie în linie) și astfel totul e gata pentru lucru. Combinând pixul cu
creioanele colorate, pixul cu carioca, adică nerecurgând la combinările savante
ale marilor maeștri, Filip obține efecte dintre cele mai neașteptate, efecte care,
reușesc să exprime stările și ideile sale de moment sau tatonate, în gând, mai multe
zile. Mai practică uleiul pe carton și pe pânză, alte tehnici accesibile, în funcție
de scopul artistic urmărit. Desenele trădează o cunoaștere bună a tehnicii lor și o
mână îndeajuns de abilă ca să redea mesajul scontat. Veți vedea în colecția poetului
desene executate într-o linie, acestea fiind considerate genul cel mai dificil, pragul
perfecțiunii în grafică. Dintre ele aș remarca, în primul rând, Dansul timizilor, o
compoziție ce o amintește întrucâtva pe aceea a unui tablou de Matisse, dar care
rămâne, totuși, să poarte amprenta individualității filipiene.
Enunțurile ce le-am făcut, care nu pot fi nicidecum considerate niște estimări
judicioase, vin din considerația pentru setea firească și bucuria aproape copilărească
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a unui poet de a se realiza deplin, adică în toate stihiile, în care, deocamdată, ne
e permis să ne mai jucăm. Atare imbolduri te duc, nu rareori, pe un drum al cărui
configurație se învecinează cu hiperbola. Nutresc, însă, nădejdea că aceste conotații
de generozitate și de entuziasm ale mele nu vor întuneca nimănui percepțiile
imediate ale realității.
Postfață
Filip Iulian, Dansul timizilor (Chișinău, 1994)

Ion CIOCANU

CONFRUNTAREA CU RIGORILE MINIATURII
După diverse cărți de poezie și dramaturgie, pentru copii și adulți, Iulian
Filip ne propune ‒ în 1994 ‒ o carte de catrene: Dansul timizilor. E confruntarea
sa cu rigorile miniaturii poetice. Autorul a simțit necesitatea de a îmbrățișa o formă
literară veche și pururea nouă pentru a ne spune mult în cuvinte puține și a-și valida
anumite potențe creatoare care se cereau valorificate poetic. În caz contrar n-am
simți ‒ de data aceasta noi, cititorii, ‒ spontaneitatea, cursivitatea, naturalețea
spunerii artistice. Totodată n-am avea posibilitatea de a gusta din farmecul unei
forme literare atât de specifice, când în numai patru versuri se cuprinde ceva
deosebit de important și... consistent ca substanță etică și estetică.
Iulian Filip reușește să respecte rigorile miniaturii. Drept care citim: „Nu e
mai amar ca-ntotdeauna./ Dulcele-i un pic ‒ să-l ocrotim./ După noapte orice zi e
bună,/ altfel… la ce bun ne mai trezim?”
Uneori numai în două versuri din cele patru, câte le are miniatura sa, Iulian
Filip exprimă niște adevăruri pe cât de clare și la îndemâna tuturor, pe atât de
îndrăznețe și proaspete ca efigie a unui comportament etic și ‒ mai larg ‒ social:
„Nu-i sublimă,/ e amară:/ porcul râmă,/ dar nu ară”, cu adevărat succintă și profundă
această Certitudine, acum familiară nouă tuturor, dar să nu uităm că a trebuit să
vină poetul ca s-o avem și să ne-o… însușim.
Lectura și asimilarea creatoare a poeziei miniaturale în genere, a celei
cultivate de Iulian Filip în particular, presupune un cititor fin, o atenție sporită la
cuvânt, la frază, la sensul acestora, la subtilitățile de sens chiar. Lectura cărții Dansul
timizilor presupune o degustare a unor vinuri cu totul delicate. Dansul timizilor îl
prezintă pe Iulian Filip și în ipostaza de… plastician. Scriitorul și-a ilustrat poeziile
cu desene proprii de o factură specifică, originală, a căror apreciere o lăsăm pe
seama specialiștilor în domeniu. Mai ales că desenele nu se referă la poeziile în
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vecinătatea cărora le găsim plasate. Desenele sunt ‒ în înțelegerea noastră ‒ alte
poezii, realizate de data aceasta prin mijlocirea liniilor, prioritatea aparținând celor
ondulatorii. Asemeni poeziilor propriu-zise, desenele sunt ale miniaturii pe cât de
simple în aparență, pe atât de complexe prin substanța estetică pe care tind să ne-o
comunice.

Literatura și arta, 1995, 24 august

Nicolae DABIJA

UN POET PRINTRE PICTORI
Iulian Filip se află la prima sa expoziție de pictură și desen, inaugurată în
incinta Bibliotecii Naționale.
Autorul „Neîmpăcatului meșter” nu se trădează pe sine nici în această
ipostază de ilustrator și comentator al propriei creații poetice: desenul și pictura
de șevalet vin ca un comentariu și ca o completare la poezia sa, iar poezia se vede
pretutindeni în tablourile sale.
Nu zadarnic se spune că dintre toate artele acestea două – poezia și pictura –
sunt cele mai înrudite. La Iulian Filip nu mai știi unde se termină una și unde începe
cealaltă. Ele se interferează, se suprapun, se ajută și se explică reciproc.
Obsesia aripilor, a fântânilor cu cumpănă, a singurătății, a colindătorilor, a
dealurilor, a luminilor din poezia lui Iulian Filip, se găsește în pictura domniei sale,
unde culoarea rimează, iar liniile au ritm de poem.
Însăși titlurile lucrărilor picturale fac trimitere la cartea de poezie. Iată un
titlu (rimat și ritmat) de tablou:
„Fețe, roluri, măști și piese,
viața noastră cea doar UNA.
Cine-o joacă? Să ne pese,
altfel... ce-am întinde struna?”
Care pictor ar risca să pună drept titlu pentru una dintre compozițiile cromatice
o poemă? La Iulian Filip acest lucru pare firesc. Cum firești sunt modernitatea
mesajului, trecerea de la cuvânt la culoare, înrudirea tematică a celor două arte.
Într-o colivie (adevărată) și-a găsit locul un tablou pe care sunt pictate niște
aripi sleite nu atât de azur, cât de lipsa lui – un simbol perfect al renunțării, când
pasărea captivă și captivitatea însăși devin un tot întreg. Observăm că tabloul careși zice „Colecție de aripi” e pictat – ca și alte lucrări de altfel – pe ambele părți. Și
partea din spate a lucrării, care ține strivită sau lipsită imaginea de perete, adaugă
sens și surplus de metaforă gestului.
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Unele linii sunt fulgere („Răscrucea năpastelor”, în care Basarabia este
văzută la o încrucișare de fulgere, care-o străluminează), altele – cruci („Cămașa
răstignitului”, unde cămașa celui pus pe cruce este însăși crucea care-l sprijină),
altele – singurătăți (sirene în fața mării, car nu-și găsesc locul lor nici în ape, nici
pe pământ), sau cumpene, sau plopi („Pe lângă plopii fără soț”, tablou în care niște
plopi carbonizați închipuie lumânări ce se sting), sau dealuri („Dulcele dealuri,
încetele valuri”, cu o horă de dealuri-valuri sub un cer văluros), sau vânturi încâlcite
în arbori („Iar noi locului ne ținem”), sau biserici („Umbrele lăcașelor dărâmate”)...
Una din cele mai originale lucrări e cea întitulată „Vedere” – un tablou expus
separat de rama lui, or, se știe că, de regulă, rama și tabloul se completează, prima
venind mai degrabă ca o continuare a tabloului propriu-zis și ca o margine; tabloul
respectiv, vrea să ne dea de înțeles autorul, n-a încăput în ramă, debordând peste
cadrul acesteia; el dezicându-se de ramă, descătușându-se de marginea pe care
i-o impune artistul. Compoziția, cred, vine mai degrabă ca un simbol al libertății
imaginației, al triumfului ideaticului asupra materialității și închistării.
Iulian Filip nu pictează atât oameni, flori, fructe, lumini etc., cât suflete sau
umbre de suflete, aure de flori, miresme de fructe, pete de lumini, adică ceva ce nu
poate fi fotografiat, deși poate fi văzut și chiar așternut pe pânze. Îi salut îndrăzneala
de a ne îndemna să privim și să vedem. În acest sens compozițiile poetului Iulian
Filip pot servi drept exemple și lecții pentru unii dintre pictorii noștri profesioniști
care caută modernitatea și poezia acolo unde acestea nu sunt; Iulian Filip vrea să
ne spună că acestea se află pretutindeni, pentru cine are ochi de văzut, și pensulă
de pictat. Iulian Filip le are. Și le pune să lucreze. Am impresia, pe alocuri, că nu
noi ne uităm la tablourile lui, ci ele se uită la noi. Și oamenii din tablourile lui ne
dau binețe ca niște vechi cunoscuți: Ce mai faceți, voi cei de dincolo de noi, cei de
dincoace? Sănătoși? Bine? Nu vi-i urât fără noi?
Iulian Filip ca și cum ne-ar invita la un joc – cum arta însăși e un joc, unul
grav – la această intersecție unde poezia și pictura se întâlnesc, se recunosc și se
salută. Un bun prilej de dialog, de provocare artistică, și de regăsire necesară pentru
un poet-pictor și pentru un pictor-poet.
Literatura și arta, 1996, 26 septembrie

Bella POMOGATZ
(președintele Uniunii Scriitorilor din Ungaria)

GROTESCUL LUI IULIAN FILIP ȘI GROTESCUL
VIEȚII NOASTRE
În primul rând aș vrea să povestesc nu despre vizita noastră, ci despre întâlnirea
mea cu dl Iulian Filip de acum o lună la Chișinău, când delegația scriitorilor maghiari
din Budapesta a fost primită la Uniunea Scriitorilor din Chișinău, ocazie regizată
de președintele Uniunii Scriitorilor din Chișinău Mihai Cimpoi, și de ambasadorul
maghiar din Chișinău. Atunci am primit cadou două volume de la Iulian Filip și miam dat seama că creatorul Iulian Filip are un simț foarte bun al umorului și are un
simț deosebit pentru grotesc. Atunci, numai din desene am putut deduce acestea, dar
acum, când am primit volumul în limba maghiară de la editura Pont, de la dl Szávai
Géza, mi-am dat seama că și textele emană acest simț al umorului și al grotescului.
Acest grotesc aș putea spune că este un vestigiu al literaturii, al gândirii românești
din sec. XX și un vestigiu al gândirii dumneavoastră. Volumul dlui Iulian Filip îmi
aduce aminte de un alt creator român, Marin Sorescu din București, cu care eram în
relații foarte bune și care tot așa, prin scris și desen, reproducea această gândire și
sensibilitate spre grotesc. În versurile lui el cu foarte mare subtilitate făcea critică
regimului Ceaușescu. Aceasta era o armă care nu se putea lăsa de o parte, care nu se
putea neglija, și care avea o putere ucigătoare. Istoria noastră comună din ultimele
decenii ne-a dovedit că avem nevoie de grotesc pentru supraviețuire. Pentru un
om din Europa Centrală era destul de ușor, grotescul se năștea chiar pe stradă, în
viața de toate zilele. Din acest punct de vedere noi, din centrul și estul Europei, un
scriitor maghiar, ceh, român sau polonez era chiar foarte avantajat față de un scriitor
din occident, deoarece grotescul era la tot pasul și viața noastră producea zi de zi
situații atât de grotești, încât numai mâna trebuia să-ți întinzi și deja aveai subiectul.
Opera lui Marin Sorescu sau a polonezului Nojec, sau a ungurului Istvan Orke
se inspira din aceste situații. Și dl Iulian Filip se situează în șirul acestor creatori
mari. Ca să vă ilustrez aceste situații grotești, o glumă legată de vizita noastră la
Chișinău... Bineînțeles, am vizitat și pivnițele de vin din Cricova, care sunt de
renume mondial, am putea spune. În aceste pivnițe este și un muzeu al vinului unde
cele mai renumite vinuri ale Europei se găsesc, se pot vedea și gusta. Acolo sunt
și rămășițele vinurilor, buteliilor mareșalului Goring, ce n-au fost consumate după
’45 de mareșalii sovietici și ceea ce-a rămas este o cantitate de mai multe sute de
butelii. Printre ele am găsit și o butelie de un vin foarte proaspăt, foarte recent „de
lichior”, pe care era lipită o etichetă cu următorul text: „Cadou din partea serviciilor
secrete ungare”. Cred că este un exemplu foarte specific al grotescului din centrul
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Europei, unde un serviciu secret poate să ofere o butelie de vin cu etichetă unei
pivnițe de vin sau poate unui altui serviciu de contraspionaj. În această atmosferă
supraviețuiește grotescul și tradiția grotescului. Atunci când Iulian Filip ne oferă o
oglindă oblică în care putem să ne vedem pe noi înșine și viața noastră, atunci ne
oferă un spectacol al istoriei contemporane din centrul Europei.
Slavă Domnului, acuma deja putem râde în legătură cu aceste imagini. Și ca
să râdem avem să-i mulțumim dlui Iulian Filip. Aș vrea să închei, salutând această
întâlnire literară și această ocazie, dorind ca ele să se multiplice în viitor.
Alocuțiune la lansarea cărții Mamut a hutozecrenuben
(Mamutul din frigider, versuri și desene, Budapesta, 1997)

Szávai GÉZA

LA IZVOARELE RÂSULUI
La izvoarele râsului. Da, acolo ar trebui să ne întâlnim tot mai des. Pentru că
oamenii foarte deștepți spun că am uitat să râdem.
Omul de cultură europeană – datorită tradiției problematizării spirituale și
artistice – este încă totuși destul de surd la râsul răbufnind din adâncuri.
Azi doar ne amintim de acea vreme „când chiar multe dintre persoanele mai
culte auzeau râsul răbufnit din adâncurile naturii umane”, confirmând considerentele
lui Mihail Bahtin: „Acest umor era încă atunci retrăirea concretă a unității și
bogăției nemăsurate a existenței... Dar mai încoace cultura populară a râsului a
rămas în afara cercului problemelor serioase ale artei, pe care Europa le-a rezolvat
în cursul dezvoltării lor de până atunci, și astfel a rămas complet ascuns și acel efect
colosal pe care l-a avut asupra întregii literaturi și asupra gândirii ilustrative umane,
în general”.
Maestrul Mihail Bahtin, ale cărui cuvinte le-am citat, a fost foarte aproape
de descoperirea izvoarelor râsului. Referindu-mă la geografia lumii poveștilor
cunoscută de toată lumea: undeva lângă apa învietoare sunt și izvoarele râsului.
...Cine n-a trăit sentimentul că, într-o seară liniștită de iarnă, camera este
străbătută de aerul de vară, cald, sărat al mării; după aceea, mult mai târziu, a
descoperit că la televizor se difuza un film tropical mediteraneean, la care el nu se
uita, nu l-a urmărit, televizorul „duduind” doar din obișnuință, în fundal...
Eu sper foarte mult că, atunci când scăpăm câteva cuvinte râvnite despre
izvoarele râsului, multora dintre noi să ni se pară că... poate am fost pe acolo, iar
dacă nu noi, poate bunicul, careva dintre rude... Cu siguranță, acel izvor există
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și, dacă vorbim despre el, un vântișor pe jumătate cunoscut ne plesnește fața deja
pe jumătate zâmbitoare, deja ne înțelegem unii pe alții prin jumătăți de cuvinte,
gesturi, semne: cu jumătate de ochi „mijim ochiul” spre maestrul Bahtin, și desigur,
că trebuie să răspundem pentru început – sau să concluzionăm în final ceva – la
„întrebările teoretice”, cu cuvinte din arsenalul „culturii europene”, ca nu cumva să
fim priviți ca oameni sălbatici – după aceea putem desigur să ne sălbăticim; „mijim
ochiul” , desigur, este absolut inutil să explicăm prea mult râsul, în acest caz, în loc
de explicații, mai bine să râdem, căci desfătarea este neasemuit mai darnică; „mijim
ochiul”, într-o oarecare măsură dojenitor: nene, ori spui ceva – atunci deschid și-mi
las deschiși ochii, – sau îi închid, și după aceea pas...
Deci spun: în capitala Republicii Moldova, Iulian Filip, autorul român, care
trăiește la Chișinău, pune în mișcare, deopotrivă prin poezie și imagini grafice, acel
instinct străvechi, care se găsește totuși în adâncul ființei fiecăruia dintre noi, noi
care – chiar și inconștient – ne grăbim spre tărâmul izvoarelor râsului. Cei care au
citit versurile, au văzut desenele, nu au nevoie de explicații, trebuie doar să știe
câte ceva despre autor. La pagina 54 poate fi văzut autoportretul, despre care Filip
mărturisește, el însuși, că nu este reușit, de exemplu ochiul său drept. Jos se poate
citi data nașterii, în locul „celeilalte” date, eu am numărat 22 de semne de întrebare:
dacă în locul fiecărui semn ar trebui să figureze o cifră, atunci Iulian Filip va trăi
probabil mai mult decât Pământul însuși, ceea ce eu îi doresc, fără gelozie și cu
sinceritate, în speranța – și mijind ochiul – că probabil nu va fi singur, o astfel de
experiență de viață sub semnul numeric 22, merită să fie împărțită cu mulți dintre
noi, cu mult mai mulți decât noi, adică... trebuie să mai rezolvăm ecuația!
Revenind la autoportret: inspirând profund din aerul înviorător pentru
spirit, virtual prezent, al tărâmului izvorului umorului, „mijim ochiul” și imediat
putem să constatăm, că ochiul drept al maestrului Filip nu greșește nici un pic,
doar „mijește ochiul”. Puțin mai lung, deci aceasta este faza „mijirii ochiului” „de
trecere spre ochiul închis”. În legătură cu aceasta, lansez un concurs cu întrebarea:
de ce excelentul umorist din Chișinău, Iulian Filip, maestru pictograf în poezie și
desen, își ține închis ochiul drept în toate autoportretele. Celor care pot să dea un
răspuns corect, le plătesc o jumătate de coniac.
Dacă ne uităm în ochiul stâng al autoportretului realizat chiar de mâna lui
Iulian Filip, considerațiile noastre curg mai departe, și atunci vedem două păsări,
imediat deasupra liniei ondulate a gurii. Ei bine, atunci când maestrul e bine dispus,
păsările sunt porumbei (porumbei turuind pictați pe porți, sau mai nou – turturele
pupându-se pe păretare). Când maestrul este furios, atunci locul porumbeilor este
luat de șoimi, atunci când este mahmur (numai odată pe an, de Paști): puișori de trei
zile... Și așa mai departe, mergând până la capăt în lumea păsărilor.
M-am oprit, în mod deosebit, asupra gurii maestrului pentru că: 1) este
vorba despre un poet 2) a trebuit să aibă deosebită grijă de ea de-a lungul a câtorva
decenii! De aceea, cred că, și-a diversificat, ulterior, blazonul din această compoziție
grafică. Lumea lui Iulian Filip poate fi văzută în ansamblu și cu umor, inclusiv în
stilul poeților medievali – natural: a fost în stare să se echipeze cu un blazon363

scut. Scutul poate fi studiat la pagina 6 și 36: inițialele numelui lui Iulian Filip –
tot într-o prezentare misterioasă. Autorul poate să îl citească, dintr-un unghi – de
acolo. Cititorul, „de aici”, dar în locul culorii sale, îi vede doar dosul. O situație
stranie? Probabil – dar mesajul este exact: și poetul se apără, dar acest scut (oferit
de poet) ne apără și pe noi de poet... Ce reprezentare minunată a acestei generale
„mijiri de ochi” reciproce!
În blazon, poetul a redesenat porumbeii, nu demult simbol personal, în
corabie alunecând pe apă. Dar, merită să ne întoarcem și asupra păsărilor. Aripile
păsărilor din desenul cu blazonul maestrului Filip s-au transformat adesea în
picioare desculțe. Suntem pe loc, până la talpă (spiritual) înarmați (bani, cal „nuku”
– și, bineînțeles, axiomă!). Conform mesajului blazonului, maestrul, dacă se poate:
zboară, dacă se poate: alunecă cu corabia („navigare necesse est”, dar în general
„non est possibile”), dacă trebuie: merge pe jos. Pe scurt: Maestrul, nu peste mult
timp, de cincizeci de ani, face întotdeauna ceea ce trebuie, mai rar, ceea ce se
poate, ocaziile sunt rare! Dar, la izvoarele râsului tot trebuie ajuns! Pe apă, pe
pământ, prin aer.
De altfel, Iulian Filip face parte dintre acei oameni care au văzut lumea. Se
exemplifică, de obicei, cu nenea din Beregszász (Beregovo, Ucraina n. n.), care
deși nu s-a mișcat din oraș, a fost cetățean a patru țări – dar ce să spună la aceasta
bunicul meu din secuime, căruia, și pe loc, viața i-ar fi fost dinamică, dar la vârsta
de șaisprezece ani a fost chemat în oastea Austro-Ungară de Francisc Iosif, a căzut
prizonier la Doberdó, a fost musafir, apoi a revenit acasă în noua sa țară – România,
și pentru că încă era tot tânăr copil, și acolo a fost înregimentat ca soldat, a îndeplinit
serviciul militar, apoi a trecut cu Ardealul de Nord în lumea maghiară, apoi din nou
a „picat” în România (recroită)... Cunoașterea lumii de către maestrul Iulian Filip
se aseamănă cu aceasta. Simt doar atât: cu certitudine, acești oameni umblați pe
loc au ajuns mai aproape de tărâmul de izvor al umorului. Ceea ce despre tot – și
despre nimic: sau despre orice! – spune în cuvinte și desen umblatul maestru Iulian
Filip, ar merita să fie văzut de toată lumea!
Despre vedere încă ceva: I. F. maestru poet și desenator român din Chișinău
își închide unul din ochi în autoportretul său, pentru că deja a văzut foarte multe,
practic a văzut tot, practic a iertat tot; și de aceea își ține deschis celălalt ochi,
pentru că se cuvine să vezi, ce este ceea ce iertăm, cu umor de calitate, practic în
mod continuu... Cei care au rezolvat problema corect să-mi împrumute atât cât să-și
poată plăti din însărcinarea mea jumătatea de coniac câștigată. Jur că plătesc. Doar
ne întâlnim pe tărâmul izvoarelor umorului, nu?
Cuvântul editorului și traducătorului
Filip Iulian. Mamutul din frigider
(Budapesta: Pont, 1997)

Vasile ROMANCIUC

O INIMĂ CU IEȘIRE LA MARE
Ce trebuie să faci, spunea un înțelept acum două mii de ani, trebuie să înveți
de la cine face ce trebuie. Cum trebuie să faci (o fi spus, presupunem, înțeleptul),
trebuie să înveți de la cine face cum trebuie. Nu poți realiza ceva decât fiind un
semn între ce și cum: ce faci capătă sens și durată doar prin cum faci...
Chiar dacă ziua de lucru a lui Iulian Filip este, precum ne-o spune poetul,
„de două veacuri”, el nu are timp de risipit. Nu are timp pentru vorbe, nu este un
om al vorbelor ‒ are timp pentru cuvânt, este un om al cuvântului. Iulian Filip
nu este omul politicii mincinoase ‒ el este omul faptei concrete. Nu-mi amintesc
să-l fi auzit pe Iulian Filip bătându-se cu pumnii în piept: „eu lupt...”, „eu apăr”...
Neîmpăcatul meșter, convins că pentru a „apăra” ceva, trebuie să zidești ceva mai
întâi, muncește cu har dumnezeiesc îmbelșugat, având un palmares impresionat:
cărți de poezie și proză, piese de teatru, cărți pentru copii, culegeri de folclor,
traduceri, manuale...
O mare și frumoasă surpriză a ultimilor ani este Iulian Filip — pictorul,
graficianul. Mă bucur mult că am scos împreună cartea Îndoiala de sine, în care
„liniile și culorile” îi aparțin. De fapt, aș putea spune și altfel: acolo unde „nu mi-au
ajuns” poeme „din cuvinte”, am pus „poemele grafice” ale lui Iulian Filip, „poeme
desenate” pe care, mărturisesc, mi-ar fi plăcut să le scriu...
Ultima carte de versuri a lui Iulian Filip este Mamutul din frigider ‒ o
excelentă ediție în limba maghiară, apărută la Budapesta (Este un succes al
poetului  ‒ felicitări din toată inima! Nu știu de ce, dar tocmai aici mi-am amintit de
aceste cuvinte din jurnalul lui Jules Renard: „Spre a ne pedepsi pentru lenea noastră
există, în afară de eșecurile noastre, succesele celorlalți”). Anterior, Iulian Filip a
publicat versuri în Italia ‒ traduceri de versuri în Italia ‒ traduceri de poeții Dante
Cerilli și Rodolfo Coccia. Iar maestrul Italo Scelza, după o frumoasă întâlnire în
atelierul domniei sale de la Supino, l-a îndemnat pe Iulian Filip (văzându-i mai întâi
„liniile”) să vină cu o expoziție de desene în Italia, poate chiar la Supino...
Desenul a influențat sensibil scrisul lui Iulian Filip, mai ales în Dansul
timizilor și-n Mergătorul, cărți de catrene, în care poetul este un cultivator de esențe,
rostirea lui fiind concentrată, eliptică, scuturată de podoabe, versurile semănând cu
niște tremurătoare linii care rimează.
Este ușor observabilă predilecția lui Iulian Filip pentru cuvinte ca „auzitor”,
„văzător”, „mergător”, cuvinte „cu chip” de substantive care, purtând colorate
mantii adjectivale, tăinuiesc în miezul lor mișcarea, forța fascinantă a verbului...
Fiecare poet are, risipite prin cărțile sale, „o samă de cuvinte” care, adunate
la un loc, ar putea contura, cu certitudine un „portret”, un fel de a fi al autorului.
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„...Iar el se ferea de furnici”, „fierul își amintește/ că iarba-i e soră”, „a sărit de
sub coasă un suflet/ și n-a reușit să se ascundă în stele”, „să privim... ’s atâtea de
văzut!”, „eu știu să pun preț pe floare” ‒ iată câteva „creionări” în care, ca-ntr-un
„ochi de fântână” de la Sofia se văd chipul și sufletul poetului...
Flux, 1998, 27 ianuarie

Mihai CIMPOI

„MERGĂTOR” PRIN LUME ȘI „COBAI”
Purtând două nume împărătești, ține să ne „cucerească” anume prin joc și
să ne întoarcă, precum anticul Flavius Claudius Iulianus, la păgânism, adică la
primordial și copilăresc. Joacă (în arena lumii), se joacă (cu sine însuși) și ne joacă
(în sens că ne face să înțelegem că jucăm și noi în acel „theatrum mundi”, unde ne
latră câinii (ai lumii, bineînțeles: niște javre moderne din seminția mefistofelicului
câine al lui Goethe ce-l încercuiește pe Faust, cu deosebirea că în Cobaiul... ei s-au
cam înmulțit și latră de oriunde).
Poetul (acum și prozatorul) este un mergător prin lume ca text și desen,
procedând la o continuă textualizare și desenare-grafizare a câte unui „firicel de
sens de viață” („Planuri... insomnii... speranțe.../ deziluzii... înnoiri/ de proteste...
vechi romanțe/ și-ncă un nu știu ce te miri”).
Încheind un contract cu firma „Telescop” să scrie o carte pentru colecția
„Integral” (știm: cartea visată e un topos romantic și simbolic, revendicat de
optzeciști) și astfel își alege postura de mergător la pescuit, adică la ape mari,
adânci, unde peștele se zbate ‒ evident ‒ ca un sens ascuns. E vorba nu de un
pește ordinar, bun de zeamă, ci de peștele cel mare, ceva de ordinul Balenei albe,
mobidikian, sau al peștelui hemingwayan. Acolo, în lumina proprie a eului care
vrea să se autocunoască, i se revelă lumea sarmatică, mioritică, cea de ieri și cea de
azi, cu ciobani cu tranzistori, artiști visători ai scenei și cuvântului, o lume lătrată
mereu de pomeniții câini, ce emblematizează demonii (moderni).
Jucându-se, scriitorul înțelege, cu gravitate, că e până la urmă un cobai de
experiență și, când cineva îi vede operele și strigă „Triumf!”, el îl tratează cu filipica
„Cobaiul nu triumfă”, căci știe că are de scris, de... experimentat și de a se lăsa ‒ în
mod existențial ‒ experimentat (ca un cobai sadea).
Prefață
Biobibliografie: Iulian Filip,
(Chișinău: Litera, 1998, p. 8)
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Mihai CIMPOI

POEZIA ÎN-RĂDĂCINĂRII
Iulian Filip ne propune un univers bine articulat și închis în sine, deși cerul
se arcuiește deasupra lui cu toată întinderea înstelată. E un cer cu rădăcini, căci
rădăcina înseamnă la poetul Sofiei (și al originarei Rome!) chiar rațiunea de a fi.
În-rădăcinarea este identică în-temeierii. Prezentul volum îl impune pe Iulian Filip
anume ca pe un poet al temeiurilor, topoii ei fiind vatra, cuibul, casa părintească
‒ toate acestea existând sub semnul vechimii, adică a veșniciei. Se instaurează,
bineînțeles, un regim al naturalului, inimii (risipei, dăruirii, împătărăniei) ce bate
în ritmul naturii și nu „în ritmul zorit” a ceea ce denumește „deșert” („Beneficiu...
Randament.../ Ritm zorit, tot mai alert/ din deșert spre mai deșert.../ — Pentru astea
n-am talent” ‒ Cum să sari din accelerat?).
Am fi putut afirma că poetul revalorifică modul idilic alecsandrin (nu-și trăda
oare afinități cu autorul Pastelurilor încă în volumul de debut?), dacă inima nu și-ar
revela adâncul și amarul și dacă alături de răsuflarea generală antropomorfizată nu
ar apare ‒ asociată ‒ și câte o notă bacoviană („Cânta fanfara cântece de leagăn/
și morții adormeau tot mai adânc,/ și moartea se făcea tot mai întreagă.../ Eu din
coliva nu știu cui mănânc.// Dar trece o oglindă deșănțată/ și un cortegiu funerar
încet,/ și-oglinda în sicriul nou m-arată,/ și leagănă fanfara un poet” ‒ Trecere).
Iulian Filip ne propune un contratimp al „ceasornicului defect”, care este
timpul permanent al miracolelor, al misterului blagian ce merge către centrul
existențial suprem ‒ Dumnezeu, al Firii care se deschide spre izvoare, „spre
limpezimea luminoasă a ploii”, spre „desfacerea-n plop/ a florilor de măr/ și
înflorirea micșunelelor/ pe-o răchită”, spre vis de lunaticie, spre „fulgii vechilor
speranțe”.
Ceea ce bucură în mod deosebit în prezentul volum e schimbarea deasă și
firească de registre, dictată de o predispoziție generală spre ludic, dimensiune ce
conturează o puternică notă personală a poeziei, prozei, dramaturgiei (și graficii
sale de argument!).
Poetul baladizează direct, însumând sensuri parabolice și alergice (ca în
Pâclele albe, unde apare călărețul alb care trece cu calul printr-un bob de grâu)/
miniaturizează suav reducând totul la o licărire, la o străluminare de concetti
(„N-am vrut să mă închin nimănui. ‒/ Chiar Domnul ne îndeamnă la-nălțare.../ Ai
Lui suntem? Ai nimănui? Ai cui?/ Stăpânitoare mu-u-lta întrebare” ‒ Năzuință),
însomnolează tonul la modul simbolist („Căci fumegare molcomă se cerne pe
tot cerul ‒/ un ochi pe-nalte măguri privește-ngândurat/ cum plugurile toamnei
răstoarnă-adânc cu fierul/ o miriște pe care un vis ne-am legănat” ‒ Cărunt),
dă comunicării caracter îmblânzit de cuminecare, împărtășanie, rugă, revelație
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instantanee („Doamne, ce frumos e plânsul tău/ peste câmpul nostru veștezit,/ peste
ce-am visat și-mi pare rău/ că-am uitat și iar mi-am amintit” ‒ Ploi la timp) sau
aspect mai dur de sentință („Între pătrunjelul ce se vinde cu tot cu rădăcină/ și omul
dezrădăcinat ce ne vinde/ relația de piață între cântare ne prinde,/ ca între maxilare
de fatală jivină” ‒ Relații de piață în eterna peșteră).
Poet prin excelență al primordialului/ al clarului solar, al rotundului
(sfericului), Iulian Filip ne aduce nietzscheana „pace binecuvântată” a contrariilor,
antrenându-se în jocul (copilăresc) și dându-ne o nouă baladă ‒ în stil barbian
reactualizat ‒ a oului: „Totul... toate-s din ou,/ răsărirea!/ adunarea! împărțirea!/
despărțirea!.../ ...Apoi ‒ întoarcerea în oul-cavou/ dincolo de linie,/ de partea
cealaltă,/ unde nu se prea vede/ de atâta/ rădăcină/ sub iarba cea veșnică...”.
Dacia literară, 1998, nr. 30

Gabriela IONIȚĂ

IULIAN FILIP – PICTURĂ
Cele peste 25 de lucrări de pictură ale expoziției găzduite de simezele Galeriei
de artă a Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” constituie, pentru ochiul privitorului,
un univers nou, nu atât prin tehnica plastică folosită, cât prin condensarea, la nivel
ideatic, a semnificației simbolurilor grafice.
Expoziția de pictură, purtând semnătura lui Iulian Filip, încununează, în
mod fericit, lansarea celor două volume: Cobaiul nu triumfă și Mergătorul, prin
care autorul se definește atât ca explorator al universului uman interior și exterior,
cât și ca grafician dublat de un fin, dar sarcastic, umor. După cum spunea criticul
de artă Petru Bicer, „pentru Iulian Filip trecerea de la masa de scris la șevalet nu
necesită eforturi deosebite. Pictura este un act firesc, căruia i se dăruiește cu aceeași
pasiune ca și scrisului. Ea vine din acea nevoie de a auzi cuvintele prin culoare, ca
pe o partitură muzicală. Cred că, mai degrabă, i se potrivește o nevoie de a crea
o imagine pictată, complementară celor transmise prin intermediul cuvintelor din
cărțile sale”.
De asemenea domnia sa a mai remarcat că, pornind de la grafica din volumul
Mergătorul, cititorul-privitor poate înțelege cu ușurință modalitatea de expresie
a tablourilor din expoziție. Referitor la tematica abordată de Iulian Filip, pictura
sa este ceva mai departe de arta plastică tradițională, este o pictură care se vrea
încadrată în mișcarea conceptuală cu tendințe către abstractul oniric, cu caracter
expresionist. Pornind de la o tehnică binecunoscută (aceea a culorilor ulei), Iulian
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Filip vine cu aceeași vocație a graficianului și îmbină tehnica de mixaj. Emoțiile
care în avantajează în aceste procese monotipe dau anumite jocuri de culoare
pe un grafism schițat anterior. Sondajul artistului merge către teoria culorii și se
oprește, fie la un semn pe care îl transformă într-un vitraliu, fie la alte simboluri
prin intermediul cărora culorile prind grai și răsună frumos. Pictura lui Iulian Filip
nu este ilustrativă, ci este un summum de concepte...
Iași, 1998

Andrei STRATULAT

CATRENE IULIENE
Ca artă a expresiei plastice prin vorbe, mai ales în versuri, poezia a rămas,
cu toată revolta împotriva prescripțiilor formale, o formă a literaturii care oferă
inedite și nebănuite modalități de expresie artistică. În multitudinea acestora strofa
a rămas elementul structural de căpetenie al poeziei, iar catrenul, ca tip de strofă,
se întâlnește cel mai frecvent la creatorii de versuri. Uneori catrenul se detașează
în unități poetice de sine stătătoare. Poezii alcătuite dintr-un singur catren nu sunt
o noutate, unele specii literare, cum ar fi epigrama, preferă catrenul aproape în
exclusivitate. Spre deosebire de alte tipuri de poezie, catrenul, ca poezie cu formă
fixă, oferă în sine mai mult inconveniente decât avantaje. În afară de dimensiunile
reduse, concomitente cu diminuarea cantității de substanță poetică și de volum grafic,
catrenul, implică numeroase dificultăți. Una este însuși cadrul prozodic limitat. El
constrânge la comprimarea imaginii poetice, însă nu în detrimentul potențialului
emoțional. Aceasta presupune a găsi literalmente cuvintele „ce exprimă adevărul”.
În această privință Iulian Filip se detașează ca un iscusit izvoditor de catrene ca
poezie cu formă fixă. În volumul Mergătorul, cu precizare în subtitlu desene și
catrene iuliene, apărut în Editura Uniunii Scriitorilor (sine anno) din Chișinău,
publică numai poezii de acest gen. Satisfăcând pe de-a-ntregul rigorile lapidarității
acestui gen de poezie, el se menține în catrenele sale la media de 25 de cuvinte,
coborând în Gând întâmplător la 10 cuvinte și săltând în Prag la 39 de cuvinte.
Cu acest material lexical parcimonios poetul încropește tablouri ample, cu o natură
animată plină de farmec. Astfel, Remediu celest este o priveliște nocturnă de o
rară subtilitate: „Luna colindând în ceruri,/ scutură stele răscoapte/ și amărâtă deadevăruri/ se-ndulcește-n căi de lapte.” Substratul imagistic este atât de transparent,
încât orice interpretare devine superfluă. Doar al doilea distih ne duce cu gândul la
poetul amărât d-adevăruri, „cu care-l copleșesc «eliberatorii», se-ndulcește-n căi”
de poezie... și de adevăr nerăstălmăcit.
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În De-ale toamnei anotimpul frunzelor ruginite nu este decât un pretext care
disimulează nostalgia poetului, părerea de rău că timpul se scurge iremediabil cu
consecințe deloc agreabile. Cu un rafinament temperamental creionează Iulian Filip
pădurea sub aripa toamnei: „A obosit pădurea să fluture cu foi,/ să fluture cu păsări/
a obosit pădurea ‒/ le-a scuturat pe toate,/ le-a risipit aiurea...”. Acest preludiu
precedă miezul cugetării din ultimul vers: „Mai goi rămânem toamna,/ cu orice an
mai goi”. O duioasă muzicalitate degajează armonia imitativă „să fluture cu foi, să
fluture cu păsări”, care „evocă atât de sugestiv freamătul frunzelor și aripilor”.
Nedumerit, sau poate mai degrabă contrariat, meditează Iulian Filip asupra
vieții, a rosturilor ei, într-un catren numai din zece cuvinte, Gând întâmplător. El
marchează doar în patru cuvinte tribulațiile vieții și-și confiază neputința de a o
înțelege până la capăt întrebându-se apoi retoric, dar îngrijorat: „Până unde oare/
viața-i întâmplare?”, predispunând la cugetare asupra rațiunilor vieții.
Citind catrenul Fără țară, fără moarte rămâi nedumerit: cum se poate
juxtapune două concepte eterogene, noțiuni opuse ca polii unui magnet? Merită
reprodus în întregime acest catren: „Tare greu mi-a fost aseară ‒/ am visat că nu
am țară./ Tare greu mi-a mai fost noaptea ‒/ am visat că moare moartea”. Sunt
alăturate aici două realități deopotrivă de inevitabile, deopotrivă imanente. Datorită
plăsmuirii de către natură, omul nu poate trăi decât în societate, iar pentru aceasta
are nevoie de țară (nu în sensul granițelor). Fără această țară chiar și în vis ți-e „tare
greu”. Autorul catrenului trăiește o durere sporită și pentru că a fost rupt brutal de
țara lui istorică.
Mai frapantă este cealaltă destăinuire. În cele mai multe cazuri oamenii
refuză spectrul morții, „la ideea morții tremură mai rău” (D. Bolintineanu),
deși „c-o moarte tot suntem datori” (G. Coșbuc). Iulian Filip nu este anxios de
perspectiva morții, el o acceptă ca ceva în firea lucrurilor, mai mult chiar, ca o
necesitate. Veșnicia viețuitoarelor, de orice fel, nu numai că este o irealitate, dar ea
ar fi un imaginabil supliciu. De aceea poetul ‒ fie și în vis ‒ trăiește clipe dramatice
când a visat „că moare moartea”. Inexistența țării impacientează deopotrivă ca și
inexistența morții: prima îți suprimă putința de a trăi, cealaltă, putința de a te izbăvi
de vicisitudinile senectuții.
Dacă repauzarea întru cele veșnice este agreată cu toată resignația, cele de
dincolo de obștescul sfârșit nu-i mai sunt indiferente poetului. În viziunea biblică,
dincolo de mormânt începe viața veșnică (deși veșnicia nu are început și sfârșit).
În catrenul Care e pomul? Iulian Filip este copleșit de păienjenișul lui. Interogația
„Până unde cu gândirea ne îngădui, Doamne?” nu este explicită: autorul își exprimă
intenția de a afla ce nu știe, curiozitatea, nedumerirea sau îngrijorarea. El percepe
pe de-a-ntregul uriașa forță a gândirii, dar o exprimă interogativ pentru că Domnul
ne-a dat putința să mergem cu „gândirea” până când unele dezvăluiri ale ei s-au
înturnat împotriva noastră. Din această pricină, metaforic și tot interogativ, poetul
își exprimă îngrijorarea: „Care e pomul cu poama ce nu ar trebui să o scutur?”.
Răspunsul nu l-a aflat și nici nu-l va afla lesne, fiindcă suntem confruntați cu o
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realitate în afara vrerilor noastre și care ne face surprize cu toate informațiile pe
care le avem despre ea.
Din nemărturisite rațiuni, nu vom zăbovi asupra virtuozității mijloacelor de
expresie poetică ale lui Iulian Filip. Ele încep chiar cu titlul sesizant mergătorul
(lipsa majusculei nu este aleatorie), alias curgătorul, în continuă mișcare, cum
sunt catrenele lui; vom lăsa deoparte și figuri de stil de plasticitate remarcabilă ca
metafora din Dragostea dintâi: „...dădea-n mugur o aripă,/ încolțea o nemurire”,
sau „Ceața asta-n dimineață,/ cum ne-nfașă cu răcoare” (Speranțe), sau comparații
de felul celei din Eterne guralive lecturi, unde ochii ce privesc „Parcă-ar fi două
izvoare”.
Iulian Filip rămâne un maestru al catrenului, care cu generozitate îi oferă
posibilități de a exprima felurite și profunde gânduri și simțăminte într-o manieră
aleasă.
Limba română (Iași), 2000, iunie

Vasile ROMANCIUC

POM  CU RĂDĂCINA VISĂTOARE...
Acum douăzeci de ani lui Iulian Filip îi apărea prima carte de versuri
pentru copii ‒ Casa fiecăruia. Prin volumele sale ulterioare ‒ Cenușar-Voinicul
și Cenușăreasa-Mireasa (teatru pentru copii), Primiți CĂLUȚUL? (teatru popular,
colecția de folclor „Mărgăritare”), Facă-se voia ta, Sfârlează! (teatru pentru copii),
Colacul marele, frate bun cu Soarele (teatru pentru copii), Copăcel, copăcel (poezii
și cântece), Din neamul lui Păcală (versuri), Ruga iezilor cei trei (poezii, cântece,
jocuri — Premiul salonului de carte pentru Copii, Chișinău, 1998) ș. a. ‒ s-a impus
ca un autor devotat „cu trup și suflet” copiilor. Pentru că, desigur, este o deosebire
esențială între „a scrie pentru copii” și „a scrie și pentru copii”...
Cea mai nouă apariție editorială purtând semnătura lui Iulian Filip este
Nucul cu o singură nucă (povești); Plăcințele cu mărar (poezii) ‒ Editura Prut
Internațional, 1999.
Copiii, consideră autorul, pentru a crește „mari, dar mai ales buni”, „au
nevoie să se sprijine de ceva... frumos”. Din această convingere derivă și „tâlcul”
poveștii Nucul...: cea mai sigură cale spre împlinirea viselor noastre sunt faptele
bune. Prin ele, prin faptele bune, „îți vine” harul de a vedea nevăzutul, de a auzi
neauzitul, de a înțelege neînțelesul... Micul Titi, pentru că a avut minunatul gând
de a sădi „un pom” și pentru că i-i „...drag nespus... Nucul, Bătrânul Nuc, care ține
sub crengile sale mai tot satul...”, a nimerit în Împărăția rădăcinilor. Aici, Titi are
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o surpriză nemaipomenită ‒ întâlnirea cu bunelul care, în adâncuri, după plecarea
dintre cei dragi, trece „...cu auzitul pe la fiece rădăcină...” și face „tot ce se poate ca
rădăcinile să aibă din nou vise și poftă de împliniri frumoase, la care... trebuie să
ajungă... orice pom cu rădăcina visătoare...”
Poveștile lui Iulian Filip nu încep neapărat cu „a fost” sau „era odată”, pentru
că în aceste pagini „este” chiar timpul nostru, recognoscibil fie prin omuleții mititei,
care nu se văd, dar știu a face multe, mult mai multe decât cei care se văd foarte
bine”, fie prin rădăcinile „care nu pot visa de prea multă durere...”. Și nici acest „în
stânga ‒ întuneric ca-n dreapta, în față ‒ beznă ca-n spate...” nu e, vorba vechilor
povești, de când se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci și nouă de oca de fier...
Iar la sfârșit, povestitorul nu încalecă „pe-o roată...” pentru că, în mod intenționat,
uneori nu spune povestea toată”, lăsându-și o „marjă de manevră”, sugerând că
povestea s-ar putea încheia și „altfel”, în funcție de „voia” autorului însuși sau... de
cea a cititorului-ascultătorului...Versurile incluse în prezenta culegere sunt selectate
din volumele anterioare și constituie, după mine, lamura poeziei pentru copii a lui
Iulian Filip. Iată doar o scurtă „poveste”: „Era ‒ odată ca niciodată ‒ o rochiță,/
rochița avea o fetiță/ și ce leneșă mai era rochița! ‒/ nu spăla niciodată fetița”. Îmi
amintesc că, acum aproape doi ani, în cadrul mai multor întâlniri de neuitat cu
elevii din Târgu Neamț, grație acestei poezii, dar și bine cunoscutelor Plăcințele
cu mărar, Din neamul lui Păcală, Doi dinți și două întrebări, Ce-i cu nasul lui
Dănuț? ș. a., Iulian Filip a devenit prietenul „de când lumea” al micilor cititori de
pe meleagurile lui Ion Creangă...
Comunicarea vie între poet și cititori are un „secret” frumos — Iulian Filip,
vorba înțeleaptă a unui copil, a știut „să crească mic”. Dintre toate cuvintele sale, le
alege pentru copii pe cele mai vesele și mai pline de lumină.
Luceafărul, 2000, 3 martie

George COANDĂ

IULIAN FILIP: CULES-ALES ÎNTRE POEȚI
Iulian Filip este nu numai un important poet român, trăitor în România
de dincolo de Prut, ci și un om de cultură infatigabil, atâta vreme cât are și alte
preocupări în afara celor scriitoricești, cum ar fi pasiunea sa pentru grafică, lucrările
sale înregistrând succes după succes în expoziții. Poetul, însă, e cel care are cuvântul
cel mai greu de spus în destinul său spiritual. Și, un exemplu peremptoriu ni-l oferă
și excelentul său volum, parțial bilingv (în română și engleză), de haiku-uri „CulesAles”.
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Am spus, din capul locului, că este un excelent volum, pentru că, într-o invazie
de haiku-iști în literatura română – mulți închipuindu-și că au habar de faimosul
gen liric nipon străvechi – Iulian Filip știe precis și cu subtilitate persuadantă, cum
se simte și se construiește această poezie gnomică și care nu poate fi o bijuterie
dacă nu e lucrată de un orfevru, culesul-alesul poesis-ului, sub formă de haiku, este
mărturia unui spirit care se neodihnește istovindu-se în căutarea Sinelui său întru
Sinea lumii.
În aparență, pentru Iulian Filip, haiku-ul este o joacă, așa cum pare toată lirica
sa, dar nu e. Luciditatea este luciditatea sa, un fel de hermentike în miezul lumii,
el fiind, astfel, un hermeneus creând o lume de semne, imaginația sa iluminând
sensuri, însă nu precum exploziile de artificii, ci asemeni unor reflectoare sau faruri
călăuzind cititorul spre semnificația sempiternă a mesajului poetic, mesaj tratat prin
prisma unei semiotici sui-generis.
Spuneam că, Iulian Filip, este un orfevru. Cu certitudine el are această
propensiune spre a bijuteriza, care oferă – așa cum remarca academicianul Mihai
Cimpoi, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova – dovada harului
său de „imaginație frumoasă, jucându-se serios cu vorbele, enunțând noțiuni și
categorii, «rampanizând-o», făcând-o să «spumege», să fie cu efect retoric...”.
Așa este, și haiku-urile lui Iulian Filip sunt una din expresiile neodihnei
poetului de a nu se rutiniza, ci de a se autodepăși și autodefini continuu:
„Peste perete/ privighetoarea cântă./ La pian – nimeni...” („Sală de concert
în iulie”);
„Treceau prin frunze,/ iar ele treceau din ram/ în amintire” („Intersecții”);
„Eu nu pot să las/decât ce-am găsit aici ‒/ poate-o urmă-n plus” („Cumpăt și
asigurări de toamnă”).
Așadar, ECCE HOMO!
Litere, 2005, nr. 10

Mihai CIMPOI

MOMENTELE ILUMINĂTOARE
Găsim, în cărțile lui Iulian Filip, o continuitate tematică (rădăcinile, casa,
omul și natura, viața, moartea), pigmentată de o manifestare mai accentuată a
ludicului.
Iulian Filip dă dovadă de o imaginație frumoasă, jucându-se serios cu vorbele,
inventând noțiuni și categorii, înflorindu-și fraza, „rampanizând-o”, făcând-o să
„spumege”, să fie cu efect retoric, operând cu majuscule, cu rarefieri, sublinieri cu
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bolduri și cu aldine, metafiorizând și graficizând, ornamentând cu desene, sigle,
semnături. Scrie jucându-se, aproximează, definește, ironizează și o întoarce în
serios, pune întrebări grave și se autoîntreabă, constată trist și se bucură luminos
când e vorba de o faptă culturală bună (și nu numai culturală; despre Paștele
Blajinilor spune bunăoară că e „o luminoasă și creștină întâlnire a noastră cu noi”),
se dă în spectacol calamburistic, liric sau grav, dramatic, barochizează sau notează
simplu, cu creionul, moralizează și ascultă atent lecțiile altora.
O pledoarie pentru cultură în toate sensurile este cartea Foarfeca lui
Urecheanu, autorul fiind și personajul cărții care conjugă monologul cu dialogul,
vorba cu fapta, căci vorbește lucrând: organizează manifestări culturale, deschide
librării și biblioteci, înalță monumente, scrie cărți, concepe colecții și-i ajută și
pe alții prin editare și difuzare, pune la cale sisteme și mecanisme de promovare
a cărții și a culturii în genere. Cartea este o cronică a evenimentelor-cheie ce se
petrec în Chișinăul cultural al ultimei perioade, dar și un album sentimental, un
caiet-amintiri cu reflecții ad-hoc pro domo sua rostite în public. Despre rosturile
artei, despre cuvânt și scris, despre demnitate, despre „teroarea modelelor celebre”,
despre frumos și bine („apărarea socratică a binelui”), despre spectacolele electorale,
despre „plinul-puținul comunicant”, despre „stările idioate” și multe altele.
Iulian Filip are o figură senină de factotum în cultură. Animatorul,
organizatorul de cultură se întâlnește cu făcătorul de cultură (iată că și noi neam molipsit de jocul lui lingvistic-calamburistic) este antologatorul unui volum
Poezia acasă: Poeți contemporani din Basarabia apărută la Târgoviște (2003, în
colaborare cu Mihai Stan).
Medalioanele care ne introduc în esențele universurilor celor antologați sunt
și ele „filipești” și bineînțeles „filipice”, îmbinând și aici gravitatea cu jocul.
În volumele de poezii Un spin – Une épine (2003) și Cules-Ales (2004),
Amărâtele hărți (2000) Iulian Filip complementează copilul (personajul-cheie al
creației sale) cu ipostaza mai carnavalescă a copilului teribil, care se dă în însuși
spectacolul existenței (vieții/ morții), al de-ve-ni-rii. El adună, discret-teatral,
senzații, momente sufletești și stări, prinzându-le din fugă – cu gingășia cu care
prinzi funigeii de toamnă și fulgii de iarnă sau cu îndrăzneala privirii ce stăruie
spre esențe și cu săgetarea gândului ce tinde să le înțeleagă. Poetul își notează în
subsolul secvențelor poematice chiar ziua, ora, locul și întâmplarea.
Poeziile lui Iulian Filip, care e cuprins de o febră constantă a imediatului, au
înfățișare de momente-iluminări, prinse din zborul imaginației și pecetluite rapid,
în sensul mișcării lor, pe hârtie. Sunt pur lirice sau ironice, epigramatice, de notație
jurnalieră sau de meditație: „Plouă iar, ca-n poezia/ miilor de vechi poeți./ Sfâșiată
în bucăți,/ se-mplinește veșnicia” (Reîntregiri, 6 iulie, 1997, ora 120).
Haiku-urile încoronează lucrarea momentan-miniaturală a poetului,
demonstrând facultatea de modelare japoneză pe revelații auditive și vizuale foarte
fine: „Dorul de tine/ mi-a lărgit ferestrele/ Aproape te văd” (Ferestrele hotelului);
„Farul din ferești ‒/ într-o unde-s și unde ești ‒/ pare-o inimă” (Far din noapte de
toamnă niponă).
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Bineînțeles că, având astfel de însușiri ludice, Iulian Filip e în elementul său
în basmele, poveștile și piesele pentru cei mici. Casa Greierului (2002) și Nucul cu
o singură nucă (2004) confirmă darul poetului de a se copilări nu în sens mimetic și
convențional, ci în sens serios, el fiind participantul sincer, necontrafăcut la joc. El
îi atrage pe micii cititori în joc, fără a-l impune ca joc al său cu ei. Jocul se înfiripă
cu de la sine putere și cu o disponibilitate reciprocă. Sensul moralizator e insinuat
sub formă de alegorie și parabolă. Călătoria lui Titi în Împărăția Rădăcinilor prin
deschiderea unei nuci pe care a sădit-o lângă un nuc mai bătrân este una inițiatică:
micul personaj află de la un bunic plecat în acea împărăție că sunt rădăcini care
visează și rădăcini care nu visează din cauza că oamenii rup fructele când sunt
încă verzi. Cobora un cățeluș din cer este o parabolă a prieteniei dintre copii și
animale, iar Chiriașii e o alegorie a redobândirii demnității, valorii: un salcâm uscat
găzduiește păsări călătoare.
În poeziile pentru copii se impune discreția, colocvialitatea, ironia bonomă,
tonalitatea șăgalnică: „În poiană, în pădure/ crește-un brad frumos./ Nu se teme de
secure,/ n-o să-l deie jos.// Căci sub brad, la rădăcină, doarme-un urs flocos./ Lasă
răii ca să vină,/ bradul nu-i fricos” (Paznicul).
Iulian Filip e, în toate, poetul momentelor iluminătoare.
CUVÂNT ÎNAINTE
IULIAN FILIP: 30 de ani editoriali
(Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2005)

Catinca AGACHE

„...DE TOȚI APROAPE, DE SINE DEPARTE”
Elegiac, romantic incurabil, schimbând adesea registrele lirice – când în
vers clasic, când în vers modern – ca mai toți congenerii săi, predispus spre ludic,
Iulian Filip este autorul unor poeme care „te îngândurează” – cum remarcă Nicolae
Dabija. Universul său poetic este centrat pe triada temeiuri-statornicie-veșnicie, pe
toposurile caracteristice liricii basarabene șaizeciste – vatra, casa, cuibul, izvorul
(„Nimic mai statornic/ ca apa/ pururi nouă,/ izvorule!...” – Temelia casei). Principala
sa temă o constituie, încă, Marea Trecere – Marea Cunoaștere, scriitorul operând
în acest sens cu idei, simboluri și parabole rare („Înaintează nisipurile/ repetând
evoluția planetelor/ moarte de acum” – Îngrozit de liniștea proprie; „Vulcani de
nisip erup/ la fundul oceanelor./ Se furișează spre noi/ pustiurile”; „Mi-i frig de
umbra păsării (negre) cu pom în plisc” – Opțiune pentru existența pământului, a
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pământenilor și a casei părinților mei. II. Frig). De la volumul de debut Neîmpăcatul
meșter (1974), urmat de Cerul fântânilor(1977), Dialoguri primordiale (1978) la
cele editate în deceniul următor (Unde ești?, 1987), la catrene (și desene) – Dansul
timizilor (1994) până la volumele ultimilor ani, lirica sa, în registre grave sau ludice,
calde sau satirice, neiertătoare, urmează firul ascendent al unei evoluții înscrise în
parametrii generației, dar plonjând în intertextualismul postmodernist. Metafizica
poetică apelează și la alte simboluri, metafore parabolice, precum oglinda, care
trimite spre dimensiunea revers-avers a creației, spre cunoaștere („Eu nu sunt eu./
La mijloc e-o oglindă” – Momentele definiției). Privit din acest unghi, el este – cum
remarca Mihai Cimpoi – „un poet înconjurat de oglinzi fără a fi un narcisiac”,
înscris pe o linie ascendentă în modernitatea lirismului.
Ancestralul, primordialul, începuturile formează plasma unor poeme de mare
rafinament („Totul... toate-s din ou,/ răsărirea!/ adunarea!/ împărțirea!/ despărțirea!/
.../ Apoi – întoarcerea/ în oul-cavou/ dincolo de linie,/de partea cealaltă,/ unde/ nu
se prea vede/ de-atâta/ rădăcină/ sub iarba/ cea/ veșnică” – Oul; „A fost?/ Punctul/
de-nceputul începuturilor,/ oul / de-nceput,/ gândul de începutul lumii/ a fost
UNUL,/ ÎNTREG?” – Aproximativ două veacuri de singurătate a cozii de șopârlă;
„Materia se retrăgea resemnată-n repaos” – Amintiri din apocalipsă). Scriitorul
creează o remarcabilă mitologie a păsării (Pasăre în miezul lumii, Referendumul
aripatelor, Opțiune pentru existența pământului, a pământenilor și a casei
părinților mei. II. Frig; „Pasărea e mai mult aripă,/ aproape că numai aripă” –
Omenește), a șopârlei (Aproximativ două veacuri de singurătate a cozii de șopârlă),
a melcului (Melc și cochilie), un întreg fantasmagoric bestiarum. Parodiază liniile
tradiționalismului („Pentru orice eventualitate,/ oile țin în colțul gurii/ câte o rețetă,/
care proporționează/ științific/ vitaminele revărsate haotic/ pe dealurile noastre” –
Mioritică), ocolind cu grijă limbajul edulcorat moldovenesc.
Schimbările de registru din lirica acestui poeta vates – poeta ludens traduc
stări sufletești complexe, difuze, sensibile barometre transpuse în metafore globale,
un fir, însă le străbate de la un capăt la altul, trimițând spre înălțimea etică, spre
acel rotund românesc, spre valorile general umane. Din această perspectivă poate
fi văzută și aprecierea criticului Mihai Cimpoi – „poezia în-rădăcinării” – dintr-un
studiu cu titlul omonim.
Este și un maestru al catrenului mai ales.
Foarte îndrăgit autor de cărți pentru copii, ca majoritatea congenerilor săi.
El apelează, în paginile adresate acestora, la tehnicile moderne refăcând, ca și
confratele Ion Hadârcă, un discurs din prisma intertextualismului și a ludicului.
Aluzii transparente la realitățile basarabene (Poezia – vorbă năzdrăvană)
intensifică sinceritatea dialogală a poemelor sale. Din neamul lui Păcală (1996) și
Ruga iezilor cei trei (1998) sunt, din acest punct de vedere, adevărate reușite ale
genului, între ele fiind strecurată discret chiar câte o ars poetica (Poezie – vorbă
năzdrăvană).
Volumele de teatru pentru copii (Facă-se Voia ta, Sfârlează!, 1985)
și Colacul marele, frate bun cu Soarele, 1988) au îmbogățit, cu noi registre,
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dramaturgia basarabeană adresată micilor lectori sau spectatori. Poate acesta este
secretul păstrării sufletului adolescentin al poetului, al candorii și prospețimii
creației sale. Infatigabil făuritor de cultură, autor al unei noi tentative de a aduce
poezia basarabeană „la ea acasă” (antologia Poezia Acasă, Poeți contemporani din
Basarabia, Târgoviște, 2004), poet, eseist și fin grafician, coautor și prezentator TV,
autor de scenarii de film și dramaturg, de aceea a fost „recuperat” cu întârziere în
România. Albatros care „străbate lumea-n miez, de toți aproape, de sine departe”
(Pasăre în miezul lumii), el se așază, prin poeme de mare profunzime și frumusețe
ideatică, între importanții scriitori români contemporani din acest areal.
Literatura română în țările vecine
(Iași: Princeps Edit, 2005, pp. 285-287)

Nicolae DUMITRESCU

CULES-ALES
...Scrisă ca urmare a unei fericite călătorii în Japonia, ea conține peste 100
de haiku-uri, aproape jumătate din acestea fiind traduse și în engleză (traducător –
Nicanor Babără). După propria mărturisire, această aventură niponă o datorează
regizorului Petru Vutcarău, dar și, cum spune, glumind, „cocoșilor mei deșteptători,
care adorm în Moldova, cu șase ore mai târziu decât cei din Japonia”, aluzie la
insomniile sale transoceanice.
Realizat în contextul atribuțiilor sale, din sfera autorității publice locale,
experimentul acesta scriitoricesc, inspirat de călătoria în Țara Soarelui-Răsare este,
în primul rând, unul al cunoașterii și comunicării. Artisticește, el izvorăște, însă,
din suma emoțiilor generate de contactul cu o lume nouă, necunoscută, căreia îi
dă expresie în limbajul specific al unei asemenea poezii delicate, înveșmântate în
17 silabe, grupate, strict, pe 3 versuri. Cu toate acestea, tematica volumului este
diversă, în fața priveliștilor întâlnite poetul trăind, uimit, revelație după revelație,
notate spontan, în vârtejul atâtor imagini fulgurante, surprinse cu ochiul proaspăt
al omului avid de toate. Preponderente sunt cele care transmit percepția Eu-lui,
adică acel „cules-ales”, infinitezimal, exprimând starea-blitz a impactului între
obiectiv și subiectiv. Câteva dintre notații pot fi edificatoare, atât ca sursă cât și
ca manieră de redactare; „Nu-ți vine să crezi/ vezi, da-ți freci, aprig, ochii/ să nu
crezi ce vezi” („Dimensiuni”); „Nimeni să-ntrebe:/ Ești pregătită, de-acum?/ Nentrebată pleci...”(„Frunză desprinsă”); „Lasă-mă să mor/ e-o uluire nouă ‒/ viața
mea veche!” („Uluiri de toamnă”); „Număr silabe/ și respirări nipone./ Ce faci,
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inimă?”(„Haiku: test cardiac de noiembrie”); „Printre corăbii/ treci, apoi printre
clădiri./ Pe ape? Pe mal?” („Portul Tokyo”).
O parte din acest exercițiu de stil încoronează și proiectul de gând și faptă
dintr-un alt orizont de timp al trăirilor poetului, legat de universul său intim, de
amintirile și dorurile sale de acasă: „Dorul de tine/ mi-a lărgit ferestrele./ Aproape
te văd” („Ferestrele hotelului”); „E-atât de ușor/ să te lași dus de vise.../ Tot acolo
vii” („Eterna stația terminus”); „Tu mă mai iubești?/ Că plouă peste frunze,/ iar
frunzele-s jos” („Tu mă mai iubești?”); „Treceam prin frunze,/ iar ele treceau din
ram/ în amintiri” („Intersecții”).
Ambele ipostaze se conjugă, în carte, mărturisind predilecția spre o reflecție
înfiorat-elegiacă a acestui autor sensibil și profund, care caută mereu un punct de
sprijin durabil în valorile eterne ale neamului său: „Tot adevărul/ Dă-ni-l, Doamne,
înapoi/ și nouă pre noi” („Rugă basarabeană de fiecare zi și noapte”).
Deși produs al circumstanțelor, cartea aceasta cu destule valențe poeticoreflexive, se adaugă unei opere impresionante, cuprinzând peste 35 de volume, de
versuri, teatru sau eseuri, precum și contribuțiilor sale de ilustrator de carte și ctitor
de biserici, teatre ori editură care îi conferă o pregnantă anvergură intelectuală.
Statutul său de ziditor de cultură, de mentor al tinerilor creatori din Republica
Moldova și de cronicar al prezentului basarabean, îl așază în rândul acelor artiști
vizionari și activi a căror viață personală devine, prin serviciile binelui public, parte
componentă cu aceea a comunității din care provine.
Axioma (Ploiești), 2006, nr. 11, noiembrie

Nicolae BUSUIOC

SUFLETUL POETULUI DESCHIS CA O BIBLIOTECĂ
Într-o seară de toamnă târzie, plină de un ritual nonconformist și vesel,
calambururile zburau de la unul la altul. Bineînțeles că ele plecau toate de la Mihai
Cimpoi, ajungeau la ceilalți și se întorceau ca un bumerang asupra „nemuritorului”.
Domnia sa le însuflețea, expediindu-le și mai sclipitoare către noi, cei care abia
puteau ține pasul cu ritmul lor înaripat. Doar Iulian Filip era mai aprig în prinderea
jocului echivoc între „linii și cuvinte comunicante” cum numai el știe să le
armonizeze.
Dar eu vreau să-l prind și să-l surprind pe Iulian Filip, poetul, publicistul,
dramaturgul, folcloristul și graficianul, măcar în una dintre multele ipostaze ale
scriitorului, prin câteva cuvinte (fără linii!) și am aproape certitudinea că totul va
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fi palid, departe de dimensiunile elocvente și autentice ale activității lui. Deschid
Oglinzile cetății, dialoguri la Chișinău, un volum pe care l-am realizat cu ani în
urmă, și unde sub titlul Văzduhul mișună de muze și daimoni, poetul îmi răspunde
plastic la prima întrebare: „Dominanta mea de spirit, în care se întâmplă poezia
mea, e uluiala cobaiului de laborator, care se expune benevol experienței vieții, pe
care o trece prima (și unica!) oară. După etapele anterioare, pe care, în mod firesc,
trebuia să le trec (teribilism, pesimism, modernism etc.), am ajuns să mă descopăr
din nou. E foarte captivantă uitarea în oglindă, rotirea în jurul sine-lui e de-a
dreptul uluitoare. Văzduhul mișună de muze și daimoni. Totul rezidă în receptare,
în capacitatea de a citi acest văzduh. Altfel spus (mai în cheia mea) – inspirația e
o lucrare în dublu sens, o interferență tensionată a lumii din afară cu lumea eu-lui
lucrătoare pe aceeași undă”.
Iulian Filip a fost foarte abil în captarea „muzelor” din văzduh, așa se face că
de la debutul cu Neîmpăcatul meșter (1974) a trecut prin Cerul fântânilor (1977),
Dialoguri primordiale (1978), Hulub de poștă (1983), Unde ești (1987) și a ajuns
la Dansul timizilor (1994), Mergătorul (1996), Semințele mărului oprit (1998),
Amărâtele hărți (2000), Căutarea păstorului (2001), Cules-Ales (2004), Linii
și cuvinte comunicante (2007) și Elegia dramatică a golului (2007), ultima – o
tulburătoare culegere de poeme dedicate celei dragi, trecută în neființă. Un tablou
impresionant de versuri, fără a aminti aici și fermecătoarele sale cărți pentru copii.
Nu putem uita și contribuția sa, înscrisă pe linia unui remarcabil altruism,
la promovarea confraților în ale creației literare, editând Ecouri poetice din
Basarabia (1999), ediție bilingvă româno-franceză, și Poezia ACASĂ (edițiile
2003 și 2007), poeți contemporani basarabeni, ultima ediție împreună cu Mihai
Stan, două frumoase și cuprinzătoare antologii, pe care criticul Mihai Cimpoi le-a
numit Florilegiu existențial, cu transferul metaforic subînțeles.
Versurile lui Iulian Filip se citesc în niște chei de înțelegere a textului liric,
pentru că se știe, luate în parte, o lectură tematistă, psihanalitică, structuralistă etc.,
nu oferă chei pentru toate ușile. Ușa lui poetică se deschide respectând niște rigori
ale priceperii și interpretării. „Text, pre-text, subtext, meta-text, structuri deschise
și închise, raporturi riguros studiate între personaje și obiecte, între creator și operă,
între creator și receptor, toate acestea solicită o foarte serioasă asimilare”, spune
venerabilul Constantin Ciopraga. Numai la nivel elementar, comun, lectura poeziei
e tot una cu a lua cunoștință cu conținutul ei, doar lectura în sens restrâns, a celor
inițiați, ajunge la semnificații, mesaje și deschideri estetice. Într-un fel receptezi
poezia sa cu tematica ludică, cu jocul de-a copilăria, cu casa părintească, cu vatracuib, grădina și copacii sub soarele blând de primăvară, chiar și etica tradițională
trecând prin filtrul propriu, și în altfel poezia a cărei metaforă exprimă, primordialul,
viața cu aspectele ei tragice – tristețea, suferința, visul, neîmplinirea, moartea – sau
alinierea la regulile poeziei moderne, dar care, paradoxal, își păstrează obârșia tot în
cultura autohtonă, de o adevărată structură tradițională. „Cânta fanfara cântece de
leagăn/și morții adormeau tot mai adânc,/ și moartea se făcea tot mai întreagă.../ Eu
din coliva nu știu cui mănânc.// Dar trece o oglindă deșănțată/ și un cortegiu funerar
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încet,/ și-oglinda în sicriul nou m-arată,/ și leagănă fanfara un poet” (Trecere). Se
apropie de muzicalitatea sumbră bacoviană, nu cumva și aici mai ales cinismul nu
acceptă existența în sine? Lectorului i se oferă pretextul de a reflecta mai atent la
raporturile ființei umane cu tot ce-l leagă și-l dezleagă, la viața care plutește între
certitudine și imprevizibil, între clipa efemeră și „oglinda în sicriul nou m-arată”.
„Autoportretul” poetului confirmă viziunea asupra condiției omului, cu
existența care-i poate fi redusă, uneori, la „picătura imensă de apă”, pentru că, între
teluric și astral, ființa umană este deseori pusă să-și reprime dorințele cu accente
peste limitele lui: „O picătură imensă/ de apă,/ ambiționată să exprime/ formă de
om,/ un ulcior fragil/ 60% plin cu apă/ și o inimă bălăcindu-se-n/ valurile-nvârtejite
– ale/ umilului vas.../ Cine-mi stă pe mal?/ Cine se privește-n ochiul/ apei ce sunt?/
Ceea ce vede-n oglinda/ ce-o țin/ nu-s eu:/ e o imensă picătură de apă,/ ambiționată
să exprime/ formă de om...”.
De aici să trecem la poetul cu voce caldă, cu fantezie și simț al umorului,
la cel cu harul improvizației cu tâlc și cu scrisul aplecat spre un irezistibil ludic.
Predispoziția aceasta spre ludic e o dimensiune distinctă a poeziei lui Iulian Filip,
dar o regăsim deopotrivă și la poet, și la dramaturg. Extrem de concludentă este
caracterizarea lui Vasile Romanciuc: „Cuvintele și liniile lui Iulian Filip nu pot fi
despărțite, ele vin din același suflet și vin prin același condei și trec prin același
condei. Uneori, am impresia, cuvintele se prefac în linii, iar liniile în cuvinte”.
Primesc un autograf pe recenta sa carte Linii și cuvinte comunicante,
un „joc interactiv cu lume dragă” cum se mărturisește autorul, și încerc să separ
vorbele scrise dintre liniile grafice desenate sprințar și nu reușesc. E bine că se
întâmplă așa pentru că aș strica mica capodoperă a semnăturii, aș mutila întregul
care parcă reprezintă frumusețea păsării în zbor. Am senzația, uitându-mă mai atent
la desenele care însoțesc catrenele și haikuurile poetului, că asist la punerea în
valoare a sublimului în mișcări, dându-mi seama cum simple linii trase pe foaia albă
se transformă în grația zborului de fluture, în arabescuri sofisticate și ornamentații
avântate precum pașii balerinelor în iureșul dansului. De unde această măiestrie?
Mă uit și mai concentrat la figurile grafice cu o exprimare simbolică și sugestivă șimi spun că aici avem de-a face cu o inepuizabilă imaginație și o nesfârșită fantezie.
Mișcarea aripilor fragile, oprindu-mă doar la un exemplu, sesizează sublimul
zborului într-o desăvârșită armonie cu linia plutirii în aer, o revelație a frumuseții
înseși. Iulian Filip ne induce prin cuvinte și prin grafică ideea de echilibru ca rezultat
al unei combinații mai rar întâlnite, ne creează starea sufletească pe care o trăim
atunci când suntem într-o barcă cu pânze purtată de vând sau pe un cal în galop, în
fața unui superb buchet de flori sau în vârtejul unui vals. Sensibilitatea creatorului
față în față cu emoția frumosului. Cititorul se bucură.
Tendința de a așeza discursul liric sub semnul jocului de cuvinte nu exclude
jocul de semnificații, uneori dominat de realitatea în care trăiește scriitorul, cu
amprente și consecințe grave. În evoluția lui literară, a asimilat de la înaintași, pe
care îi admiră și îi prețuiește necondiționat, profunzimea scrisului transformându-l
în unul cu viziune particulară, binevenit într-un amalgam al deșertăciunilor timpului
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nostru. Stilul clar, limbajul nuanțat și plin de densitate figurativă, exprimarea
parabolică, fascinațiile universului copilăriei sunt unele dintre reperele operei sale,
dar care toate la un loc nu-l împiedică să se gândească și la „iubirile de dimineață”:
„Cer înstelat de dimineață./ Un drum grăbit, cu noaptea-n cap –/ să mă-ntâlnesc
c-un pui de viață/ o oră-n care-atâtea-ncap.// Un telefon, o așteptare,/ răzbind prin
noaptea pe sfârșite.../ E-a dragoste ori mi se pare?/ ‒ Atât de dor mi-a fost, iubite!//
‒ Atât de dor mi-a fost de tine,/ încât e cerul înstelat!.../ ‒ Atât de singură-s cu mine,/
atât de mult te-am așteptat...// O oră-n care toate-ncap,/ chiar stelele de dimineață/
pe-un drum grăbit cu noaptea-n cap –/ să mă-ntâlnesc c-un pui de viață” (Iubirile
de dimineață).
Recitesc dialogul de altă dată, răsfoiesc Dansul timizilor, recitesc câteva
catrene, trag cu ochiul la desenele lui inimitabile, de mare forță expresivă, și remarc
încă o dată că scriitura sa modernă se bizuie pe simbolurile etnice românești:
fântânile, porțile, morile de vânt, copacii și florile, păsările cu cuiburile lor, hârjoana
copiilor. În monogramă, corabia Iulian Filip plutește pe valuri, plină doldora de
talent. Opera lui e labirintul în care ne rătăcim în lumea magică și fermecătoare a
cărților sub semnătura inconfundabilă, iar sufletul e deschis ca o bibliotecă.
Semne în labirint
(Chișinău: Știința, 2008, p. 39)

George COANDĂ

IULIAN FILIP, UN MARE OM DE CULTURĂ
LA TÂRGOVIȘTE
Iulian Filip, indubitabil, este unul din marii poeți români de la începutul
acestui mileniu. Dar este și altceva: un artist plurivalent pe care Chișinăul l-a dăruit
culturii românești. Pentru că Iulian Filip este la fel de înzestrat prozator, dramaturg,
publicist și artist plastic (pictor și grafician). Iar de aproape un deceniu este un
infatigabil mesager al culturii românești din stânga Prutului în orizontul cultural
al cetății voievodale a Târgoviștei. Și un argument convingător în acest sens ni l-a
oferit cu prilejul Zilei Naționale a României 1 Decembrie ‒, gestul său fiind izvorât
din dorul de reunire a străbunului pământ al Basarabiei cu Patria Mamă, vernisând,
în sala „Auditorium” a Muzeului de Istorie din Complexul Național Muzeal „Curtea
Domnească”, o inedită o expoziție de pictură și grafică însoțită și de o lansare a cărții
duplex „Păjuriță pajură”/ „Fii!”, apărută la editura târgovișteană „Bibliotheca”.
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Așadar, un vernisaj și o lansare. Cunoscutul pictor Gheorghe Simion a pus în
valoare ineditul lucrărilor artistului plastic Iulian Filip, scintilante prin solaritatea
lor impresionistă, dar și de un abstracționism metamorfozant, deconspirând un
maestru incontestabil. De fapt, expoziția lui Iulian Filip este mărturia unui artist care
dorește cu fervoare autodepășirea. Pe poetul Iulian Filip l-au recomandat Ovidiu
Cîrstina, directorul Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească”, ce a avut
și inițiativa găzduirii expoziției, și Mihai Stan, președintele Societății Scriitorilor
Târgovișteni, și de colegii de emoționante aventuri lirice Emil Stănescu, Grigore
Grigore și Florea Turiac, cât și de editorul și prozatorul Ion Mânăscurtă. Apoi,
Iulian Filip a oferit – așa cum îi este-n fire, dar și îi stă bine – un spectacol de vorbe
de duh, de un curat și nobil sentiment patriotic unionist, cât și un recital la pian,
poetul și pictorul demonstrând că se află într-o benefică logodnă cu muzicantul.
Și fără să greșim, la 1 Decembrie, în sala „Auditorium”, a Muzeului de Istorie din
Târgoviște, Iulian Filip a prilejuit un regal cultural, un moment de suflet românesc
și de unire românească Chișinău – Târgoviște. De altminteri, acest admirabil om
de cultură a venit însoțit de Ludmila Plopa, directoarea Bibliotecii „Târgoviște” de
la Chișinău, și de cineastul Victor Buju, având parte și de o surpriză. Studenții din
Basarabia, care învață la Universitatea „Valahia”, au ținut să-i fie alături la acest
eveniment, prefigurând ‒ de ce nu – viitoarea reîntregire a patriei. Iar Iulian Filip
merită, pentru evenimentul al cărui erou a fost de Ziua Marii Uniri, felicitările
târgoviștenilor.
Jurnal de Târgoviște, 2008, decembrie

Mihai STAN

UN REMARCABIL EVENIMENT CULTURAL
CU IULIAN FILIP
La 1 Decembrie a. c., fericită coincidență , Iulian Filip, unul din marii oameni
de cultură români de la Chișinău, a oferit târgoviștenilor un eveniment cultural de
suflet românesc: un vernisaj și o lansare de carte. Un vernisaj în care Iulian Filip
se înfățișează ca un artist plastic (pictor) de înaltă relevanță și o lansare de carte:
volumul duplex de versuri Cartea cea mai a mea (Păjuriță pajură/ Fii!), apărut la
binecunoscuta editură târgovișteană, Bibliotheca.
Au ținut să vorbească, cu prețuire, despre multivalentul om de cultură
Iulian Filip, Ovidiu Cîrstina, directorul Complexului Național Muzeal „Curtea
Domnească”, gazda, la Muzeul de Istorie a acestui eveniment remarcabil, Ioan-Vasile
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Ivanoff, secretar al județului Dâmbovița, Ion Stan, preot consilier la Arhiepiscopia
Târgoviștei, Mihai Stan, președintele Societății Scriitorilor Târgovișteni, Gheorghe
Simion, artist plastic, scriitorii Emil Stănescu, Grigore Grigore și Florea Turiac.
Surpriza a venit tot la Iulian Filip, care i-a încântat pe cei prezenți, în număr
mare, cu un recital romantic la pian.
Litere, 2008, nr. 11-12

Emanuela ILIE

ARTELE ȘI DIALOGISMUL SAU
PROVOCĂRILE PLURALE ALE LUI IULIAN FILIP
Puține opere dau senzația de deschidere maximă, de căldură, de co-participare
la un adevărat spectacol al inteligențelor în mișcare, precum o fac cărțile dialogate.
Nu mă refer, aici, la cărțile construite în întregime pe principiul dialogului – în
definitiv orice text configurându-se (și) prin raportare intertextuală –, ci la operele
în care modalitatea de a scrie și de a se scrie este a dialogului, a lungii confesiuni
făcute unui alter care, începând cu platonicianul Lysis, împrumută doar întâmplător
figura prietenului. În limba franceză, de pildă, astfel de celebrări ale prieteniei și ale
întregii încărcături intelectuale și spirituale care o însoțește au scris Luc Dietrich
și Lanza del Vasto în 1942 – Dialogue de l’amitié, Basarab Nicolescu și Michel
Camus în 2001 – Rădăcinile libertății. Și literatura noastră a început să exploateze
în ultimul timp genul (mă gândesc la tulburătoarele Convorbiri cu Octavian Paler,
semnate în 2007 de Daniel Cristea-Enache), deși pare a se prefera dialogul între
un singur autor și mai mulți reprezentanți ai vieții culturale – cum o demonstrează
interviurile Iolandei Malamen din Scris și de scris (2007) sau ale Cristinei Scarlat
din Mircea Eliade. Hermeneutica spectacolului (2008), Dialogurile în libertate
(2007) ale lui Cassian Maria Spiridon etc.
Preambulul de mai sus mi-a fost determinat, desigur, tot de o carte stimulată,
în mod evident, de dialogism: Iulian Filip, Noroc polyglot, Chișinău, Princeps,
2008. Deși aceasta din urmă este, trebuie să recunosc, o carte dialogică atipică. În
primul rând, pentru că autorul, deși... unul singur, este un perfect exemplu de ceea
ce Vasile Tonoiu ar numi „omul dialogal”. Nu atât pluralitatea manierelor de lucru
(lingvistică, picturală etc.) ale artistului care semnează poemele, dar și splendidele
ilustrații din carte îl pot face pe cititor să constate rațiunile pentru care am considerat
că sintagma reputatului psihanalist i se potrivește artistului basarabean. Norocul
polyglot este, cum o arată și titlul (deși polisemia substantivului te poate face să
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cazi în capcana... hazardului), o traducere poliglotă a „bineții”, a salutului cu care
Iulian Filip își întâmpină partenerii de dialog, alterii părtași ai unui joc lingvistic
și pictural inteligent, onest, nu mai puțin teribil. Textele sunt stimulate de reflecții
mai mult sau mai puțin ludice, de interferențe, de similitudini flagrante de concepție
între autor și poeți, prozatori, dirijori, pictori, actori, arhitecți, oameni de afaceri
din cele mai diverse spații culturale. Cartea mărturisește, la rigoare, afinități (s)
elective pentru Adam Puslojic, Adrian Dinu Rachieru, Amedeo Carrocci, Angela
Similea, Arcadie Suceveanu, Ayae Inaba, Cassian Maria Spiridon, David Bouth,
Gheorghe Cucu, Gheorghe Zamfir, Grigore Vieru, Ion Hadârcă, Iuliu Rațiu,
Jacques Coutureau, Joe Diston, Masato Yoshida, Mihai Cimpoi și mulți, mulți alții.
Acestor „parteneri de joc” le sunt dedicate texte în sonurile cele mai diverse (de la
șarje și parodii la volute elegiace sau potențat dramatice) în care se tematizează,
în ansamblul unui op memorabil, obsesiile artiștilor și ale oamenilor „de lume”.
Vocația lui Iulian Filip e, în general, ludică – o lamentație precum cea din Elegia
dramatică a golului, ce pare a substanțializa angoasa, neantul interior ș.a.m.d.
(„Nimic nu mai ține/ spațiul fulgerat de spasme,/ îndeosebi pe hotare,/ amorțit
deșert” etc.), sfârșește, spre exemplu, prin a sancționa ridicolul larmoaiant: „Ah, să
pot plânge,/ să domolesc/ tigaia fierbinte și goală,/ sufletul meu,/ amărât/ de nimicul
din el” și exemplele pot lejer continua, căci fiecare secvență discursivă a cărții rescrie, în manieră originală, sensibil empatetică, un „of”, un „vai” sau un „ah”, adică
în definitiv un mod specific de a vedea lumea.
Dar în Noroc polyglot e vorba, mai întâi, de un alt dialogism, la fel de
provocator. Cu atât mai mult cu cât exemplele de structuri polifonice inserate în
aceeași personalitate artistică sunt, trebuie s-o recunoaștem, din ce în ce mai puține
într-o epocă precum cea actuală, în care, vorba lui Basarab Nicolescu, se preferă
specializarea, univocitatea vocațională. Iulian Filip demonstrează, aici, dimpotrivă,
un spirit plurivalent, deschis deopotrivă spre ceea ce Ion Barbu numea cândva
„alfabetul prismatic al poeziei” și artele vizuale. Cele două laturi – de poet ludic,
ironic și (auto)ironic, deci postmodern până în măduva fiecărei osaturi textuale
și de artist plastic, stăpânind la fel de bine penelul sau cuțitul, creionul în tușe
severe ori pasta ușor modelabilă – nici nu pot fi disociate. Fiecare text liric este
însoțit de o altfel de sancționare obsesivă: Iulian Filip își dă, sieși, dar și celor vizați
direct în tratările poematice, replici picturale la fel de reușite: naturile statice sau
peisajele naive, compozițiile abstracte ori evadările sculpturale conferă Norocului
polyglot înfățișarea unui spectacol complex, energetic, care nu face altceva decât
să re-compună însăși mișcarea contorsionată, dinamică, deci fascinantă a vieții
actuale. Fără a da impresia unei schizoidii temperamentale, ci a unei fericite
complementarități. Cromatica centrată pe dominante puternice sau pe contraste
bine știute, acordurile tonice, intervențiile ce dau senzația că sunt scrijelite cu
coada penelului sau, dimpotrivă, pastele groase de culoare funcționează ca
mijloace auxiliare celor lingvistice, urmărind, împreună, să ofere imaginea unei
interiorități egal întoarse spre sine (ca în Solitar, Cumpenele Văzătorului, Domnu-i
infinit prin dăruire, Năzuință încrâncenată, Dublu zbor sau Explozia tăciunelui
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mocnit – inima) și spre o lume a splendorilor aproape uitate (Păun, Invazia macilor
sălbatici, Judecata florilor, Plopi fără soț, Salcie răvășită ori Hramul Chișinăului).
Într-o realizare grafică de excepție, o astfel de carte-dialog ne reamintește că
sinteza artistică încă (din fericire!) mai este posibilă, că „nuntirea” intelectului și a
sensibilității artistice, clamată acum vreo șapte decenii de poetul Jocului secund, nu
este doar o reverie utopică...
Limba română (Iași), 2009, nr. 5-6

Alexandru CUCEREANU

NEMĂRGINIREA UNUI UNIVERS: GRAFICA
Iulian Filip a venit la Focșani cu aerul lui de puști șugubăț, aducând la
subsuoară un volum de o ținută tipografică de excepție și de o valoare inestimabilă
în ceea ce privește conținutul. Volumul se numește „Noroc polyglot” și are 204
pagini, conținând lucrări de grafică de o tulburătoare inspirație realizate într-o
manieră extrem de variată de execuție. De unde ideea că exprimarea prin linie și
culoare este pentru Iulian Filip un necesar și un „modus vivendi”.
Are Iulian Filip un stil, o comunicare ce-i aparține? Dacă ne referim la
vignetele de pe antipagină, vom spune că da, are ceva inconfundabil, ceva ce-i
aparține numai lui, cel puțin în seria pe care ne-o prezintă. O mână sigură, urmând
impulsuri libere, duce penița în sus și în jos, se întrerupe, adaugă ceva ca din amintire,
ca dintr-o dorință pornită spontan și rezultă un pom cu ramuri contorsionate, un șir
de păsări topite în neant, o figură omenească încărcată de stări emoționale, într-un
fel inertă, punându-ne în situația a ne întreba: așa suntem noi?, compuși din linii
lipsite de spontaneitate, lipsite de volum, de existența vie, de identitate? Posibil,
posibil! Sau ceea ce ne aparține, ce ne definește îi este străin liniei grafice, până la
urmă foii de hârtie?
Din cele spuse sper că a rezultat că vignetele din antipaginile volumului
nu sunt simple expresii grafice. Urmărindu-le, descoperim că acestea sunt ilustre
moduri de gândire exprimate prin linii ce alcătuiesc o figură, un simbol, un mit.
Un volum cu vignetele din Noroc Polyglot ar constitui un eveniment artistic de
referință și mai ales o chemare la întrebări și răspunsuri. Este nevoie de așa ceva?
Mai mult ca oricând. Întotdeauna așa a fost, de la iluștrii gânditori ai antichității și
până la dispariția speciei denumite „sapiens”, neluând în seamă conjuncturi și stări
temporale.
Dacă antipaginile sunt și rămân un preludiu, o chemare la descifrări de
mesaje, sigur că ele ne vor urmări permanent, chiar dacă ne va fi imposibil să le
descifrăm, aflându-le sensul și semnificația.
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Trecând dincolo, pe pagină, ne întâmpină o suită de lucrări grafice de
excepție, unele uluitoare prin simplitate și accesibilitatea mijloacelor artistice. Ne
vom opri la unele dintre ele, dar în ansamblu le caracterizează elementele pure ale
gândirii și artei: limpezime, profunzime, adâncă expresie a motivelor.
Ce găsim sau ni se pare a găsi în extraordinarele lucrări ale lui Iulian Filip?
Într-un cuvânt, orice. Și idei, și reflecții, și întrebări fundamentale, dar mai cu seamă
trăiri surprinzătoare ale unor teme ale omenescului nud dezbrăcat de fasturi, de
zorzoane, de poze, de trucuri false afișate cu emfază și poleieli înșelătoare. Există
din toate câte puțin: impresionism, structuralism ori, dimpotrivă, destructuralism,
sintetism, ca și naturalism, expresionism, abordat și atras cât se cuvenea ca împreună
să constituie FILIPISM, cu cea mai m o d e s t ă rugăminte a nu stânjeni și a nu
supăra pe cineva anume. O joacă de copil stăpân pe mijloacele sale de comunicare.
Pe la începuturile acestor rânduri am făcut precizarea că fiecare desen are o
antipagină în care întâlnim o vignetă, realizată în peniță, de o mare forță de expresie
și o poezie, aceasta constituind ceea ce autorul numește „polyglot”-ul, pentru că
sunt în total 9 (nouă limbi în care Iulian Filip ni se adresează și pe care le numește
„noroc”. Bineînțeles că începe cu „norocul” român, urmează cel englez, francez,
maghiar, nipon, rus, sârb, spaniol, încheind cu 6 partituri muzicale pentru acordeon
„alintat”, cum le definește poetul, trecând de data aceasta în postura de muzician.
Ținând în mână cartea lui Iulian Filip după ce ai parcurs-o pagină după
pagină, nu poți să nu rămâi surprins de originalitatea mesajului artistic. Grafica,
tematica abordată, formele de exprimare și comunicare îi dau dreptul autorului să
fie satisfăcut de cele gândite și înfăptuite.
Nu mai puțin este cazul a aduce elogii Editurii Princeps, care a contribuit
din plin la pregătirea și lansarea unui volum de valoare națională. Cunoscându-l
de mai mulți ani pe directorul editurii amintite, pe scriitorul Ioan Mânăscurtă, l-am
numi fără supărare Mână de Aur, având în vedere cu câtă seriozitate și talent scoate
pentru public lucrările pe care le semnează ca editor.
Despre „Noroc polyglot” se poate spune în concluzie că este o operă bazată
pe o viziune apropiată de universalitate. Până acum e bine cum a ieșit, dar în
continuare? Cum îl știm, bravul răzeș al Sofiei voievodale va face tot ce-i stă în
putință pentru a sluji Arta la cel mai înalt grad, cum a făcut și până în prezent.
Ulterior ne-a venit ideea necesității unei anexe care să cuprindă informații
suplimentare privind lucrările grafice reproduse: dimensiuni, tehnica de execuție,
data realizării, momentul și locul expunerii.
Literatura și arta, 2010, 24 iunie

Ianoș ȚURCANU

DESCÂNTECE DE DRAGOSTE
Creația lui Iulian Filip, amplă și variată, este greu de prins într-o formulă
integratoare. Tot ce a scris poetul, fie în vers, fie în proză, fie în muzică sau
pictură, stă sub semnul poeticului, sub semnul unei dimensiuni etice, dezvoltată în
consecința relației sale cu cel mai frumos sat din lume – baștina de suflet, sub semnul
căreia poetul așază existența lumii și propria existență, extrage temele, atmosfera
și vitalitate autenticului. Există un filon liric în toată creația sa (mă gândesc și la
teatru, și la publicistică, și la critica literară), după cum ea este, în cea mai mare
parte, dacă nu cumva în întregime, provocată de evenimente autobiografice.
Și, iată literatura iulianfilipină se întregește, numai în aparență surprinzător,
cu un volum de versuri de dragoste, o antologie întoarsă mai ales către sine, către
tinerețea sa, către amintirile dulci, prin care adie nostalgia vârstei de aur și care are
un titlu elegant și romantic (cum îi stă bine unei cărți de dragoste) – LUNA-I UNA
(poezii de dragoste și de durere din dragoste ori din lipsă de dragoste).
O poezie inteligentă, a nuanțelor sufletești, scrisă de un om sensibil, cultivat,
bun cunoscător al descântecelor și rețetelor de dragoste: „Mi-am legat calul de-o
floare/ ca de-un semn de întrebare./ Paște calul iarba lungă,/ până călărețul tânăr/
la răspunsuri o s-ajungă.../ Iar răspunsu stă răspunsu/ pe gura ce l-o ascunsu.../
Floarea tremură că-i seară,/ calul paște iarbă rară,/ călărețul se însoară:/ luna și cu
stelele ‒/ miresei mărgelile,/ dulci privighetorile ‒/ mirelui viorile...”.
Lirica de dragoste a lui Iulian Filip pare expresie obsesivă a căutării propriei
identități (și a căutării rosturilor) prin valul înălțător al dragostei și al propriei vieți:
„M-ai zăvorât cu două flori./ Cu două iubiri m-ai îngrădit./ Cu două gângureli/
m-ai pierdut./ Cu două izvoare/ mă aduci seara acasă,/ pe clinchetul lor.../ M-ai
încununat, femeie,/ cu două aripi.../ Mulțumesc că nu mi-ai stricat zborul,/ că mi-ai
pus pe fiecare umăr/ câte-o aripă/ și nu le-ai îngrămădit/ la un loc pe amândouă:/ pe
umărul stâng ‒/ răsuflarea fiicei,/ pe umărul drept ‒/ răsuflarea feciorului...”.
Sunt în acest volum și câteva poeme de o șlefuire până la transparență care
depășesc printr-o puritate și tandrețe tot ce a scris poetul despre iubire. Iată, de pildă,
unele fragmente: „Ce-a rămas din ce părea/ că rămâne pe vecie?/ Rătăceam din stea
în stea,/ azi păzim o... păpădie:/ se vor ține grămăjoară/ fulgii vechilor speranțe/
ori îi pierdem într-o seară,/ca-ntr-un vers din vechi romanțe?” sau „S-atât de slăbit/
încât azi pot respira/ doar din dragoste”. Și încă: „Luna, colindând prin ceruri,/
scutură stele răscoapte/ și-amărâtă de-adevăruri/ se-ndulcește-n căi de lapte.// Una
am jurat să fim noi – una/ de la nuntă pân-la moarte.../ Acum ești mult mai departe/
decât mi te spune luna”.
Romantic ca fire, cu un imaginar mai puțin tradițional, poetul evită cu
inteligență postura excesiv sentimentală. O undă nuanțată ironic, cu finețe de spirit,
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cu multiple virtuți sugestive, pline de presentimente și gingășie străbate de la un
capăt la altul cartea sa, scrisă, cum a observat academicianul Mihai Cimpoi „spre a
se dumeri asupra acestui traseu al vieții și al destinului...”.
E foarte greu să ajungi la o antologie a poeziei de dragoste, unde textele
alcătuiesc un fel de jurnal sufletesc în care se consemnează micile tristeți (sau
ratări?), înfiorările uitate și ezitările sensibile, toate acestea alcătuind împreună
un miracol adevărat într-o lume neopostmodernă, neatentă la visare și la inefabil.
Poetul ne arată clar că miracolul mai este posibil: „Meniți femeilor,/ toți trandafirii
au drum/ prin lanul de maci”.
Imaginea desprinsă din această admirabilă carte LUNA-I UNA este aceea a
unul autor care de mult și-a găsit drumul propriu în viață, în sentimente, în lirica de
dragoste și în literatura română contemporană.
Bucovina literară, 2010, an. 21, nr. 3, martie, p. 45;
Literatura și arta, 2011, 23 iulie

Adrian Dinu RACHIERU

IULIAN FILIP: POEZIA GRAFICĂ
„Ziua de lucru mi-i de două veacuri”
Întâmpinat sărbătorește de Liviu Damian în săptămânalul Cultura (1970),
acel „tânăr poet de la Sofia” (adică Iulian Filip) a confirmat, în timp, că are „dragoste
de scris, răbdare și talent”. Manuscrisul „capturat” de Ion Negură și citit atent, cu
observații adnotate de autorul Cavaleriei de Lăpușna (aflat în vacanță), a însemnat
ieșirea în lume (cu un buchet de poeme) a „întrebătorului”. Din păcate, un (alt)
manuscris, „disecat” vigilent de cohorta analiștilor-cenzori, purtând un titlu superb
(Ispita oglinzii), n-a mai apărut, tânărul poet plecând la cătănie. Încât Iulian Filip
(n. 27 ianuarie 1948, la Sofia, Bălți), urmând Institutul Pedagogic bălțean (1966 –
1970) și afirmându-se apoi ca harnic cercetător în folcloristică (atras, îndeosebi,
de teatrul folcloric), va debuta în 1974 cu Neîmpăcatul meșter, culegând referințe
„calde” și fiind tradus, peste zece ani, în rusește. Dar „adevăratul debut” (ne asigură
însuși autorul) se va consuma în 1977 când Iulian Filip tipărește Cerul fântânilor.
Pomelnicul titlurilor este, la o rapidă ochire, impresionant. Să menționăm, totuși,
câteva: Dialoguri primordiale (1978), Amărâtele hărți (2000), Căutarea păstorului
(antologie, 2001). S-a încercat și în proză, la frontiera oniricului (romanulnostimadă Cobaiul nu triumfă, 1996), în teatru, traduceri, manuale, a propus culegeri
de folclor, a avut premiere la Teatrul „Guguță”, a fost șeful Direcției Cultură a
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Primăriei Chișinău (1990-2006) și prezentator TV (la emisiunea Cinel-cinel), dar,
înainte de toate, a semnat numeroase cărți de poezie și grafică, impunând „catrenele
iuliene” (vezi, de pildă, Știutorul să mă ierte, 2000). Om al faptelor, așadar, Iulian
Filip nu „încape” într-o zi de muncă, cerând – imperativ – dilatarea timpului.
Momind inspirația (precum se laudă), cenaclizând (ubicuitar), el dovedește un
contagios hiperactivism. Cu predispoziție ludică, pasionat de grafică (v. Dansul
timizilor,1994), încearcă să adune, sub șuvoiul ispititor al ocazionalelor, „cioburi de
reflecție”. Are umor, sondează grotescul cotidian (cf. Bella Pomogatz), promovează
o continuitate cordială, dincolo de fricțiunile generaționiste (proclamând, prin
voci belicoase, rupturi, fracturi, războaie scriitoricești). Cred că V. Romanciuc l-a
definit exact, Iulian Filip fiind „un cultivator de esențe”. De unde și copilăreala
cuibărită adânc în ființa poetului, convins că cei mici „au nevoie să se sprijine de
ceva… frumos”. Or, ca prieten al micilor cititori, oferindu-le „plăcințele cu mărar”
și Ruga iezilor cei trei, Iulian Filip, de pe baricadele „timpului răscopt”, ne implică
în acest joc, coborând în „vârsta năzdrăvană”. El rămâne, esențialmente, un poet
al copilăriei, fiindcă a știut „să crească mic” și, înduioșat de „ochii întrebători”,
vede în copii adevărate „cetățui cerești”, îndemnându-i paternal: „Pe la izvoare sănțelegeți dorul,/ să vă pătrundeți, să pricepeți setea,/ tot pe aici să vă aflați pecetea/
destinului și s-auziți izvorul” (v. Cetățui cerești).
Invocând cerul ca oglindă supremă și mizând pe „oglindire”, Iulian Filip
tematizează fantasmatic, bogat și fugos; dar știe că „nu orice temă îmi (îi) sporește
versul”. Ca volum-sinteză, Căutarea păstorului (2001) recapitulează astfel de
subiecte, subsumate de fapt, cu discreție elegiacă, trecerii („se furișează spre noi
din oceane pustiile”). Iar Fir de nisip (1991) indică, fără tăgadă, acest implacabil
impuls thanatic. Chiar dacă „ceasornicul defect”, istoria scoasă la mezat („jucătorii
de cărți/ pe-amărâtele hărți”) nu anulează timpul miracolelor, invitându-ne „spre
limpezirea luminoasă a ploii”. Poetul „așteaptă lumină-n vorba orișicui”. Deși
recunoaște, fără puseuri anxioase, că devenim, cu fiece an, „mai goi”, că (v. Încă
o cafea) ea e „tot mai amară”, contemplând scurgerea timpului. Sau întrebânduse cioranian: „Pentru ce să vii pe lume?” (vezi Amintiri din apocalipsă) A visat
„că moare moartea”, a constatat – reîntors la realitate – că democrația morții
funcționează ineluctabil: „Cânta fanfara cântece de leagăn/ și morții adormeau tot
mai adânc”. Totuși, ochii („două izvoare”), înțelegând rosturile Firii (oul-cavou) nu
uită acel „rai de-o clipă”, rememorând dragostea dintâi: „...dădea-n mugur o aripă,/
încolțea o nemurire”.
Paradoxal, deși catrenul („iulian”, în cazul nostru, cultivat cu osârdie) cere
un efort comprimativ, supunându-se rigorilor lapidarității și un cadru prozodic
limitat, Iulian Filip, respectuos cu stilul deja brevetat, pare ispitit, purtat de stihiile
talentului, de un discurs lejer, aluvionar pe alocuri. O mai apăsată circumspecție
față de propriu-i scris i-ar prinde bine, credem. Remarcabile sunt însă exercițiile
sale grafice, „lupta cu linia dreaptă”, cum scria inspirat A. Rău, postfațând Dansul
timizilor (1994). Cititorul-privitor are parte de o imagine complementară, fie că
e vorba despre desene executate, filipian, într-o linie, fie că admiră expozițiile de
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pictură, poetul, instalat la șevalet, încercând – nota Petru Bicer – „a auzi cuvintele
prin culoare”. Fiindcă, negreșit, Iulian Filip este un artist (devenind, în 1993, și
Maestru în Arte). Această împletire febricitantă de poezie și desen, de cuvinte și
linii (a se vedea, de pildă, Aventura neolatină, 1997) suportă, corectiv, o observație.
Deși etnograful iulian Filip invocă „cununa sângelui” (străbună), vatra, cuibul, casa
părintească, (pledând pentru înrădăcinare), el se opune tradiționalismului îngust,
sufocant; permeabil la experiment, inovator, interesat de zig-zagurile creației
(Cules-Ales aduna, în 2004, producția de haiku-uri), poetul are obsesia liniei
ondulatorii. Ca dovadă, monograma sa, faimoasa „corabie I. F.”. Totuși, rădăcinile
acestui lirism meditativ (în pofida aparențelor jucăușe și a șarjelor amicale) se află
„la baștină”. Iar replicile picturale, născând „cărți dialogate” (cf. Emanuela Ilie),
propun dialogismul (v. Noroc polyglot), făcându-ne părtași la întrebările și căutările
care îl frământă (privind viața și rosturile ei): „Până unde oare/ viața-i întâmplare?”.
De certă vocație ludică, prin acest joc lingvistico-pictural poezia lui Iulian
Filip pare sedusă, definitiv, de fragmentarism. Poetul adună cioburi, crâmpeie
etc., știind că „fața limpede a oglinzii/ n-o mai întregești”. Ceea ce nu anulează
efortul unei cuprinderi totalizante, animată de „dorul recetirii de sine”. Fiindcă,
tematizând cu hărnicie, autorul rămâne un „neîmpăcat meșter”, dialogând cu sine,
răsfoind Eul (cum frumos zice), mereu „un pic altul”. Doar citit în cheie inadecvată
îl putem „acuza” de bonomie păguboasă, suspectându-l de risipire. Sub platoșa
ludismului, el provoacă „îngândurare” (N. Dabija); o discreție elegiacă, sub pecetea
sentimentului trecerii, înfioară textul. Omul e tonic, dar sub masca jovialității se
ascunde un poet grav.
Antologia Poeți din Basarabia: un veac de poezie românească
(București-Chișinău: Editura Academiei Române-Știința, 2010)

Sandu GRECU

SĂLBATICI MODERNI ÎN CĂUTAREA
TEATRULUI IULIAN
În această lume nebună-nebună, în aceste timpuri post-postmoderne, în
acest mediu poluat cu personaje politice para-paranormale teatrul iulian este un
loc cum nu se mai poate de potrivit pentru convocarea și manifestarea mesagerilor
absurdului a-toate-devorator, dar și a durerilor metafizice provocate de acest absurd,
decantate și sublimate în scenă până în al nouălea cer al esteticului a-toate-salvator.
Exotismul teatrului iulian se alimentează substanțial din bogata faună a
teatrului popular, pe care Iulian Filip, reputat folclorist, a cunoscut-o și a valorificat-o
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încă de la începuturile carierei sale academice și scriitoricești (pe atunci el, firește,
nici nu-și putea imagina că va ajunge cândva să joace, într-un spectacol de tocmai
16… ani, rolul de funcționar public, director al Departamentului Cultură al capitalei
celui de-al doilea stat românesc – ministru al Culturii, ce mai!, dacă ne gândim că
municipiul Chișinău reprezintă aproape o jumătate din populația țării (a celei de-a
doua țări, evident). Deci, dramaturgul a cunoscut îndeaproape și fauna umană ce
reprezintă conducerea de vârf a țărișoarei care, vom deduce din piesele sale, nu se
prea deosebește de boierimea și dregătorimea de altădată, satirizată cu multă vervă
artistică în teatrul popular românesc, în speță în cel călușăresc.
O altă sursă la care se alimentează teatru iulian este tezaurul literar național
și universal, istoria noastră, zbuciumată și contradictorie, în care cei mai mulți
dintre eroii notorii se pretează la o abordare caricaturală. În acest caz dramaturgul
se înregimentează necondiționat în cohorta creatorilor moderniști, experimentează,
valorifică, exploatează din plin oportunitățile oferite de intertext, imaginează scene
și personaje ce consună cu anumite evenimente și personaje mai mult sau mai puțin
cunoscute.
Așadar, Iulian Filip își plăzmuiește lucrările sale dramatice la confluența
dintre folclor și creația modernistă, teren propice apariției unor situații, intrigi,
replici, personaje inedite. Prin ingenioasele sale texte dramatice autorul îi sugerează
regizorului anumite modalități de abordare scenică a unei sau altei piese, lăsându-i
însă un spațiu vast de manevră. Totodată, situațiile și personajele neordinare, grotești
îi permit regizorului să exploateze la maximum aspectele comice ale pieselor puse
în scenă.
Vom remarca însă faptul că autorul, ironic în anumite împrejurări și față de
anumiți eroi ai săi, nu-și permite, totuși, să fie sarcastic, mușcător, biciuitor, acid.
Umorul și ironia sa au un gust mai curând amărui, de pelin tămăduitor. Unele texte,
axate pe subiecte mitologice, având profunde conotații filozofice, așa cum este,
bunăoară, „Miorița”, explorează sensibilități și sensuri existențiale de o importanță
primordială pentru ființa noastră națională.
Personalitate cu principii creștine asumate, Iulian Filip nu poate fi rău cu
personajele sale, nici chiar cu cele negative. El își iubește eroii la fel cum își iubește
și cititorii, publicul pentru care scrie, oamenii, viața în general. Și prin aceasta
piesele sale nu devin nicidecum mai puțin interesante, relevante, captivante…
O operă literară, întemeiată pe valori spirituale autentice, nu-și pierde
nicicând actualitatea. Cu atât mai mult o operă dramatică, aceasta având privilegiul
de a fi recitită și reactualizată de regizori ori de câte ori revine în atenția acestora.
Nu-mi rămâne decât să-i doresc scriitorului Iulian Filip viață lungă în dramaturgia
națională, recunoștința cititorului și a publicului teatral de pretutindeni, de azi și de
mâine…
I-am montat la teatrul nostru piesa Care-s sălbaticii? Spectacolul s-a jucat
timp de zece ani, timp mai puțin decât spectacolele sale pentru copii, montate la
Teatrul de Păpuși Guguță și jucate peste cincisprezece ani (Moara cu plăcinte, La
izvor, Pâinică de la iepure, Albina salvează lumina, Comoara tâlharului). Porneam
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să-i montez și piesa Țara în care nebunii mor de inimă, dar mă ademenea în alt fel
Miorița iuliană, pe care o visez și în continuare într-o formulă de muzical deosebit.
M-au luat înainte, totuși, patru subiecte iuliene pentru copii, din care regizoarea
noastră Elena Oleinic a făcut un spectacol pentru copii – Hai să ne jucăm! Evident,
spectacolul, cu care venim la Târgoviște (la Festivalul Păpușile vii), include și
gustosul brand al lui Iulian Filip Plăcințele cu mărar.
La Chișinău e cel mai jucat dramaturg pentru copii, dar volumul de față
demontează imaginea de scriitor doar pentru copii ori de scriitor mai mult al copiilor.
CUVÂNT ÎNAINTE
Filip Iulian. Care-s sălbaticii?
(Chișinău, 2010)

Aurelian SILVESTRU

POLIVALENȚA UNUL TALENT
Cu ce sunt răsplătiți făuritorii de lumină și de bine?
Unii ar zice: „Cu lauri! Cu onoruri!”. Viața, însă, de cele mai multe ori îi
contrazice. Când te jertfești pentru alții, te așteaptă nu crucea de aur (ca simbol al
distincției), ci crucea de lemn (ca simbol al răstignirii). Dacă ești pregătit pentru
asta, atunci nu suferi și nu te lași îngenuncheat. Dacă nu…
Iulian (care nu întâmplător e și Filip) face parte din tagma celor pregătiți.
Timp de 16 ani, cât s-a aflat în funcția de șef al Departamentului Cultură la primăria
Chișinău, a luptat pentru alții (în primul rând, pentru copii), promovând proiecte,
în care adevărul și lumina au stat în capul mesei. Apoi, brusc, peste toate intențiile
sale bune a căzut cortina roșie, obligându-l să demisioneze.
Știam câte planuri și idei frumoase i s-au dărâmat atunci. Trebuia să renunțe
până și la „Satul Trei Iezi”, de dragul căruia acceptase acea funcție.
În anii ’89 ‒ ’90, era, pur și simplu, obsedat de ideea fondării unei Academii
a copiilor dotați. Eu, pe atunci, înființasem Asociația de creație „TOCONO” („Totul
Copiilor Noștri”), materializată ulterior în Liceul de Creativitate și Inventică
„Prometeu” (1991). I-am propus colaborare. S-a gândit un timp, apoi m-a refuzat.
− Perspectivele sunt mult mai largi la primărie, s-a justificat.
Acum era dezamăgit și oprimat. I s-a interzis până și proiectul „2 ore + 3
iezi” – acel minunat program duminical (transmis cu regularitate de către TVM).
Vă amintiți? Era o muncă titanică, istovitoare, dar câtă fericire și entuziasm se
citea în ochii copiilor! Susținut de alți câțiva „nebuni frumoși” (între care – Ianoș
Țurcanu și Gleb Sainciuc), Iulian descoperea talente, le provoca, le punea în lumină,
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le înaripa… Era, cu bună seamă, o Academie a creației și, peste ani, sunt sigur că
multe dintre personalitățile marcante din cultura noastră vor recunoaște că primul
pas spre autoafirmare l-au făcut în cadrul acelor duminici de suflet (pe care nu văd
de ce actuala conducere a televiziunii publice nu le-ar relua).
Obstacolele, după cum am spus, pe unii îi doboară, iar pe alții îi înalță.
− Plătești pentru toate, avea să recunoască Iulian. Plătești diferit, la diferite
vămi. Îndeosebi – pentru curajul de a-ți asuma libertatea deciziei… E bine, totuși,
să nu confunzi vama supremă cu cea impusă de primărie…
Era o constatare, nu o lamentare. Nu avea timp pentru așa ceva. Îl așteptau
și alte bătălii (mult mai serioase decât cea redată în „Au vrut melcii să se bată”). În
același an, la teatrul „Licurici”, în hol, s-a lansat într-un vernisaj de lucrări grafice
și în ulei, întitulat „Crucile, cumpenele, merele și acasele iuliene”.
− Când tunurile glăsuiesc, muzele tac, se spune în asemenea împrejurări.
Nu, însă, și despre Iulian, căci, dacă Euterpe se retrăgea în sine, el umplea
răgazul dintre cuvinte cu linii și culori („jocul de linii” e un fel al său, modest și
sincer, de a vorbi măsurat despre o altă fațetă a talentului său – cea de pictor sau
grafician).
− Îmi place să mă retrag în Casa Greierului și să strivesc din când în când
culorile pe câte un carton sau pe o pânză, în așteptarea minunii care se poate
întâmpla sub ochii tăi, s-a justificat el ca un copil poznaș, când l-am surprins odată
în fața șevaletului, deschizând cu pensula ferestrele unei „acase”, cu sens de univers
și suflet.
Ca să confere culorilor o strălucire și mai emotivă, se așază uneori la pian sau
pune mâna pe acordeon și se lansează în meditații liniștitoare și sonore, așternute
mai apoi pe portativ în melodii și schițe muzicale personale. N-ați avut ocazia să le
audiați? Când îl întâlniți în toane bune, rugați-l să vi le interpreteze. Veți descoperi
că are aptitudini înnăscute!
− Nu mă consider nici muzician, nici pictor, zice Iulian, fără să cocheteze.
Sunt aceleași stări ale îngândurării, când poezia renunță veșmântul cuvintelor și
preferă să-l îmbrace pe cel al sunetelor sau al culorilor.
De curând, și-a procurat un centru muzical-electronic și, când nu lucrează la
teza de doctorat pe care urmează s-o susțină în toamnă la Academie, Casa Greierului
se transformă într-o adevărată Casă a Muzelor, în care fiicele lui Zeus coboară din
înalturi, ca să revendice măcar o parte din sufletul lui Iulian… Și atunci, înconjurat
de ele, cum să nu recunoască:
− Parcă-ncolțește-o aripă
ori parcă mi s-a rupt!
E o minune că „într-o Basarabie cu multe lumini stinse” (cum zicea Adrian
Păunescu), în casele vizitate de muze, lumânările speranței se aprind și ard în
permanență…
Literatura și arta, 2011, 27 ianuarie
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Tudor CRISTEA

PUNTEA DE LEGĂTURĂ
POET, prozator, dramaturg, pictor și grafician, dar și autor de filme (de lung
metraj, de animație sau muzicale pentru copii), traducător (și tradus el însuși în
câteva limbi), cunoscător de poezie și prieten al poeților (după cum o dovedește
rubrica „Poezia acasă” din revista „Litere”, slujită cu fidelitate de 10 ani încoace și
materializată în cele două ediții ale antologiei cu același titlu, realizată în colaborare
cu Mihai Stan), Iulian Filip (n. 27. I. 1948, Sofia, județul Bălți) publică sub egida
editurilor Bibliotheca din Târgoviște și Cartdidact din Chișinău o parcimonioasă
antologie* a creației sale de până acum, cuprinsă în 21 de volume pentru cei mari
și în 15 pentru cei mici. Dezideratul autorului fiind acela de a oferi o carte pentru
„părinți, bunei și surorile mai mari” la care să tragă cu ochiul și cei mici și una
pentru aceștia din urmă care să-i intereseze și pe maturi. Astfel, poetul realizează
după formula two in one, o dublă culegere selectivă (ilustrată, evident, de el însuși):
abordând cartea (convențional) într-un anume fel, dai peste „Puținul (m)eu”,
partea ce cuprinde selecția din creația „serioasă”. Întorcând-o pe dos, afli „Urmele
frumoase”, cu un florilegiu din creația pentru copii. Având, totuși, în vedere faptul
că doar sub pagina de gardă de la „Puținul (m)eu” apare precizarea „antologie
poetică de autor”, cititorul s-ar simți îndemnat să privilegieze creația pentru maturi.
Iulian Filip scrie o poezie caracterizată și ea, ca a multor autori basarabeni
din generațiile mai vârstnice, de un clasicism de fond, dar și de un tradiționalism
al temelor, al motivelor și al stilului. Înțelegând, evident, prin tradiționalism, „o
formă de modernism” (și chiar de neomodernism), mai mult sau mai puțin afișată.
Iar în cazul lui Iulian Filip, mai puțin, căci la el modernitatea este mai întotdeauna
discretă, ascunsă de ușoara înclinație spre stilizare și de un asumat, aș zice, ton
minor. Poezia sa nu este una a radicalităților expresive, necum a tentației vizionare,
ci una a îngânării ființei, ființării și chiar a miturilor: „Apa lângă pâine/ pâinea lângă
sare ‒/ dacă sunt pe masă,/ masa față are.// Mama lângă tată,/ pruncușori – în brață,/
dacă sunt acestea,/ casa are față.// Poartă cu fântână,/ casă cu livadă ‒/ dacă sunt
acestea,/ casa-i cu ogradă.// Poartă lângă poartă,/ salbă de izvoare,/ frunză lângă
frunză ‒/ satul față are.// Satul are față,/ satul are nume ‒/ zestre pentru cine/ a
purces în lume.// Zestre-nlăcrimată/ pentru-ndepărtați ‒/ ploaie către mamă,/ ploaie
către frați.// Baștini lângă baștini,/ doruri lângă dor ‒/ dacă sunt acestea,/ țara-i cu
izvor” (Sofia). Ecourile sunt diverse, venind și dinspre autori foarte îndepărtați,
cum ar fi Bolintineanu ori Alecsandri, dar și dinspre Goga sau Ion Pillat, ori dinspre
* Filip Iulian. Puținul (m)eu/ Urmele frumoase (antologie poetică de autor). Chișinău:
Ed.  Bibliotheca Târgoviște & Cartdidact, 2010. 103 + 35 pag.
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Marin Sorescu. Ba chiar dinspre Văcărești (și în special dinspre Iancu), în erotica
de factură galantă, asumându-și condiția poeziei de album: „Atâtea le-am făcut de
dragul lumii,/ de gura ei atâtea le-am tăcut,/ că m-am temut să nu mă certe unii,/ să
nu m-acuze alții m-am temut.// De ne-nțelegeri m-am ferit ades./ Naiv, singurătăți
am ocolit./ În haină neagră m-am temut să ies,/ când lumea-n alb se plimbă fericit.//
[...]// De dragul tău, femeie, prieteni am pierdut,/ de dragul tău prieteni mănconjoară,/ prieteni vechi, prieteni de demult,/ când gura lumii nu-mi era povară.//
[...]// Cărunt, nu mai aud ce mi se spune,/ aud ce nu am zis la început.../ Atâtea
le-am făcut de dragul lumii,/ De gura ei atâtea le-am tăcut!” (Preț). Pe aceeași
linie, realizează creioane vag minulesciene, adică mai sincere, mai puțin jucate
(„Că mi-ai zâmbit străin,/ azi nu mai cade cerul,/ dar...nici nu-nfloare mărul,/ când
îmi surâzi senin.// Eu te-am iubit/ cum n-a iubit oricine/ și te-am urât,/ cum n-am
urât pe nimeni.// Ce sărbători au fost/ și câtă nerăbdare/ în foi de calendare/ și-n
zile fără rost”// căci te iubeam/ cum n-a iubit oricine/ și te uram/ cum n-am urât pe
nimeni [...]”), ori romanțe solemn sentențioase: „Devreme-i să trăim din amintiri./
Să evadăm în amintiri devreme-i./ Chiar dacă pruncii noștri ajung miri/ devreme-i
să trăim din amintiri.// Cărunta mea iubită, nu pleca.../ Dulceața-mbietoare-a
amintirii/ te fură tot mai des din preajma mea.../ Cărunta mea iubită, nu pleca...
[...]” (Romanță la un calendar grăbit). În genere, poetul situează lumea sub semnul
poeticului, caută pretutindeni frumosul, inefabilul, licărirea de farmec, dar și mica
dramă, încercând să le fixeze în vers, să le salveze prin cuvânt. E explicabil că nu
o dată cultivă eboșa sau notația fulgurantă („Orișice ruină/ sprijină o lumină” –
De la Roma la Târgoviște), catrenul („Mă surprind să nu am îndoială/ și să-mi
pară adevăr ce știu.../ De sub pânza dată cu vopseală/ se deschide-un ochi plin de
pustiu”) și, până la urmă, haikuul („Toamna cântarul/ cântărește frunzele./ Vânt
cantaragiu”; „Violoncelul/ în vârful degetelor/ trece peste ape”). Sau învecinează
specia niponă cu meditația sentențios-sentimentală: „Simt, mă urmăresc/ în vârful
degetelor/ urmele mele”. Și tot așa, adoptă parabola, ca în acest text, unde motivul
ce trimite cu gândul la o cunoscută „Elegie” a lui Nichita Stănescu este tratat mai
curând sorescian: „În urma pruncului/ părintele urmează/ îngrijorat –/ să nu cadă./
În urma fiecărui/ copil –/ un tată îngrijorat./ În urma tatălui –/ bunelul./ În urma
bunelului –/ un străbunel,/ urmat de un șir/ de străbuni îngrijorați/ pentru mergătorii/
mai departe./ Iar în urma tuturor –/ Domnul/ îngrijorat și la cumpănă/ de prea multă
cădere”. Nota personală a poeziei lui Iulian Filip, nelipsită de o componentă ironică
și chiar ludică, indiscutabil benefică („Aripat, ca-n vechile romane,/ de la Glasgow
până-n Chișinău/ am schimbat, să știi, trei avioane/ doar de dorul, doar de dragul
tău”), nici de tentația epigramatică („Între cimitire și izvoare/ viță șugubeață mai
suntem –/ ne certăm pe dealuri curgătoare,/ împărțind o turtă ce-o visăm”), ține
de rafinamentul discret, de factură livrescă, de tonul potolit, de un anume aer
reflexiv, ca și de refuzul marii retorici cu care alții asociază unele teme. Astfel (și
nu întâmplător, având în vedere că poetul este și specialist în folclor), unele texte
capătă inflexiuni de bocet sau doină: „Să ne ținem de cuvânt,/ cum ne ținem de
pământ,/ nu de-oricare – de cel sfânt,/ cel din gând și cel din cânt.// Să ne ținem de
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cuvinte/ și să ținem bine minte/ că pământu-i cu morminte/ și-n morminte nu-s...
cuvinte.// Să ne ținem de cuvânt/ pân-ajungem în mormânt/ până devenim pământ/
să ne ținem de cuvânt”.
ÎN CEEA CE PRIVEȘTE poezia pentru copii, există în lirica „serioasă”
a poetului o punte către ea: poezia spațiului matricial, a baștinei și a copilăriei.
Creația însăși este pentru Iulian Filip o vârstă de aur a iluziilor, o copilărire căreia
timpul, curgând implacabil, îi va pune capăt: „Când, incontestabil,/ va veni sfârșitul
lumii/ visurilor mele roz/ (ah, naivul),/ va fi înmormântarea/ fără fanfară și fără
popă/ a unui copil obosit/ să supraviețuiască printre/ cei care și-au făcut uniformă,/
scuturându-se de naivitate/ și îmbrăcând măștile de/ știutori unde merg,/ ne-maiîn-tre-bând pe nimeni:/ cunoști drumul?/ încotro o ținem?/ nu am greșit răscrucea?/
Copilul se va înmormânta singur/ sub o frunză verde de brusture/ ori se va îneca,/
intrând în cel mai mășcat/ bob de rouă/ de pe frunza de pătlagină,/ pe care s-o pui la
tâmplă/ pentru domolirea trecerii tale/ și peste aceasta./ Aburul ușor,/ abia perceput
de un greier,/ se va zbate în sus,/ spre soarele ce culege/ rouă și copii”. Pe această
punte pătrundem, așadar, în atmosfera poeziei propriu-zise pentru cei mici. Care,
trebuie spus de la bun început, se adresează, pe rând, tuturor nivelurilor de receptare
sensibilă ale copilului. Aceasta se întâmplă, probabil, și datorită faptului că poetul
e actor și regizor, recitând el însuși creațiile sale copiilor și valorificând feedbackul.
Evident, și aici textele au tentă educativă și, nu mai puțin, ironică și umoristică: „Era
odată ca niciodată o rochiță,/ și rochița avea o fetiță,/ dar ce leneșă mai era rochița:/
nu spăla niciodată fetița!”. Altele sunt, ca și în poezia „majoră”, spirituale parabole
(cu aspect de fabulă), dar ceva mai lesne de înțeles: „Pe-o tulpină de stejar/ au
încremenit doi melci/ și privesc cum jos în vale/ se bat crâncen doi berbeci.// Își fac
vânt din două dealuri,/ cap în cap se bat berbecii –/ tocmai sar scântei din coarne!/
Doamne, nici nu suflă melcii.// – Hai și noi ca să ne batem.../ – Faceți loc, măi frați
berbeci!/ Au încremenit berbecii:/ oare cum se bat doi melci?// Își fac vânt din două
dealuri/ de-acum patru zile melcii./ Nu mai pot de nerăbdare/ și se-ntorc la stâni
berbecii.// Melcii însă vin la vale,/ se-ntâlnesc a cincea zi:/ – Bună ziua, frățioare!/
– Bună... Cum trăiești, ia zi?// ...Ați crezut c-or să se bată?/ Și eu astfel am crezut,/
dar...vedeți, cât coborâră,/ melcii au uitat ce-au vrut”. Numai în aparență simplă,
poezia pentru copii are secretele ei, pe care Iulian Filip le stăpânește din plin. E
nevoie de sensibilitate, de aptitudinea de a te copilări, de ingeniozitatea jocurilor
de cuvinte, de finețea ironiei, în sfârșit, de luarea în serios a multor lucruri care par
neserioase ori facile. În plus, în cazul lui Iulian Filip, în poezia pentru copii aflăm,
ca și în cea pentru maturi, punți de întoarcere către celălalt univers. O asemenea
punte este sensibilul text care încheie și dă titlul ciclului – Urmele frumoase: „Un
copil un pas făcea:/ – Uite urma mea!/ Altul îi urma din urmă:/ – Nu păși pe a mea
urmă:/ mergi și adă urma ta/ lângă urma mea!/ Doi copii doi pași făceau/ și-n urmă
priveau,/ iar în urmă ce vedeau?/ O minune-i ce vedeau – / urmele-i ... urmau”.
Dezideratul lui Iulian Filip, acela de a lega cele două universuri ale creației
sale poetice, se împlinește cu asupra de măsură.
Litere (Târgoviște), 2011, nr. 1
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IULIAN FILIP. CUMPĂNA CUCULUI
Poet și grafician de renume, dar și de mare forță, confratele Iulian Filip din
Chișinău, a ajuns cu această carte tocmai în Cumpăna cucului, de unde, cățărat,
cum numai el știe și își imaginează atâta de frumos, trimite mesaje cu mâinile
ridicate, ca într-un fel de alfabet al soarelui, spre micuții și marii lui cititori ca
în catrenul Ploi la timp: „Doamne ce frumos e plânsul tău/ peste câmpul nostru
vestejit,/ peste ce-am visat și-mi pare rău,/ c-am uitat și iar mi-am amintit”. Catrene,
haiku-uri și multe desene, toate aparținând lui Iulian Filip, sunt, am putea spune fără
să greșim, „carnea de tun” din această delicată carte care îmi prezintă un poet chiar
trist de cele mai multe ori, deși el pare mereu vesel, mereu pus pe șotii și gata să te
îmbie cu... Sophiloren-ul lui, pe care-l poartă în geantă (Sophia este numele satului
său natal, de la care și-a botezat și... agheasma de viață lungă). „O zi mai târziu/ era
prea târziu – a murit.../ Prea devreme a fost” sau „Ce mă apasă?/ Soarele-a răsărit/
la timp. Și încă-s viu”. Își cântă, cu această tristețe ziua de mai târziu, deși soarele,
iar, a răsărit. Să mai cităm câteva haiku-uri din cartea lui Iulian Filip, Cumpăna
cucului: „Demult n-am mai privit un cer cu stele,/ de le-am privit, tot în zadar a
fost,/ căci steaua ta e lipsă între ele/ și-n cer să te întreb e fără rost” sau: „Nu m-am
dus, eu vin/ de din sus, de din senin,/ să vă-nalț din vin” și „Din mugurele/ mărului
uscat – nimic/ chiar primăvara!”. Notă de o oarecare tristețe, această mască pe care
și-o aplică pe chip, după ce, o viată de scriitor s-a jucat scriind pentru cei mici,
îl face pe Iulian Filip și mai provocator, pregătindu-și cititorul pentru o lectură
„serioasă”, profundă și mai ales temeinică. Fiecare, sau aproape fiecare haiku sau
epigramă, Iulian Filip și le însoțește cu câte un desen sugestiv, care sintetizează, cu
multă subtilitate, ceea ce nu reușește să exprime prin cuvânt. Și de cele mai multe
ori vârful peniței este extrem de activ.
Iulian Filip are, spre deosebire de mulți dintre confrați, drept materie primă
pentru exprimare și cuvântul, dar și linia. Iulian Filip ne demonstrează, atât nouă,
cât mai ales cititorilor lui, că este un scriitor și pentru cei mici și pentru cei mari, iar
cărțile lui, cu siguranță că nu trebuie să lipsească din lecturile favorite.
Convorbiri literare, 2011

Pavel PROCA

CALUL IULIAN
Din credință și din puterea minții, cu simțul netulburat al măsurii, neviciat de
ambiții deșarte, dintr-o perspectivă înnoitoare s-a apropiat cu smerenie de cel mai
dificil scriitor român, Ion Creangă, pe care amatorii în ale scrisului și cititului îl
consideră simpluț. Prin cuvinte-vedete, prin cuvinte-semnale, prin cuvinte investite
cu sarcină de basm Iulian Filip salvează de la naufragiu copilăria copilăriei,
cristalizând duhul crengian asemenea stalactitei în grote.
De fapt, teatrul iulian nu este doar un teatru al spectatorilor începători.
Glanda lui de teatralist experimentat secretează, fără patetice sugrumări ale vocii,
jeturi de sarcasm și grotesc, atât la nivelul situațiilor, cât și la nivelul limbajului.
Secretând, autorul nu este încrâncenat și nu insultă cititorul, spectatorul și hârtia.
Ironia mușcătoare a satirelor nu este numai o calitate a textului, ci și un mod de
lectură, iar caracterele plastice, portretele parodice, lucrate minuțios în manieră
pamfletară, nu nasc tărăboi. Cu surâs zeflemitor, cu veselă înflorire barocă a replicii,
prin lumină și culoare – dramaturgia iuliană e picturală în esență, o humorescă plină
de ambiguități și paradoxuri – filtrează critic realitatea. Genul de scriitură grav
ironică ocolește cu dibăcie politicul cotidian sterp: în politică, spunea nu știu cine,
dacă desenezi draci pe pereți, ai șansa ca ei, dracii, să coboare și să devină vii.
Prin optica ridiculizării, prin curajul intelectual, condiționat de talent, cu
tact și cu Dumnezeu în inimă, detaliind binele și răul, practică cu pioșenie cultul
valorilor perene (Tâmpenie cuminte! /am ajuns să rătăcim /strict înainte). Iulian
Filip își creează regulile din mers, lăsând toată inițiativa cuvintelor. Cuvinte cu
necesară și suficientă autonomie. Sofianul năzdrăvan (aidoma eroilor basmelor
sale) știe când trebuie să se oprească, știe de ce trebuie să se oprească, lăsând loc
paradoxului dintre libertate și răbdare. În satire el nu caută mankurți, pentru că l-a
citit pe Aitmatov. Nu se caută pe sine în gulag pentru că l-a citit pe Soljenițân. Nu se
deghizează în disident pentru că l-a citit pe Saharov. Nu-și pune obrăzar de mucenic
pentru că a citit Biblia. Iulian nu caută. Iulian găsește. A găsit un Cal Alb cu Trei
Iezi, țopăind alături. Oponenții multianuali (cărora nu le-a fost oportună nașterea
și pașterea lor în parcurile capitalei), într-un bâlbâit limbaj democratic nu-i iartă
neascultarea.
Om neobosit de teatru – e omul de care ai nevoie! – înzestrat cu fler fără greș
al oportunității, cu un simț viu al contextului, cu urechea mereu ciulită și cu ochiul
la pândă, prinzând din zbor idei și teme ce îl echipează cu un consistent bagaj de
informație, Iulian Filip e la curent cu tot ce se întâmplă în republica literelor de aici
și din alte părți a lumii cuvintelor. Făcând parte din categoria decisivă a ducătorilor
de cruce, nu are timp pentru supărări – cea mai națională boală moldovenească
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precum a calificat-o însuși. Nu-și revede principiile și valorile (nu fac referință
la boscorodeala parlamentarilor) și nu acceptă opțiunile aproximative. IEZII lui
Creangă l-au adus la primărie. IEZII lui Creangă l-au dus de la primărie. A trecut
cu cei TREI IEZI prin toți președinții până când, IEZII, au fost păpați de astă dată
nu de lup. Hulubul în Chișinău s-a aciuat în Casa Greierului: Când ai aer și atâta
cer,/ ce mai cerșești pe trotuare/ fărămituri de trai mizer/ chiar celor ce nu știu să
zboare?
Fiind 16 ani bătuți pe muchie ministrul culturii capitalei, nu l-a îngropat
pe Sandu Grecu în maldăre de piese, deși ar fi avut dreptul administrativ s-o facă.
La Satiricus i-a fost montată, în îndepărtatul an 1997, doar Care-s sălbaticii? Și
atât. Ce-i drept, Teatrul Ginta Latină și-a deschis cortina, în 1991, cu rock-opera
Miorița. Adică cu textul lui Iulian Filip. Și Teatrul Licurici și-a inaugurat noua
clădire, tot în 1991, cu Cenușar-Voinicul și Cenușăreasa-Mireasa. Hăt în 1981 pe
scena fostului Academic a văzut luminile rampei Moara cu plăcinte. Regretatul
Victor Ștefaniuc i-a montat la Teatrul Guguță poveștile Pâinică de la iepure și
Comoara tâlharului. Toți regizorii dau busna la desaga cu legende și basme, uitând
de pamfletele și satirele iuliene (sau iuliene?).
Începându-și studiile la facultatea de fizică și matematică, ca Andrei Vartic
și Vlad Zografi, ajunge până la urmă pe scenă, ca Andrei Vartic și Vlad Zografi.
Și-a ocupat locul său, nu loc străin, alături de Galateea de/ pe lângă butoiul lui
Diogene. Capabil să privească peste umăr, la pornire, când a sărit din accelerat,
visa revenirea pe un Cal Alb al împlinirilor, călcând pe urmele frumoase ale altor
mergători. Știind din proprie experiență că, Cobaiul nu triumfă, continuând șirul
îngrijorătorilor, implicat pe segmentul de unde își ia calea binele și răul, se face
luptător cu răul pentru că răii sunt mai organizați și se plodesc mai ușor.
Retras în bârlogul academic pentru cercetarea folclorului – un remediu
celest în enigma dramatică a golului – caută numitorul comun între artistul modern
și artistul clasic, întrebându-se consternat: Când pe morți îi strâng pantofii, cum e
mersul celor vii? Putea ajunge și la Ștefan Neaga cu acordeonul burghez Firotti în
brațe, că muzica nu l-a slăbit nici pentru o clipă: a cântat și în anii studenției, și în
cei de academie, și în cei de primărie. Cântă și astăzi la pianul dăruit cu mărinimie
de Aurelian Dănilă. Făcând serioase progrese în ale clavecinului modern, nu uită
de serioasa patimă a culorilor (chiar și în grafică, și în cripticele autografe albul
și negrul sunt culorile misterului). Are mână și ochi atent care apreciază corect
distanța și boiala.
Prin dramaturgia impresiei, spontaneității și hazardului, unde orice cuvânt
nu e decât o rană a tăcerii, dramaturgie cu luciditate tăioasă, scrisă în țara în
care nebunii mor de inimă, Iulian Filip se desparte total de plăsmuitorii de piese
politicianiste. Mai concret spus, de necunoscuții de bună credință care, presupunând
că au ce spune, nu prea mai au pentru cine scrie. Premiul Nobel pentru semănătorii
reduși îl lasă absolut rece. De pe marginea gropii mele aruncă replica singurătății:
Încă-i viu... E viu cel de pe Cal Alb, încărunțit spre pornitul de la urmă: Calul Alb,
când a ajuns/ alb ca să devină, /răzbătea pe-un drum ascuns,/ năzuind lumină...
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Citind excelenta Răscrucea întâmplărilor predestinate, un dialog răscolitor
cu Aurelian Dănilă, am împrumutat de acolo cuvinte, replici, dureri, bucurii,
tânguiri, speranțe și ironii. Care-s ele și unde le-am găvozdit, unul Iulian Filip mai
știe. Un devotat, care ia foc atunci, când alții se sting.
Moldova, 2012, august-octombrie

Aurelian SILVESTRU

„URMELE FRUMOASE” ALE LUI IULIAN FILIP
Gândul că, într-o bună zi, fiecare din noi ajunge să treacă prin vămile de
vârstă, face ca solidaritatea de breaslă a scriitorilor să spargă ranchiuna și să
îmbrace frumosul veșmânt al felicitărilor. Astfel, aflăm că „X” mai trăiește, că „Y”
mai scrie, iar că „Z”, în genere, mai e și citit…
Iulian Filip nu are nevoie de aniversări, ca lumea să afle că el trudește ca un
animal de tracțiune, cum îi numea Jules Renard pe oamenii de geniu. „În literatură,
spunea el, nu există decât vite de jug. Geniile sunt cele mai viguroase dintre ele,
cele care trudesc neobosit câte optsprezece ore pe zi. Gloria presupune un efort
constant… A fi mare nu înseamnă a te înhăma la cine știe ce lucrare de proporții, ci
a scrie în salturi mici despre o sută de subiecte, ivite pe neașteptate, a-ți fărâmița, ca
să spun așa, gândirea. Astfel, nimic nu este forțat. Totul are farmecul ne-voitului, al
naturaleței. Nu provoci: aștepți”. E tocmai felul de a fi al bunului meu prieten care
își duce crucea, zi de zi, cu demnitate și cu har, atins în treacăt de nimbul inspirației,
dar ferm convins că munca fără inspirație este mai productivă decât inspirația fără
de muncă. El știe că perseverența îl urcă până și pe omul obișnuit în tronul de unde
lenevia îl coboară pe omul de talent, drept care nu încetează să muncească nici când
se relaxează (l-am văzut nu o dată cu pixul în mână, desenând sau făcând notițe, în
timp ce dialoga cu cititorii ori participa la diverse evenimente culturale).
Dacă admitem că talentele sunt de două feluri (înnăscute și formate),
atunci deosebirea dintre ele este următoarea: talentul format se manifestă doar
în domeniul pe care ți l-ai șlefuit prin studiu sau prin exersare, pe când talentul
înnăscut se manifestă plenar în toate domeniile în care îl pui la lucru (poetul, să
zicem, poate face și pictură, și muzică, și dramaturgie, și multe alte „minuni” ce
țin de creativitate). Ei bine, din acest punct de vedere, Iulian Filip e unul dintre
înnăscuții destinați să ne uimească prin diversitatea aptitudinilor sale.
Majoritatea îl consideră poet. Să fim serioși! Vocația lui demult a depășit
hotarele polivalenței. Are grafică și tablouri atât de inspirare, încât mulți dintre
artiștii plastici consacrați s-ar considera onorați să le semneze. Are cântece și melodii
400

compuse și interpretate la pian cu grația unui compozitor adevărat. Are monografii.
E folclorist. E dramaturg. E… mai presus de toate, Om. Un Om Adevărat!
Să-ți dea Domnul, Iuliane, mulți ani și sănătate, să-ți gospodărești cu și mai
multă devotare averile primite de la Dumnezeu!
Literatura și arta, 2013, 24 ianuarie

Vasile ROMANCIUC

COPIII AU NEVOIE SĂ SE SPRIJINE
DE CEVA FRUMOS…
Deși în unul din poemele sale Iulian Filip scrie că așteaptă „lumină-n vorba
orișicui”, el, de fapt, caută lumina, este un căutător de lumină...
Atunci când nu scrie versuri pentru „cei mari”, scrie poezii pentru copii; când
nu scrie poezii pentru copii, scrie proză „pentru adulți”; când nu scrie proză, îl fură
lumea teatrului; dacă a obosit scriind o piesă, „se odihnește” redactând un articol
pentru ziar... Atunci când „cuvintele potrivite” întârzie, poetul nu le poruncește să
vină – le așteaptă... Între timp, pixul se preface în penel și pe hârtie sau pe pânză
prind contur o aripă, o cumpănă de fântână, o poartă, un ochi citind adâncurile/
înalturile... „Poemele” desenate dau un farmec aparte cărților sale. Cuvintele și
liniile lui Iulian Filip nu pot fi despărțite, ele vin din același suflet, sunt alimentate
de aceleași sentimente, uneori, am impresia, cuvintele se prefac în linii, iar liniile –
în cuvinte... Poetul-pictor are de ce să se bucure: cuvintele lui au culoare, culorile
sale sunt grăitoare...
În cei vreo 35 de ani de când ne cunoaștem și am devenit buni prieteni,
am fost împreună la nenumărate întâlniri cu micii cititori: Chișinău, Sofia, Bălți,
Hâncești, Iași, Bădragii Noi, Fălești, Târgu Neamț... Ar fi o listă destul de lungă dacă
aș enumera acum toate satele și orașele în care am avut norocul și plăcerea să stăm
de vorbă cu copiii, să le citim versuri din cărțile proaspăt apărute, să răspundem
la întrebări, de care, spre bucuria noastră, ei nu duc lipsă niciodată – și e bine așa,
pentru că cine încetează să pună și să-și pună întrebări se oprește din creștere...
Copiii, prin felul lor de a-i zice „ne pare bine că ești cu noi”, confirmă de
fiecare dată că Iulian Filip este unul dintre cei mai îndrăgiți poeți ai lor – ei îl
iubesc, îl respectă și se simt minunat în dialog cu el. Iar pe copii, chiar dacă le place
dulcele, nu-i poți duce cu zăhărelul. Se înșală amarnic acei care mai cred că micul
cititor poate fi câștigat cu clovnerii de doi bani.
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„După debutul din 1980 (Casa fiecăruia), scrie Maria Șleahtițchi în prefața
la volumul Literatură pentru copii din colecția Literatura din Basarabia. Secolul
XX (Chișinău: Știința, Arc, 2004) Iulian Filip semnează ulterior un șir de volume
care au împrospătat sensibil domeniul literaturii pentru copii... Poetul pune în
valoare mai ales substratul folcloric al literaturii, precum și motivele literare din
fondul de aur al literaturii române pentru copii. Iulian Filip, ca și congenerul său
Ion Hadârcă, apelează la tehnicile moderne ale literaturii, intertextualizând ludic pe
motive crengiene... Autor de poezii, basme dramatice, texte de cântece pentru copii,
Iulian Filip apropie copilul de miracolul textului”.
Comunicarea vie între poet și cititorii săi are un „secret”: Iulian Filip, vorba
înțeleaptă a unui copil, a știut „să crească mic”. Copiii, consideră el pe bună
dreptate, pentru a crește „mari, dar mai ales buni”, „au nevoie să se sprijine de ceva
frumos”. Cuvintele lui Iulian Filip sunt vii, au un lipici tainic a cărui formulă o
știe numai poetul – ați observat, dragi copii? – când îi citiți cărțile (Casa fiecăruia,
Cenușar-Voinicul și Cenușăreasa-Mireasa, Facă-se voia ta, Sfârlează!, ColaculMarele, frate bun cu Soarele, Copăcel-copăcel, Au vrut melcii să se bată, Din
neamul lui Păcală, Ruga iezilor cei trei, Plăcințele cu mărar – Nucul cu o singură
nucă, Moara cu plăcinte ș. a.), cuvintele se prind de voi și nu vă mai despărțiți de
ele. Cuvintele poetului devin prietenii voștri, de care vă puteți sprijini cu încredere.
CUVÂNT ÎNAINTE
Filip Iulian. Urmele mele frumoase
(Chișinău, 2013)

Gheorghe DUCA

IULIAN FILIP LA VÂRSTA ÎMPLINIRILOR
La 27 ianuarie Iulian Filip a împlinit frumoasa vârstă de 65 de ani. Este o
vârstă în care e firesc să se facă un bilanț al realizărilor, iar acestea se arată (în
cazul domnului Iulian Filip) a fi de-a dreptul grandioase: doctor în filologie, poet,
dramaturg, folclorist, jurnalist, grafician, artist plastic, traducător, toate aceste
preocupări sunt concentrate într-o singură persoană, maestrul – Iulian Filip.
De-a lungul câtorva decenii Iulian Filip a scris volume de poezie, cărți pentru
copii, cărți de teatru, folclor, proză, publicistică, a lansat expoziții de pictură și
grafică, una dintre ele a fost inaugurată recent la Centrul Expozițional „Constantin
Brâncuși” cu genericul: Iulian Filip: puținul (m)eu. Modest în apreciere, Iulian
Filip spune despre sine că a realizat puțin; însă traducerile și interpretările creației
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poetului în limbile engleză, franceză, japoneză, italiană, spaniolă, ucraineană, rusă,
sârbă aduc o recunoaștere a acestui talent polivalent, nu doar la nivel național, ci și
internațional.
Prozatorul și publicistul Ioan Mânăscurtă lansa în una din prefețele cărții
domnului Iulian Filip următoarea afirmație: „dacă alții nu au mintea și nebunia
curajului (...) de a fi omniprezenți, atunci acestea se dovedesc a fi prioritare pentru
unii, în special pentru domnul Iulian Filip”.
În poezia domnului Iulian Filip vibrează elementele sacre, cum ar fi dorul,
patria, nucul, codrul, câmpia, casa părintească. Comunicarea devine un motiv central
în creația domnului Iulian Filip. „Toate ni se trag de la comunicare” relevă poetul,
„dar relele ce provin de la necomunicare depășesc orice imaginație a dezastrului
(...). Comunicarea ne oferă mai multe șanse să ne înțelegem, să ne auzim, decât
lipsa de comunicare”. Temele predilecte în creația poetului sunt dragostea, trecerea
implacabilă a timpului, tristețea, durerea, singurătatea: „La 9000 de metri înălțime/
sfâșietor mi-i dor să fiu cu tine./ Și nu că nu-ar mai fi și alte rime,/ dar... dorul meu
de tine-n cer mă ține./ Și nu mai știu la care înălțime” (Tot felul de aripi); „Că ai
plecat/ pare să fi răvășit/ totul,/ atât de îmbibate/ cu tine au fost toatele./ Nici nu știu
ce să fac.../ Să-mi apăs neoprit/ cu palmele/ inima,/ îndemnând-o să mai vrea/ să
fim.../ Ah, să pot plânge...” (Elegia dramatică a golului).
În creația pentru copii poetul personifică fluturii, capra, broaștele,
privighetoarea, transpunându-se astfel în sufletul și universul copilului. De altfel,
Iulian Filip recunoaște cu sfială și mândrie că poeziile și poveștile pentru copii pe
care le-a scris au avut la început un public mic, dar foarte drag inimii și sufletului
său, este vorba de copiii Adrian și Adriana. Pasiunea pentru copii și poezie l-a făcut
să se implice cu dăruire într-un proiect televizat în 1999 „2 ore + 3 iezi” împreună
cu echipa de creație de la Departamentul Cultură. În acest proiect domnul Iulian
Filip a reușit să susțină cei mai frumoși copii și mai talentați ai Chișinăului. A
scris piese de teatru pentru copii: Moara cu plăcinte, La izvor, Albina salvează
lumina, Pâinică de la iepure, Comoara tâlharului, Hai să ne jucăm! Toate aceste
contribuții și implicări creative în universul copilăriei i-au adus poetului aprecierea
și recunoștința unui public în creștere, sincer și fidel – copiii.
Una din preocupările relativ recente ale domnului Iulian Filip este poezia cu
formă fixă, haiku, tradițională în lirica japoneză. Acest tip de poezie în miniatură
este alcătuit conform rigorilor din 17 silabe repartizate în 3 versuri formate din 5, 7,
5 silabe. În acest gen de creație poetul excelează în arta scrisului: „S-atât de slăbit/
încât azi pot respira/ doar cu dragoste” (Convalescent); „Mare lucru – să te naști./
Mare lucru – să trăiești/ și să mori la timp” (Balanța Vărsătorului); „Tot adevărul?/
dă-ni-l, Doamne, înapoi/ și nouă pre noi” (Rugă basarabeană de fiece zi și noapte).
La sfârșitul uneia din cărțile sale, Noroc polyglot, Iulian Filip constată
cu autoironie: „încă-i viu... va urma”. La mulți ani, Maestre! Multă inspirație și
sănătate! Așteptăm de la dumneavoastră realizări frumoase în proiectele de viitor.
Alocuțiune la Conferința aniversară Iulian Filip – 65 de ani
(Biblioteca Științifică a Academiei de Științe a Moldovei, 2013, 31 ianuarie)
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Mihai CIMPOI

REGISTRELE EXISTENȚIALE ALE LUI IULIAN FILIP –
RETROSPECTIVĂ INIMOGRAFICĂ
Cartea de sinteză De ce mă doare inima ne aduce o dovadă în plus că Iulian
Filip își schimbă mereu registrele, cărora le-am zis în chip pretențios-academic
„existențiale”. Acestea sunt, în fond o variație de momente sufletești, de instantanee
luminătoare (după cum le-am zis), de strângeri/ restrângeri de inimă. Un exemplu
doveditor e chiar acest volum care nu se deschide cu versurile lui de început
scăldate într-un aer alecsandrian și alexandrin – de atmosferă pastorală împresurată
de lumina binecuvântătoare a firii. Pacea de atunci a sufletului s-a completat pe
parcurs cu îndureratele tulburări sufletești și chiar cu neîmpăcarea cu facticitățile
aduse de destin.
Acordurile dintâi sunt acum născute de valurile și malurile Dunării, de
„valurile-amare/ de-ntrebări netrecătoare/ și de zile călătoare...”. Exclamațiile din
începuturi iată-le preschimbate în întrebări. „Și-n zbor frumos ne ține întrebarea...”.
Întrebările se înlănțuie într-un discurs al clasificărilor: „Cine-i călărețul cântător/ pe
un cal mai alb decât alba hârtie?” (Pâclele albe) sau „Și tu?... Chiar și tu?... Și...” sau
„cu inima/ și mintea străină/ cum să ți se pară/ că tot tu revii la viață?” (Transplant)
sau „gândul de începutul lumii/ a fost UNUL,/ ÎNTREB?” (Aproximativ 2 veacuri
de singurătate a cozii de șopârlă).
Dar să ne uităm, în paralel, și la grafismele care însoțesc poemele și care
aparțin tot lui Iulian Filip – pictorul: totul se încadrează sau se descadrează (să
zicem așa), în ovaluri, cercuri, romboide, patraturi, tetraedre, dar și se avântă în linii
piramidale. Înțelegem grafismele mai bine dacă le raportăm anume la întrebările
ce se țin în lanț nuclear, pe ironicele interogații privind „destinul” cozii de șopârlă:
„Cine stăpânește/ atâta dezagregare?/ atâta pulverizare/ și lățire a punctului?”
Vin apoi reflecțiile, turnate rapid în formule aforistice, asupra verbelor
esențiale a fi și a avea („Fii? Și să știi să fii cu toate ale tale cele mai o-me-nești!/
Abia după cazne nenumărate să fii/ ești”.
Întrebarea cheie e acum dacă drumețul „nepriceput” cunoaște drumul, iar
constatarea cheie amară e că „Tâmpenie cuminte! –/ am ajuns să rătăcim/ strict
înainte” (Istorie; poezie ilustrată grafic cu o clepsidră ciudată în formă de casă ce
râde-plânge și se înalță din ape și din valuri ce seamănă cu oasele).
Se instaurează acum, autoritar, figura destinală a Călătorului, căruia poetul
îi zice și Trecătorul, sinonimizat și cu Zburătorul, cu Coborâtorul în adâncuri.
Drumul e totuna cu Destinul, incluzându-l pe acesta într-un program heideggerian,
ființial (căci primul pas al pruncului e spre moarte).
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Reprezentările se mențin într-un registru al inițierii în „amarul și dulcele de
drum” (expresia e a poetului), căci „mergătorul pe fața pământului (încă) brusc o ia
în jos”, trecând spre miezul lui.
Simbolistica drumeției, privită ca trecere/petrecere, ca mare trecere blagiană,
începe cu pragul casei și cu temelia, de unde pruncul gângurește viitorul, cu probele
inițiatice cunoscute din basme (răscruci, la care trebuie să optezi: „dacă o apuci
la stânga,/ mori,/ dacă o apuci la dreapta,/ mori,/ dacă o ții înainte,/ mori,/ dacă
o-ntorci înapoi,/ te poți naște!...), continuă cu oglinzile scrutătoare sau curgătoare,
hulubul de poștă, calul, trenul, valul și scoica. Important aici este toposul plecării
și revenirii acasă la „cuibul părăsit”, „cuibul răvășit de așteptare” („Oricum... vei
pleca./ Oricând veni-va clipa să pleci,/ oriunde-ai porni să-ți fie mai bine,/ cuibul
durerii/ cuibul durerii își așteaptă vestea,/ ca pe o pasăre răbejită/ de frig și de zbor/
printr-o ploaie de gheață”).
Axială este, bineînțeles, prezența „poetului – călăreț aproape cumpătat”:
„Acum calul meu la pas/ trece drum, trece cărare/ Într-un timp ce mi-a rămas/ să
mai trec și eu călare.// Alergam, crezând cândva/ că m-așteaptă nu știu cine./ Nu
am mai privit în urmă/ ca să văd ce va urma,/ Ca să văd care mai vine/ și ce urmă
mai rămâne”.
Urma, pe care calcă chiar inima poetului, simbolizează prezența, certitudinea
ființării: „să știi să privești îndelung în urme,/ să mai știi să mă vezi,/ să mai știi să
mai fiu” (Privire în urme). Este rostul căutat și căutarea asigurătoare a liniștii găsirii
acestuia într-un tumult de căutări ale acelui „ceva” determinat, iluminător. Dăm
aci de o ilustrare sui generis, iulian-filipiană a gramatologiei lui Derrida axată pe
„diferență”, pe o mișcare – activă și pasivă, pe trimitere (înapoi), delegare, amânare,
întârziere, ocolire. Or, am văzut că poetul nostru axează de fapt totul pe un centru,
identificat „cuibului părăsit al casei părintești”. Spre deosebire de Narcis, care de-o
veșnicie nu ajunge la destinație, parcurgând drumul cel mai lung, poetul nostru, în
calitate de călăreț, nu mai aleargă, ci merge cu calul la pas trecând o porțiune ce
mai are a o parcurge. „Oprește-te. Și-n gând cearcă oprirea” e monoversul care,
împreună cu Puținul (m)eu ca toată lumea poate fi oricine”, încheie logic volumul.
Nu înainte, de mutarea poetului în registrul atât de familiar și constructural lui
al ludicului. Numai că aici jocul capătă semnificații grave de încadrare dramatică în
marele theatrum mundi, care trebuie văzut-auzit-simțit cu propriul (m)eu. Apare o
ironie dulce-amară privind șansa spectatorului: „Surzi suntem – cu auzul zăvorât./
S-ascultăm... Ș-atâtea de auzit!/ Orbi suntem – cu ochi de împrumut./ Să privim...
S-atâtea de văzut”.
Iulian Filip este acum chiar în elementul său, acela al miniaturalului, oferindune ghiciri de sensuri în comprimate-sentințe de monovers, de distih, de terțină și
catren. Are, în mod alternant, o înfățișare de copil, jucându-se ad libitum, dar și o
mască, mai teatrală, de râsu’/ plânsu’, de comediant și tragedian. Să spicuim doar
câteva: „...Dar nu-s trist. Eu mi-s ca viața,/ cu de toate, rele, bune,/ bun de moarte
dimineața,/ bun de mire-n raza lunii” (Ca viața); „Noaptea ne învață împăcare/
cu imensa, infinita moarte –/ tainică, sublima născătoare/ a pustietății și a toate”
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(Lacrimă ironică); „Fețe, roluri, măști și piese…/ Viața noastră cea doar una –/
cine-o joacă? – să ne pese,/ altfel… ce-am întinde struna?” (Teatru).
Revin întrebările privind plecările/sosirile, porțile/urmele, decolările/
aterizările, malurile/valurile; revin, mai accentuat în negativ, și răspunsurile
disperate: „De ce să te temi?/ Toate-s – până la urmă! –/ fără de urmă” (Urme nu
rămân). Totuși, e decis să-și continue drumul până la ultimul portar, convins, în
spiritul lui Nietzsche, că găsește mai degrabă ceva decât nimic.
Poarta, în mitologie greacă, e legată de diada Ianus, patronul lunii ianuarie și
paznic solstițial, și Iana, paznica porții misterelor. Născutul în ianuarie Iulian Filip,
poate fi găsit neabătut pe calea inițierilor, pe calea dintre Ceva și Altceva, pe care
Cineva îl întâlnește pe Altcineva.
Alocuțiune la Conferința aniversară Iulian Filip – 65 de ani
(Biblioteca Științifică a Academiei de Științe a Moldovei, 2013, 31 ianuarie)

Ion HADÂRCĂ

IULIAN FILIP SAU POETICA TEATRALITĂȚII
ȘI A LUDICULUI ETNOSOFIC
1. „Șovăielile” și Strategiile debutului
Un mai tânăr eseist încerca recent într-o minitabletă „provocatoare”, precum
recunoștea însuși autorul, să concentreze în câteva hașuri (ce-i drept – expresive)
portretul întregii generații – a poeților anilor ’70. Dincolo de calificările, pripite în
mare parte, rămâne salutabilă intenția de a readuce în actualitatea exegezei critice
creația unei „generații prea vizibile în contextul literaturii române din Basarabia,
ca să nu fie privită și prin lupa exigențelor critice” (Mircea V. Ciobanu, „Poeții
Generației ’70”, în „Jurnal de Chișinău”, 18 ianuarie 2013).
„Singurul lucru care le lipsește este o exegeză, menționează eseistul. Niciun
critic serios (încă) nu s-a preocupat în mod special de pleiadă sau de vreun autor”.
Ei bine, trecând peste subtilitățile ironice balansând între „batalion pașoptist” și
„Pleiadă”, ne vom exprima nedumerirea, oare același Mihai Cimpoi sau înșiși
Andrei Țurcanu, Ana Bantoș, Eugen Lungu – critici din sânul aceleași generații – să
fie chiar atât de „neserioși”? Pentru poetul Iulian Filip „artist polivalent”, care prin
„Neîmpăcatul meșter” (1974), „lansa de facto, generația”, eseistul reticent emite,
totuși, câteva judecăți demne de a fi luate în seamă: „O privire spre arta populară (în
speță, spre teatrul popular) dinspre o experiență creativă și managerială i-ar putea
genera relevante interpretări ale tezaurului folcloric”. În rest, acuzarea insolită de
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„abandonarea ireversibilă a esteticului în favoarea discursului de baricade” este
una exagerată și fără discernământ. Or, „accentele discursului de baricade” pentru
respectiva perioadă istorică se întâlnesc la majoritatea poeților care au traversat-o,
indiferent de generații și poziționări ulterioare: Valeria Grosu, Eugen Cioclea,
Nicolae Popa, Steliana Grama sau Em. G. Păun au absorbit ideile emancipării,
bineînțeles, în formule poetice proprii și în atitudini diverse…
Dar să revenim. Poetul Iulian Filip, prin „Neîmpăcatul meșter”, deschidea
propriu-zis o nouă pagină în poezia basarabeană de la începutul anilor ’70,
anunțându-se ca un cap de serie al unei turbulente generații înnoitoare, sub aspect
estetic, și, adevărat, fără o pronunțată platformă estetică unificatoare și coerentă.
Lucru explicabil pentru acele vremuri arhivigilente. Din perspectiva zilei de azi,
trebuie ori să adopți o ipostază atemporală, ori premeditat negaționistă, pentru a-i
imputa unei generații întregi handicapul lipsei de platformă estetică în condițiile unei
cenzuri arhivigilente și ale unei crase ideologizări realist-socialiste, care, fără prea
multe teoretizări estetice, trimitea sub ghilotină cărți întregi ale mai consacraților
Petru Cărare, Dumitru Matcovschi, Mihail Ion Cibotaru, Ion Vatamanu etc. Limba
esopică și prevalența esteticului asupra inerentelor texte de serviciu – aceasta era
platforma, minimă, din care se putea încropi o imaginară platformă estetică!
Precum era tipicul timpului, după o murătură de vreo patru-cinci ani prin
sertarele obscure, bărcuța debutantului, temeinic șmotrită și stoarsă de nerv,
beneficiind de o prefață – paravan, în sfârșit era lansată pe apă. Casandra oficială
a debutantului, poetul Emilian Bucov, pe lângă binecuvântarea prudentă („Mi-ar
plăcea să cred în propășirea acestui tânăr har”) pentru propria-i comoditate mai
strecura și unele observații: „Firește, rândurile acestui literat mai conțin șovăielile,
unele stângăcii (s. n.) inerente începutului”. „Șovăielile” ar fi, evident, ideologice,
iar „stângăciile”, ce să mai zicem, însuși prefațatorul le avea cu duiumul!
Stranie metamorfoză! „Șovăielile” care vizau în subsidiar presupusele
imaturități ideologice peste ani mai că nu s-ar transforma în „șovăieli” sau
„indefiniri” de platformă estetică! Cu păstrarea proporțiilor, bineînțeles, că între
imprecațiile mai tânărului eseist și insinuările de „șovăială” ale bătrânului lup de
serviciu nu există similitudini, mutatis mutandis, cu excepția atitudinii comune de
refuz maximalist în existența Platformei!
Adevăratul botez pentru tânărul condeier a fost, totuși, cu patru ani mai
devreme, dezinteresat și dezinhibat, prin cuvântul de însoțire al poetului Liviu
Damian, care consacra intrarea numelui Iulian Filip în literatură cu un ciclu de
versuri publicat în revista „Cultura” (14 februarie, 1970) în felul următor: „Ce aș
putea să-i doresc tânărului Iulian Filip de la Bălți? Creștere firească, rădăcini (s. n.)
adânci, cer nemărginit. Să-și cheltuiască uleiul nezgârcit, dar cu socoteală. Dragoste
de scris, răbdare și talent are. Dovadă sunt versurile sale”. Ulterioara recunoștință a
celui botezat astfel a fost pe măsura gestului mărinimos: „Universitatea mea poetică
l-a avut rector pe Liviu Damian, care amâna pe mai încolo momentul potrivit să
scoatem la lume noutatea ce-o aduceam” (Iu. Filip, interviu cu Cassian Maria
Spiridon, în revista „Poezia” toamna 2007, pag.7).
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Pe lângă „Neîmpăcatul meșter”, cartea care inaugurează, în 1974, celebra
colecție de „Debut” a unicei deocamdată generații „prea vizibile”, coerente și
cvasiproductive pentru toate genurile literaturii basarabene postbelice, poetul
Iulian Filip (n. 27 ian. 1948) mai semnează volumele de poezii: „Cerul fântânilor”
(1977); „Dialoguri primordiale” (1987); „Hulub de poștă” (1983); „Unde ești?”
(1987); „Cafea neagră”(1989); „Fir de nisip” (1991); „Dansul timizilor” (1994); „
Mergătorul” (1996); „Aventură neolatină” (1997); „Semințele mărului oprit” (1998);
„Morțile prealabile” (1998); „Știutorul să mă ierte” (2000); „Amărâtele hărți” (2000);
„Căutarea păstorului” (2001); „Cules – Ales” (2004); „Elegia dramatică a golului”
(2007); „Linii și cuvinte comunicante” (2008); „Noroc polyglot” (2008); „Încheierea
cercului” (2008); „Luna-i una” (2009); „Puținul (m)eu” (2010); „Cumpăna cucului”
(2011); „De ce mă doare inima” (2012) și „Pentru întâlnirea cu tine” (2013).
Precum se vede „lista lui Iulian” este destul de impresionantă și fără a mai
lua în calcul numeroasele ediții pentru copii, piesele de teatru, romanele, publi
cistica sau monografia – doctorat consacrată teatrului popular „Miracolul scenei
în arta populară” (2011). Polivalent și prolific, Iulian Filip își trăiește la cote
maxime condiția artistului într-un colț uitat de lume, într-un spațiu hărțuit de
fantomele istoriei, printre „amărâtele hărți”, într-o limbă tăiată de secera ori securea
războiului și într-o casă de melc parcă tot mai părăsită de propriu-i nume, așa cum
se destăinuia poetul încă prin anul 1977!: „S-a lepădat de casă și a plecat în lume./
Iar lumea e alături chiar de lăcaș zdrobit (s.n.)/ și nici o mărginire la văzul larg
rotit  – / imensitatea-l dezbrăcă de nume” (s.n.).
Febril și ubicuu, parcă mereu în competiție cu contratimpul „ceasului său
defect” generosul poet găsește resurse și pentru înmănuncherea unei antologii de
toată lauda, semnată împreună cu târgovișteanul Mihai Stan și pregătită azi pentru
a III-a ediție „Poezia acasă. Poeți contemporani din Basarabia” (Târgoviște, Ed.
Biblioteca, 2003, 2007...).
Remarca lui Adrian Dinu Rachieru pentru Iulian Filip, că fiind astfel „purtat
de stihiile talentului” ‒ „o mai apăsată circumspecție față de propriu-i scris i-ar
prinde bine, credem” (Adrian Dinu Rachieru, Poeți din Basarabia, EAR, Ed. Știința,
2010, pag. 336), rămâne la discreția autorului, probabil, pentru retrospectivele
totalizatoare. Credem că spiritul de discernământ nu-i lipsește poetului, dovadă fiind
atitudinea selectivă și „neîmpăcată” față de „Neîmpăcatul meșter” din care Iulian
Filip își alege pentru volumul antologic „Cântarea păstorului” abia patru texte:
„Acasă”, „Toamna, repaos în timp”, „Pasărea anotimpului” și „Peisaj”. Este o triere
oarecum subiectivă, zicem noi, ajustată unui concept de trecere. Pe lângă „Acasă”
care anunță laitmotivul „acaselor”, al meșterilor, vrăjii și mitului, al elementelor
de decor teatralizat, al ludicului și liricului, sunt alte câteva teme ce-și anunțau din
faza debutului statornicia: „Cântec mamei”, „Eminescu”, „Cadru urban cu săteni”,
„Timp cu vrăji”, „De dragoste”, „Ora pâraielor”, „Spațiu lângă sămânță” și același
„Neîmpăcatul meșter” sunt texte programatice care întregesc osatura debutului,
elaborate atunci chiar cu riscul de a cădea sub incidența învinuirilor „șovăielnice”!
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Apropo, tânărul condeier avea o conștiință clară, formată chiar din pragul casei
părintești, despre pericolele „șovăielilor”, vorbind despre acestea în unul din primele
sale texte care i-au consacrat intrarea în literatură, și, precum se vede, vizionar:
„Acasă/ mamele/ ne privesc îndelung în față/ și ne scutură de fire nevăzute/ hainele./
Tații/ ne observă călcâiele/ roase/ într-o parte sau alta/ și ne-nvață să călcăm/ pe toată
talpa” („Acasă”, 1970).
Deja în a doua plachetă de versuri „Cerul fântânilor” (1977) îndărătnicul
poet își aprofundează și își diversifică registrul cromatic, adeverindu-și răspicat
propria sa voce poetică: „Găsim în «Cerul fântânilor», adevăratul debut (s. n.) al
lui Iulian Filip, un poet înconjurat de oglinzi fără a fi un narcisiac; un poet grav
fără a fi un maximalist; un poet al copilăriei (sub.-le n.) fără a fi un sentimental
și un «patriarhal»”, observa pe bună dreptate criticul Mihai Cimpoi în „Obsesia
oglinzilor” („Tinerimea Moldovei”, 13 martie, 1977).
Așadar, strategia ori strategiile predilecte fiind anunțate, poetul demonstra
un simț acut al orientării către valorile esențiale, către primordiile, pentru care își
anunța consumul vocației „unui eu necontrafăcut, fidel sieși, neînstrăinat și întreg”
(Ibidem). Axialitatea ontologică a toposului ordonator pigmentată din abundență cu
însemnele po(i)etice tradiționale, moștenite din matricea unei Sofii natale, cu toată
gama ritualică a tradițiilor calendaristice, a jocurilor copilărești și a peisajelor rustice
se constituie cu timpul într-o adevărată Etnosofie, particularizată și îmbogățită
constant de către etnograful și etnosoful – poet Iulian Filip.
Însemnele caracteristice ale acestei etnosofii sunt desprinse din mimetismele
teatralității și revenirea la firescul ludicului; prin dilema rizomică a în-rădăcinării/
dez-rădăcinării; reductibilitatea axială sau minimalismul întemeietor al „acaselor” și
al ingenuității sinelui; jocul și obsesia oglinzilor; balansarea osmotică a navetistului  –
explorator de lumi imaginare; cultul împărtășaniei/ spovedaniei elegiace; imprecația
gnomică și silogistica firescului, a naturalului reasumat până la refuzul maturizării,
încercarea deznădăjduită de salvare a ingenuității prin joc și descântec; inițierea
continuă a spectacolului și ipostazierea detașată a spectatorului surprins în eternul
teatrum mundi; reductibilitatea amară a redundanței aforistice etc.
2. Regia și jocurile teatralității
Urmând chemările unei vocații native, probabil, codificate genetic de către
ursarii, irozii, alaiurile și cetele de jieni, urători și colindători sofieni, scăldați în
miracolul luminilor de Crăciun, revărsate peste pridvor sau prin geamurile casei
părintești ca printr-o rampă feerică de teatru jinduit, Iulian Filip și-a asumat organic
rolurile multiple din acest spectacol existențial, la modul direct și indirect fiind
pe rând spectator, apoi crainic, muzician, culegător, regizor și comentator erudit
al teatrului popular, pregătindu-și minuțios intrările/ ieșirile din scenă, uneori cu
pauze mai îndelungate pentru a reveni peste ani nu doar cu cicluri tematice de
poeme, scenete, spectacole pentru copii, dar și cu un doctorat încheiat după toate
rigorile genului: „Miracolul scenei în arta populară. Teatrul popular din Basarabia
și Bucovina de Nord: afirmarea dramaticului și poetica sincretică” (Ed. Academiei
de Științe a Moldovei, 2011).
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În prefața volumului acad. Mihai Cimpoi notează: „Poetica teatrului popular
ne ajută să înțelegem marea temă a literaturii române: theatrum mundi, lumea ca
teatru care este valorificată în versiuni de natură ontologică profundă de Eminescu,
Caragiale, Creangă și Ionescu.
Însuși autorul a excelat în explorarea poeticii teatrului popular, utilizând
motivele axiale (motivele fertilității, fecundității, morții-învierii), ale ludicului
în general (jocurile cu măști zoomorfice, jocurile simple, montajele, discursul
dialogal, ironia și autoironia)” (sursa citată, pag. 6).
Ca într-o tacită competiție cu celebrul Teatru al Măștilor maestrului Glebus
Sainciuc, în explorările sale concentrice și radiante, Iulian Filip – poetul urmărește,
de fapt, descifrarea unei probleme fundamentale de creație, care se referă la
decodificarea mitului existențial carnavalesc, proiectat, reflectat și multiplicat
deopotrivă în oglinzile cuvântului și în zona cea mai enigmatică – a inepuizantelor
oglinzi sufletești.
Nivelul și obiectivele de cunoaștere a sinelui și a altuia țin de pregătire,
interpretare și capacitate de transfer. Este chiar observația autorului din monografia
menționată: „Cărțile, lecturile îi țin copilului oglinda (s. n.) în care vede manifestarea
unor personaje atractive, puternice, frumoase, răscolitoare...” (Ibidem, pag. 174).
Revenind la poezie vom reține din faza debutului acest instantaneu
scenografiat subtil din „Cadru urban cu săteni” ca un preludiu la viitoarele montări
componistice. „Treci și-atingi cu umerii plăpânzi/ lungi ghirlande și stârnești un
zvon/ de cristale molcom fremătând/ cu făptura ta în unison”. Sau: „După mari
simfonii/ Odihnește ureche aici/ lângă – un solo de greier mărunt,/ în scena cu
licurici” („Vacanță”).
Evident că arena circului este spațiul cel mai fertil pentru stimularea imagi
nației, dar și decantare în simțul realului: „Azi pe arenă pentru-un cub de zahăr/ se
dădea tumba moș Martin și-alergă/ cu botu-n palma bunului dresor/ înveselind prin
asta sala-ntreagă./ (...) Încât acum, ieșind cu toți la aer,/ ne miră apa ce ne răcorește/
și caii ce nu pot ca să danseze/ și omul ce pășește omenește” („Circ”).
În aceeași albie a teatralității amplificate lucrează suita ciclică, sau de reveniri
ciclice, concentrice, a pieselor de rezistență: „Teatru”, „Teatru de marionete”,
„Clovnul echilibrist”, „Elegia dramatică a golului”, „Toreadorul”, „Victima”,
„Mamutul din frigider”, „Fatalitatea curiozității”, „Careva cu ceva din oglindă”
etc. Ex.: „Fețe, roluri, măști și piese.../ Viața noastră cea doar una ‒/ cine-o joacă?  ‒
să ne pese,/ altfel... ce-am întinde struna?” („Teatru” din „Căutarea păstorului”,
pag.  161).
Absorbit plenar în spectacolul odiseei terestre, eul poetic trece tot mai răvășit
prin avalanșa scenelor terifiante, vertiginos apropiindu-se de avanscena neantizantă:
„Ah, să pot plânge,/ să domolesc/ tigaia fierbinte/ și goală,/ sufletul meu,/ amărât/
de nimicul din el” („Elegia dramatică a golului” din „Elegia dramatică a golului”,
Ploiești, 2007).
Premisa certă a acestor senzații devastatoare este sentimentul scurgerii
timpului și zădărnicia reținerii sale prin eventualele-i mecanisme derizorii:
„Ceasornicul de-o vreme mi-i defect/ și mi-a rămas uitat pe etajeră./ Dar sunt
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bolnav de timp și sunt corect,/ și noaptea mi-l visez pe noptieră.// ...Dar... de un
timp ceasornicu-i defect/ și inima a prins să se grăbească/ ori invers – ca să batăncet încet,/ și nopțile au prins să se mărească.// Pe mama o-ntâlnesc la ora șapte,/
văd vise fel de fel la ora opt,/ pe domnul respectiv îl strig din noapte/ și fructului din
mugur îi zic copt.// Ziua de lucru nu-i de două veacuri/ ori nici nu-i timp și umblu-n
nor și stea,/ iar viața mi-o măsor pe val de lacuri.../ Și un ceasornic geme-n urma
mea” (s. n.) („Ceasornic defect”).
În același context, al temporalității măsurat-deraiate se înscriu: „Lacrimi
decorative”, „Posesorul ceasornicului electronic” sau „Măsurarea timpului” (cu
subtitlul „Alt ceasornic defect”) din volumul „Încheierea cercului” (Iași, 2008).
...Într-o postfață la volumașul de catrene și desene de autor „Dansul
timizilor” (Ed. Litera, 1994) Alexe Rău emitea o observație pertinentă, precum că
„și mai paradoxal este faptul, că modernitatea poeziei sale își are resorturile tocmai
în cultura tradițională”(!). „Știindu-te-n același cer rotit de veșnicii pe rădăcină
veche” – în acest sens este un distih emblematic, prin care laitmotivul rădăcinilor
este surprins într-o osmoză organică cu spectacolul cosmic al Marii treceri: „cer
rotit de veșnicii”(!) („Moldovă, cerul rotindu-ți...”).
Lumile se învârtejesc accelerate, revenirile matriciale se impun tot mai
dramatic: „Sânt norocos la vatră să mai fiu/ și să revin la casa-n care-s fiu”
(„Refren”).
„Acasă, suflete, acasă să fugim!
Pădurea noastră-a dat acum în floare.
Destul prin lume-ntreagă rătăcim.
Mă doare rău aripa-mi călătoare” („Rătăcind pe drumurile – ACASĂ”).
„Încolțiri de iarbă, mistuiri de stele ‒
Iată două zodii, stâlpii porții mele.
Iar portarul pare caraghios și-artist
Jumătate cântă, jumătate-i trist” („Portarul”).
Totuși, se cere o disjuncție netă a temei când vorbim de manifestările ludicului
în poezia lui Iulian Filip. Dacă în „Melc și cochilie”, „Clovnul – echilibrist” sau
„Aproximativ două veacuri de singurătate a cozii de șopârlă”, sau în poeziile
pentru copii „Plăcințele cu mărar” și „Au vrut melcii să se bată”, poetul se joacă,
transfigurând și multiplicând ipostazele realului în imaginar, altele sunt datele
emotive consubstanțiale nostalgiei, necesității regăsirii de sine, cu certitudine
impunându-se distincția între ludic și elegiacul urmărind ingenuitatea vârstei de aur
a copilăriei: „Sprijinit de iarbă/ pruncul prinde-a merge/ fără nici o grabă./ Iarba-l
înțelege...” („Cerc de iarbă”).
Sau, cu valoare de crez:
„Eu totdeauna voi rămâne-un copil,
Voi avea nevoie de semne, de cuvinte,
De un fir de iarbă fragil
Să-mi spună c-ați mers înainte” („Continuitate”).
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„Revin prin bulgări ascuțiți, prin spini
la pruncul meu, ce s-a oprit din joacă
și plânge, bănuindu-mă-n străini –
cu-o lacrimă el știe să mă-ntoarcă.
Pe-un fulg de păpădie-n cer urcam...
Pe-o lacrimă din cer mă prăvăleam...” („Navetist”, din „Semințele mărului
oprit”, 1988).
În asemenea circumstanțe, ruperea, înstrăinarea de sine sau dezrădăcinarea
sunt echivalente catastrofei, sacrificiul arderii până la dispariție impunându-se
instant „Dezrădăcinat/ pomul mai poate-nflori:/ arzând de tot” („Lemn de foc”).
Prin ochii și doar prin ochii copilului contemplând infinitul, lumea derulânduse caleidoscopic crește până la dimensiunile divinității, astfel purificată și redată
stării adamice, de la început: „Domnul începe/ din ungherul cel mai luminos/
și din ungherul cel mai întunecos/ al casei părintești/ și al bisericii satului meu”
(„Frontierele Dumnezeului”). În această sublimare epifanică până și rădăcinile sunt
subtilizate stihial:
„Cum prin rupturi de nouri asfințitul
împurpura imagini și ferești,
acolo rădăcini da infinitul,
acolo, Doamne, te știam că ești” („Copil contemplând infinitul”, din
„Cumpăna cucului”, 2011).
Cu toată gravitatea acestor imagini vaste, cosmogonice, poetul apelează tot
mai frecvent la formele miniaturale, cristalizate în catren, haiku, sentințe concentrate
într-un rând lapidar: ex.: „Ca toată lumea poate fi oricine” („Niciun efort”).
Preaplinul din „cerul fântânilor” se reduce cu timpul și cu trecerea anilor,
la prea „Puținul (m)eu”, precum sună titlul uneia din ultimele, în șirul apariției,
antologii de autor „Puținul (m)eu” (Târgoviște, Ed. Biblioteca, 2010).
„Micuțe și firáve cetățui,
copiii noștri fără nicio vină,
ne apără de lipsa de lumină
și ne aduc din umblete haihui” („Cetățui cerești”).
„Micile cetățui” – copiii, rămân a fi arbitrii noștri justițiari. Spectacular,
universul văzut prin ochii ingenui, poate fi redus la un rând de carte!
„Cartea cărților deschisă-i
La o pagină nescrisă –
Viața ta la jumătate.
Cum o scrii? Ce fel de urme
Înțelegi să lași pe lume?
Drumul tău – un rând de carte” („Partea mai miezoasă – cartea”).
La fel „Renunțarea la portret”, „Fir de nisip” etc.
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3. Etnosofia
Puseurile etniciste, de emulație neoromantică printr-o competentă colectare
și restaurare a icoanelor folclorice, sunt relevante pentru întreaga creație a poetului
Iulian Filip. Dincolo de preocupările folcloristice sau organic retopite în actul creator
inedit, Iulian Filip realizează, din carte în carte, o salbă de structuri poematice unitare,
care prefigurează o constantă a sentimentului etnosofic personalizat, cuantificat în
simbolurile rădăcinilor, izvorului/fântânii, „acasei” sofiene și ritualurilor arhaice,
confruntate dramatic cu stereotipurile glaciale ale contemporaneității. Sunt
ilustrative în acest sens poemele „Cerc de iarbă” (din „Cerul fântânilor”, 1977)
cu subcapitolele „Anul Nou la țară”, „Miresele soarelui”, „Conocari”, „La păscut
taurul”, apoi „Sară de Ajun” și „Pretext popular” din volumul „Hulub de poștă”
(1983); „Șansele biografiei”, „Zestre” și „La Sofia” din întrebătoarea carte „Unde
ești?” (1987). Ex.: „Apă lângă pâine,/ pâinea lângă sare ‒/ dacă sunt pe masă/ masa
față are” („La Sofia”). Sau: „Nu din alte considerente/ mă opresc la orice fântână,
nu din altă pricină/ la orice izvor m-am plecat ‒/ m-am născut din părinți temerari,/
dintr-o secetă,/ eu, sortitul/ pururi să fiu însetat” („Șansele biografiei”). Poemul
„Pâclele albe” încifrează o stranie aventură spirituală de remodelare a ritualului
aratului/măcinatului interiorizat în imaginea hiperbolizată a Bobului de grâu:
„Deodată nimeri un bob în cale,/ un bob de grâu care-i închise drumul./ Nu reuși
să-l sară cu calul/ și rămase cu grâul unul la unul”/ (...) Cum să-l treacă? Ce-i de
făcut?/ A săpat cu calul o poartă prin grâu/ și-au nimerit într-o moară, au încăput/
într-o albă pâclă de sens târziu” („Pâclele albe”). Poemele „Pretextele folclorice”,
„Mugur, mugurel...”, „Colind”, „Cantemir”, „S-a dat cucul mai aproape”, „Valurile
și malurile Dunării” ș. a., sprijină cu brio acest filon poetic, poate cel mai consistent
din întreaga creație filipiuliană...
În ceea ce privește opțiunile pentru diferite motive, stiluri, școli și curente,
aici elementul subiectiv este în apele sale, ghidându-se exclusiv de plăcerea lecturii
arareori secundată și de intuiția inefabilului. Așa încât concluziile le voi lăsa pe
seama cititorului.
Voi consemna doar traiectoria surprinzătoare a unui alt motiv dominant al
destinului de Meșter convertit în cel de Maestru. Fără morgă, lucid și autocritic,
Maestrul își contemplă retrospectiv lucrarea, cutremurat în ființa-i terestră de
presimțirile neantului metafizic și nu de zădărnicia lucrărilor sale migălite în mult/
puținul Cuvântului.
Astfel, dacă la începuturi, Meșterul se pierdea în vastitatea plăzmuirilor ce
se proiectau în fața-i („Își uită plăzmuirea ‒/ Să crească într-o altă./ Pe când o fi
zidirea/ din cea mai fină daltă?” – se întreba „Neîmpăcatul meșter” la-nceputuri) –
mai apoi, foamea de forme devenind o obsesie de creație („De pe cușma caselor/ mi
te strigă-o pasăre:/ Meștere!/ Lazăre!/ De pe-o casă,/ de pe alta,/ pe unde-ai visat cu
dalta”, în „Strigăt de seară”) – ca înspre finalul dramatic al Marii trecerii Maestrul
să-și asume revendicativ dreptul exclusiv de a-și judeca propria lucrare:
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„Mă surprind să nu am îndoială
și să-mi pară adevăr ce știu...
De sub pânza dată cu vopseală
se deschide-un ochi plin de pustiu” („Cutremurările zugravului”).
Situată plenar sub zodiile generoase ale teatralității Vărsătorului de Teatrum
mundi și ale ludicului etnosofic pătruns de gravitatea jocului existențial, creația
poetului Iulian Filip se îndreaptă către ritualul matematic de totalizări al unei
Toamne doldora de sensuri și surprize încă nemaibănuite...
Alocuțiune la Conferința aniversară Iulian Filip – 65 de ani
(Biblioteca Științifică a Academiei de Științe a Moldovei, 2013, 31 ianuarie)

Victor CIRIMPEI

FENOMENUL COMPLEX NEORDINAR IULIAN FILIP
(Neordinar, însă nu haotic și incult-prost-modernist, ci urmînd o logică a
firescului și frumosului).
Omul de cultură spirituală românească Iulian Filip în operele sale manifestă
judicioasă luare-aminte asupra creativității populare, mai cu seamă asupra celei
privitoare la arta vederii altuia, a jocului de-a altcineva; în mare măsură el, ca
scriitor, plastician și cercetător științific (doctor în filologie, folcloristică), fiind autor
de studii, recenzii, lucrări de publicistică; semnatar de volume cu versuri-poeme și
poeme scurte (inclusiv haiku-uri), distihuri și „poeme într-un vers”, piese de teatru,
proză-romane, viziuni de artă plastică (desen, grafică, pictură, sculptură) − în toate
adeverindu-se atent observator al faptului rarisim și original, ne-or-di-nar, singular
și neobișnuit; altfel zis, al actului unic, deoarece, „ca toată lumea poate fi oricine”
(axioma lui de căpătîi), iar cuvântul, ce urmează a contribui la elaborarea creației
ca de meșter mereu neîmpăcat cu ce a reușit (o carte de poezie din 1974 − vreo 40
de ani trecuți − și-a intitulat-o „Neîmpăcatul meșter”); se cuvine ales (cuvântul) cu
extraordinară grijă, încât − se destăinuie Domnia Sa în scurtuța stihuire de „Pauză
lungă” − îi e teamă de cuvinte/ ca de ceva fragil/ ori nespus de fierbinte; neordinarșocante fiind chiar și titlurile unor opere ca: „Moara cu plăcinte” (adică una care,
măcinînd grîu, scoate pe ulucul de la pietrele morii nu făină ci plăcinte); sau:
„Mamutul în frigider”, „Au vrut melcii să se bată”, „Mortul cu un ochi deschis”,
„Când pe morți îi strîng pantofii...” etc.
În tot ce creează, comunicând verbal și pictural, Iulian Filip insuflă dragoste,
căldură, ocrotire și bunăvoință față de om, de casa și copiii acestuia.
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Una dintre poezioarele sale (de 4 versuri) începe cu sintagma folclorică-vers
Era odată ca niciodată. Ascultătorul sau cititorul vrea să afle: cine/ce era odată? Un
moșneag? Un împărat? Un balaur? (Pentru că așa ceva aflăm după enunțul basmic
era odată ca niciodată). Nu! Nici babă și moșneag, nici vreun împărat sau zmei și
balauri, nici munte cu gură de foc, nici heleșteu cu draci. Era... o rochiță. Atât de
simplu și neobișnuit − nici măcar o ființă, ci... obiectul o rochiță. Ei și − cum o să
continue fabula poeziei, că nu mai seamănă a folclor? Poetul a găsit să o dezvolte
cu: și rochița avea o fetiță... Cum adică? Poate invers, cum zice „toată lumea”, că
fetița avea o rochiță. Nu! Poetul, neordinar, își continuă frumos povestea: dar ce
leneșă mai era rochița... Vai, cum se poate să zicem că o rochiță este leneșă? Ba da,
stăruie zîmbind cu tîlc poetul, pentru că rochița nu spăla niciodată fetița!
Și e toată poezia. Na-ți o bună − rochița să-și spele fetița! Im-po-sibil!!! Ce
gândește mica ascultătoare de la creșă sau cititoarea-fetiță? − un singur lucru: să
nu aștepte serviciul cuiva, singură să se îngrijească de curățenia sa, de propriile
hăinuțe.
Așadar, stimați elevi și liceeni prezenți și Domniile Voastre în această
impunătoare sală de Academie [unde avu loc omagierea poetului] (și printre voi,
cred, poeți în devenire), original și frumos, cu nerv comic, educativ și fără dădăceala
mamei, a educatoarei, a copiilor de aceeași vârstă, fetița micuței poezii e în rând cu
învingătorul zmeilor, a vrăjitoarelor și Necuraților din povestea cu începutul a fost
odată ca niciodată.
Cu toate că poetul Iulian Filip nu are faima de scriitor comic sui-generis (a
unui Caragiale, Topîrceanu sau Cărare, Tarlapan), multele sale volume de poezii
sînt bogat împănate cu piese amuzante pentru cititori de toate vârstele (răsfoiți-i
volumele: Hulub de poștă, Fir de nisip, Dansul timizilor, Mergătorul, Semințele
mărului oprit, Elegia dramatică a golului, Păjuriță pajură etc.).
De uimitoare nuanțări comice au parte multe dintre creațiile iulianfilipene
(vom aduce câteva exemple).
Primul: o nouă formă de muncă agricolă în comun (de după sovieticul
kolhoz) la începutul veacului XXI, arenda, i-a sugerat poetului neordinar Iulian
Filip un registru-poem de trepte coborîtoare în istorie, cert patriotice, cu adieri de
simțire comică – de la amuzant-incitant (Arendăm, dacă se poate,/ pentru veșnicii/
văile acestea toate,/ coastele cu vii,// coastele cu cimitire,/ cu toți morții vechi,/
vrednicii de pomenire/ într-un lung priveghi), cu ironie și sarcasm (Arendăm, de-i cu
putință,/ și-oleacă de munte/ cu vechi brazi din vechi credințe,/ știutori de multe.//
Și de nu-i vreo supărare,/ arendăm pe veci/ o ieșire către mare,/ către-adîncuri
reci,// către larguri cu catarguri,/ ce-ar albi cu vise,/ că le ducem tot șiraguri/ în
dureri închise...), atingând ridicolul tragic al realității cu fragmente-„bucăți” de
hartă a neamului de sub același cer (Arendăm, dacă se poate,/ vechile cetăți/ și
un cer de peste toate/ hărțile-n bucăți), încheind consolator, nostim-înțelept, cu
programul-misiune a succesorilor aceluiași neam astăzi – familie cu familie în
căutare de întregire a hărții fragmentate, a integrității fostei moșii, pentru a fi „iar
dintr-o bucată” (Mai plătim încă o dată/ pentru câte-am fost,/ să fim iar dintr-o
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bucată,/ din același rost) („Arendă de familie”); coborîtoarele treptele prefigurând
pilonii unei creații lirice de înaltă și adîncă sensibilitate națională.
Alte pilde. Între fenomenele epocii recente se înscriu și neliniștea părinților cu
fecior „în Regatul Unit,/ fiica în Italia,/ nepoții cu vise de ducă în alte geografii”, cât
mai departe de pragul moșiei părintești („Insomnie transfrontalieră la Filippona”),
precum și „nunțile departe de casă”, „peste mări și peste țări”, cu mirese „fără
tată alături,/ fără mamă...”. Nostalgic-ilariant și cu note comice de subtext evocă
poetul frumoasele nunți de la baștina moldoveană a unei mirese italienizate. Acolo,
între străini aflînd-o tatăl ei avansată intelectual, dar „slabă, ca-n revistă” (delicată
imagine!), îi zice după canonul folcloric de acasă:
Draga tatei miresuică,
spui că
bun mai e coconul mire
și familia în care
ai intrat pe ușa mare,
deschisă larg de iubire.
Dacă-i bun și
dacă-i bine,
unde-i carnea de pe tine?
Că ești slabă, ca-n revistă,
dar ții nasul în batistă...
					
(„Nuntă peste mări și țări”).
De structură totalmente folclorică, piesa „Colindători” a autorului-poet și
etnolog nuanțează popular-comic aparenta egalitate valorică a noțiunilor „palat”
și „bordei”, remarcând, ca printre altele, că domnului din palat îi este mai drag
batimentul său decât bordeiul unui sărman, al unuia care cîștigă ceva, puțin, și
din colindat; fiecărui dintre sărmani însă, privind afară „din geamul bordeiului/ de
din umbra teiului”, mult i-i drag orișice om, fie unul cu palat, fie altul cu bordei;
orișicine îi este un domn.
Ghiontul comic (o glumă, o „virgulă” ironică) nu-i lipsește poetului nici
în versurile mai „domestice” (pro domo sua): de dorul omului drag, zice, „de la
Glasgow până-n Chișinău,/ am schimbat, să știi [!], trei avioane” („Spre casă”),
„sfîșietor”-ul dor de ființa dragă îl „ține-n cer”, pe aripi de avion, la „9000 de metri
înălțime” („Tot felul de aripi”); aflați în sfârșit împreună, în Piața San Marco din
Veneția – altă belea – „Scoaterea grijulie a ochilor”: –Uite asta!.. Vezi aceea!/ Ia
privește! Ai văzut?/ ...M-a înnebunit femeia –/ văd prin ochiul ei mai mult.
Eseistic și mai pe scurt, punctăm și alte profiluri de creativitate filipeană. În
poezia-întrebare folclorico-mitologică „Nuntă în iulie” apare o copilă-adolescentă
în rol de paparudă: E mireasa cui/ cea care urcă în cer/ din flori peste flori?
Versul folcloric Sărmana inima mea e contrapunctul poemului deloc
folcloric, unul modern, „De ce mă doare inima?”.
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Cu început narativ popular: Creștea o floare pe un cîmp frumos este poemul
cinstirii gingășiei, a candorii și frumuseții florii, asemănătoare unei dragi nefericite
copile („Să ocrotim petala din album!”).
În albumele scrise ale tineretului de la țară aflăm versul popular: „Într-un
coș cu viorele/ cântă... două păsărele” − un tablouaș cu nouă păsărele... (apropo,
multe lucrări filipene, și în vers, și ca desen, au mărimea unor mici bijuterii; de
aceea am zis „un tablouaș”); unul cu nouă păsărele, acestea ajunse în cerul verziu
de înalt căpucene roșioare în penet albiu, compătimind și deplângând oamenii,
parcă zicându-le: „Of, sărmana omenică!.../ Ea nu poate fa’ nimică,/ nici cât face-o
turturică,/ neavînd aripi ca noi” („Păsări privindu-ne din cer”).
De sorginte folclorică sînt și poeziile numite „ecuații elementare” de „verb
esențial”: Dai/ ce ai/ și ai/ ce dai − una, alta: Ți se dă/ cât poți lua,/ cât poți duce/
altora și a treia: Ai/ ce dai; dai/ − ce ai; aceste „ecuații” fiind prezente și în desenele
autorului „algebrist” (școala superioară o începuse cu studii de matematică).
Cititorul-privitor află opere iulianfilipene care expun în aceeași lucrare
pictură și poezie („Un an cu trădările toate − 2005”, „Clepsidra măsoară nisipul
pustiei” ș. a.).
Ca pictor Iulian Filip nu admite genul de natură moartă − obiectele statice
(case, plante, flori) sînt vii, cu suflet, cu sentimente; sînt vietăți povestitoare. În
imaginea „Casa chefliului” − nici urmă de om chefliu, dar căsuța însăși e asemenea
omului cu chef, cu acoperișul-căciulă nițel pe-o parte, ca pe-o ureche. În altă
pictură  − „Casa aproape uitată”, aceasta, încet-neauzit, suspină de mare înstrăinare.
Cinci „Lalele-lumînărele” ca de pădure, trainic ancorate în sol, apar în
pictură forțate să meargă undeva spre dreapta (și ale lui Nichita Stănescu, desenate,
tot cinci plăntuțe, pare-se de baltă, energic desprinse din sol, aleargă undeva spre
stînga).
Nespus de scumpă oricui căsuța-cuibușor, în pictura „Ocrotește-te, omule!”
apare protejată cu ambele palme ale mîinii omului, unul cu puternice rădăcini; pe un
fundal de culoarea focului întrezărindu-se, negre, două turnuri gemene, zgîrie-nori,
ca cele din Statele Unite ale Americii (înaintea distrugerii lor de forțe criminale).
Ocrotiți-vă, deci, oameni ai planetei!
Un desen filozofic-popular: lângă o cruce de mormînt crește un pom,
completînd cu viață pămîntească singurătatea celui îngropat, poate că demult
uitat în lumea vie, mort a cărui vârstă se adaugă, an cu an, sub ochii rădăcinilor
scumpului frate-copac.
Altele dintre neordinare-frapante momente − în comedia „Care-s sălbaticii?”
(jucată zece ani de acum la teatrul „Satiricus”), printre eroi aflăm și nume reale,
ne-fictive, de personalități bine cunoscute în spațiul pruto-nistrean, ca entuziastul
culturii populare autentice Andrei Tamazlîcaru, în piesă − fictiv-artistic e în rol de
director al Academiei de Folclor; prezent în piesă chiar și − culmea! − „folcloristul
Iulian Filip”; în amuzanta piesă „Premiul Nobél pentru semănătorii reduși” − un
secerător de grîu recită o poezie ad hoc muncii efectuate − citez − „a lui Vasile
Romanciuc”.
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Neordinar, glumeț-șarjat, își desenează Iulian Filip autoportretul − cu
vigilenții ochi-peștișori (el, omul dornic de/priceput la pescuit) și cu fața, zugrăvită
ca pe un perete, cu păsări exotice.
Total neordinar, folcloric și mitologic însă, își prezintă Iulian Filip, „ca
neoamenii”, autograful numelui: cu picioare de aborigen voinic, sîni ca de femeie
și cap de pasăre măiastră (astfel își semnează cărțile dăruite, aidoma iscălește cică
și la ridicarea lunară a pensiei).
Multe dintre creațiile valorosului autor „anormal” (citiți: neordinar) sînt
cunoscute și în rostirea altor limbi − engleză, franceză, italiană,/ spaniolă, niponă,
bulgară,/ maghiară, georgiană, sîrbă,/ rusă, ucraineană, lituaniană,/ turkmenă,
kirghiză. El însuși a tradus, pe alții, din rusă și italiană. Nu ne îndoim, această listă
cu l-au tradus − a tradus va continua.
Înaintat câtva prin anii vieții, poetul „cu ochi de om tîrziu”, bine cunoscând
că „lumea cu flori mai multă-i/ la mort – nu la viu” („Aniversări, înmormîntări...”),
la un ceas aniversar, își citește radiografic amicii-oaspeți: Limpede vă văd cum mă
priviți/ și-nțeleg cu ochi de om tîrziu:/ sincer mă iubiți și mă urîți,/ ca pe unul încă
foarte viu („Constatări de ziua nașterii”). Ce fi-va mîine, la ceasu-i „de mai puțin
viu”, vom trăi și vom vedea (ar putea obține, admite el ironic, statutul acceptării
delicate, așa cum simte că se apropie: în pas mărunt, apăsat/ de tagma bătrînilor/
acceptați delicat („Inevitabil [nu vă mai scuzați!]”), mai cunoscând cu toții și vorba
pidosnică-ilară, că pe lume ca-ne-lu-mea lumea se ține („Înțelegere tîrzie”). Nu
doar atât – acceptare delicată, Maestre; ceva mai mult, chiar mult mai mult, și fără
a vă glumi.
Iar acum, în final − Áchtung-atenție! Moș Costache Filíp, străbunelul
neîmpăcatului meșter, ajunsese la 103 ani de viețuire, al nostru Filip are de abia
65 − de ce nu i-am ura din toată inima încă cel puțin 38 de ani, pentru ca, rotundsănătos, vîrtos și prolific înzestrat cu talent ca acum, să ajungă (poate și să întreacă,
treaba lui) etatea străbunelului?
Alocuțiune la Conferința aniversară Iulian Filip – 65 de ani
(Biblioteca Științifică a Academiei de Științe a Moldovei, 2013, 31 ianuarie)

Aurelian SILVESTRU

EDUCATORUL DIN UMBRĂ
Două lucruri ne trebuie pentru fericire: o dragoste și o vocație, dar ambele –
adevărate. Cât de fericit însă, trebuie să fie un creator care are nu una, ci două-trei
vocații și toate veritabile!
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M-am întrebat nu o dată: de unde atâta neastâmpăr în creația lui Iulian Filip?
Și de fiecare dată am găsit un singur răspuns: de la Dumnezeu. Când spun asta,
mă gândesc la faptul, că Dumnezeu, având la îndemână o sumedenie de mijloace
prin care se poate manifesta, preferă totuși, să acționeze, în primul rând, prin
Cuvânt. „Eu sunt Cuvântul”, spune El și ne dă de înțeles că nimeni (nici cel mai
mare poet din lume) nu se poate apropia de Cuvânt, dacă nu trece mai întâi prin
El. Din acest punct de vedere, atitudinea noastră față de Cuvânt este, de fapt, o
expresie a atitudini noastre față de Dumnezeu. A fi poet înseamnă a-ți asuma o parte
din misiunea Demiurgului. Așa explic eu de ce Iulian Filip colorează imagini cu
ajutorul poeziilor și imaginează poezii cu ajutorul culorilor.
Majoritatea schițelor și tablourilor sale sunt axate pe câteva teme-simbol:
casa, mărul, cumpăna fântânii, lumânarea, crucea… Până și ferestrele din desenele
lui pot fi interpretate tot ca niște cruci, înrămate în icoane. Stând în fața acestor
ferestre-icoane, te întrebi:
− Ce sunt ele? Găuri de lumină într-un zid al singurătății (aidoma celor
făcute de Nicolae Dabija, când spunea: „Doru-mi-i de Dumneavoastră/ Ca unui zid
de o fereastră”)? Sau poate că sunt fântâni deschise către sufletele noastre? Noi, cei
care le privim, de care parte suntem? Ne uităm prin ele la lumea din afară sau la
Universul din interior?
Autorul nu ne dă nici un răspuns, de parcă ne-ar sugera, că a trăi viața este
mai important decât a o înțelege.
Revenind la Demiurg, ar trebui să recunoaștem că prima misiune pe care a
avut-o, după ce l-a creat pe Adam, a fost cea de Părinte, de Educator. Pedeapsa
doar n-a fost o invenție a muritorilor de rând. Tot Dumnezeu a născocit-o, iar Adam
și Eva au fost întâile ființe care au simțit pe propria lor piele urmările neascultării.
Un mare poet, deci, este și un mare Educator. Opera lui Eminescu, bunăoară,
educă, zi de zi, în școală, în biblioteci, pe stradă, în familie. Nu poți scrie pentru
copii, fără să făurești sentimente, suflet, personalitate.
Mulți consideră că literatura pentru copii este mai puțin importantă decât
literatura pentru adulți. De aici – și golul imens care apare în literatură acolo, unde
scriitorii desconsideră cel mai fidel și mai „nesățios” dintre cititori – copilul. A
scrie de dragul confraților tăi de condei, înnebunindu-i cu idei confuze și cuvinte
încifrate nu înseamnă nici pe departe a scrie cu talent. Copilul are nevoie de cuvinte
simple, dar adevărate. Or, aceasta e o sarcină pe care nu oricine o poate realiza. „A
scrie simplu și pe înțelesul tuturor – iată o sarcină pe care o poate duce doar un mare
și autentic talent” (A. Eșpal).
Iulian Filip știe asta și, ca nimeni altul de bine, reușește un dialog aparte cu
copiii. Amintiți-vă, cel puțin, de proiectul realizat de el, duminică de duminică,
împreună cu Gleb Sainciuc și Ianoș Țurcanu, la televiziunea publică – proiect în
care poetul îi familiariza pe copii cu miracolul creației, provocându-i și pe ei la
creativitate.
Am fost și eu prezent la nenumărate întâlniri ale copiilor cu Iulian Filip și de
fiecare dată am rămas copleșit de felul în care reușea să-i fascineze, să-i pună pe
jeratic, să-i aprindă…
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Până și acum, în această lună a totalizărilor, el nu stă acasă, în așteptarea
felicitărilor, ci merge prin școli și biblioteci, punându-și opera în valoare. Mai mult:
anul trecut a venit la noi, la „Prometeu”, cu ideea de a pune la lucru chiar și cărțile
în curs de apariție. Așa s-a născut o tradiție în care elevii culeg lumină din cărțile
care abia așteptă lumina tiparului.
„Ca toată lumea poate fi oricine”, spune Iulian Filip și încearcă să nu se
asemene cu nimeni. El știe că a-i imita pe alții înseamnă a te sinucide în umbra lor,
de aceea merge înainte, ferm convins că urmele pe care le lasă în urmă sunt doar ale
lui – urmele frumoase ale unui copil care scrie pentru alți copii.
Dacă părinții ne ajută să devenim oameni, atunci cărțile bune ne ajută să
rămânem oameni. „Cartea e ca o fereastră (zice poetul): să vedem și alte vieți. Vezi
cum trece. Vezi cum vine/altă lume către tine… Altfel lumea n-o înveți… Drumul
tău – un rând de carte”.
Firește, până să ajungă la acest drum, copilul are de ales între multe alte
răspântii. Misiunea Poetului e să-l ajute să aleagă drumul corect. Or, Iulian Filip
o face cu atâta finețe, încât copilul care citește, să zicem, Rochița leneșă, Au vrut
melcii să se bată, Plăcințele cu mărar sau Vestea ni s-a dus în lume, zic cititorul
acestor poezii nu sesizează că autorul lor este și Poet, și Educator, dar simte cum
devine (parcă, de la sine) mai bun, mai demn, mai nobil, mai frumos… Asta și
înseamnă adevărata măiestrie: să fii călăuză, fără să te bați în piept că ești.
− Niciodată nu vom înțelege pe deplin copiii basarabeni, dacă vom face
abstracție de poeții basarabeni, nota undeva Mihai Cimpoi, adăugând: Literatura
pentru copii este un vârf piramidal al scrisului de dincoace de Prut.
Iar printre scriitorii care l-au determinat pe dl. academician să sublinieze
acest adevăr, Iulian Filip ocupă, fără îndoială, un loc de frunte – fapt pentru care îl
felicităm din toată inima!
Alocuțiune la Conferința aniversară Iulian Filip – 65 de ani
(Biblioteca Științifică a Academiei de Științe a Moldovei, 2013, 31 ianuarie)
Făclia, 2013, 2 februarie

Mihai CIMPOI

FIREA CĂLĂTOARE ȘI ÎNTREBĂTOARE A POETULUI
Titlul acestui volum de inedite al lui Iulian Filip, aflat mereu într-o stare de
efervescență creatoare, sună în chip folcloric: Motivul vechi de primăvară nouă.
E un mod de a spune că în rostirea po(i)etică ceea ce ține de vechime, infiltrată
personant (vorba lui Blaga) în conștiință datorită matricei stilistice și sufletului
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culturii, căror aparține poetul, se îmbină cu suflul noutății – fie faste, fie nefaste –
aduse de timp, de primăverile și toamnele alternative.
Pe motivul vechi al iubirii de femeia ursită și al aceleia filiale de mamă se
axează statornicia mirării născute de primăvara nouă și venite la capătul drumului
aducător de împlinire în ciuda fireștilor rătăciri: „...Cunoașterea – cu poarta dulceamară/ deschisă pururi ademenitor/ de către-o tristă bibliotecară/ spre vechiul
labirint de drag și dor.// E-n firea vieții tale rătăcirea/ cu tot cu fir – fragilă călăuză.../
Dar când o fi ieșirea-împlinirea,/ vechiul motiv din nou să se auză:/ iubesc femeile
și voi muri dator/ femeii pentru toată întâmplarea:/ din mamă m-am născut, am fost
fecior.../ Netrecătoare mi-a rămas mirarea...” (Motivul vechi de primăvară nouă).
Firește, această simbioză dintre vechi și nou, ce survine în firea poetului,
generează și alte percepții dicotomice, precum ar fi cea a dulce-amarului, al
lumilor-umbrelor (unicei lumi), al tristeții-uluirii, al vieții-morții (motiv existențial
mai general). Totul se axează pe simbolul-cheie al drumului, care cumulează
semnificații contrapunctate: cunoaștere și neștiință (ignoranță), mișcare și stare pe
loc, dreaptă orientare și rătăcire, împlinire și eșec, aproapele (cald) și departele
(rece) etc. Bineînțeles, stările sufletești se mulează pe astfel de motive tematice
dicotomice, derivate din motivul nuclear al vechiului/noului: bucurie și 9 tristețe,
uluire și groază, levitație (adusă de zbor) și senzația de înțepenire, euforie (vernală)
și întristare, îngândurare (autumnală), exultare în șansa înnoirii și rămânere captivă
în acceptarea, în stăpânirea (vechilor) întrebări privind noimele, rosturile, tainele
vieții...
Trăirilor poetului li se imprimă o puternică notă dramatică la gândul că
sporește numărul celor „ce fug de acasă” „spre țările prospere”: „Fugarii noștri-au
fost mai hărnicei ‒/ li-s martore ogrăzile pustii/ și macii înfloriți doar pentru ei/ la
prispa unde-odată-am fost copii” (Dreptul la fuga de acasă?).
Prilej de tristețe profundă îl constituie și dispariția Întregului, fărâmițarea lui
în părți – fenomen întâlnit în lumea de azi sau în cercul mai intim al iubirii, poeziei
revenindu-i rolul de a cuprinde și a aduna cioburi, „să întregească ceea ce nicicând/
întreg n-a fost” (Adunarea cenușii în jurul tăciunelui).
Volumul ne oferă, în ansamblul lui structural, poeme scurte sau mai lungi,
cronici și note sentimentale, reflecții fugare de moment (cu notarea zilei, orei și
locului), confesiuni luând forme de rugi, de comunicare cu Dumnezeu, dar și cu
propriul eu sau de „tânguiri” lacrimogene, pro domo sua.
E o lirică tipică de drumeție, în care nota reportericească aridă menținută în
registru de grafism se întregește cu acorduri peripatetice, de preumblare meditativă.
Robinsonadele aeriene sunt ale firii călătoare a poetului, care se surprinde a fi și o
fire întrebătoare.
Reprezentările grafice, obișnuite în volumele sale, surprind în special
momente ale parcurgerii unei căi inițiatice.
PREFAȚĂ
Filip Iulian. Motivul vechi de primăvară nouă
(Târgoviște: Bibliotheca, 2016)
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Adrian GHICOV

PROVACAREA POSTMODERNĂ A CREATIVITĂȚII
Experiențe unicale de trăiri profunde, liniile și cuvintele comunicante ale lui
Iulian Filip sînt exerciții creative pentru lectură și spirit orientate didactic spre
formarea cititorului. Și nu a unui cititor oarecare, fugar prin texte, „înfulecând” idei
de suprafață și ignorând jocul fascinant al limbajelor. Cartea aceasta nu e pentru toți
cititorii, ci este pentru fiecare cititor aristocratic aflat pe drumul căutărilor de sensuri
plurale și surprins de foietajul semnificațiilor ideatice descoperite în ea. Acestea
sunt generate de o hierogamie iuliană a cuvintelor cu resursele poeticii sale
picturale. Pentru că e o carte ce ne învață să fim creatori înainte de a ajunge la faza
creației propriu-zise, trebuie să-și ocupe locul important și definitoriu în procesul
educațional al creativității școlare, meritînd și o lectură-interpretare deosebită pe
linia valorică a componentelor ei semiotice și hermeneutice. Deci cum o citim, cum
îi aplicăm provocările și cum îi internalizăm valorile? Vom observa, mai întîi, faptul
că organizarea cărții implică ordonarea ideilor astfel ca ele să fie integrate cu
ușurință de către cititori în sistemul lor de cunoștințe și atitudini. Atenția cititorului
care examinează trebuie să se concentreze, prioritar, asupra „găsirii” locului fiecărui
element de limbaj (cuvânt, linie, figură, chip sau pată), care este creat de autor
pentru a intra în relație imagistică și de idei cu celelalte elemente. Cum lectura
inocentă precedă toate demersurile analitice de instituire și negociere a sensurilor,
invităm cititorii la o parcurgere a acestei cărți printr-o lectură cu dublă valoare
procesuală. Mai întâi, prin lectura de gradul zero vom urmări parcurgerea
elementară a cărții cu memorarea unei idei, imagini, motiv, simbol sau a oricărui alt
semn textual distinctiv. Aceasta înseamnă a vedea arhitectura tematică a cărții din
interiorul motivelor pe care le comunică și al ideilor care se mișcă și se unesc în
grafuri de limbaj poetico-pictural: de la viziunea inedită asupra arborelui genealogic
la acutele dureri ale neașezărilor de acasă; de la organicitatea scărilor și cărărilor
destinului care duc, inevitabil, spre Calea ta la netrecătoarea mirare a cutreierării
de sine; de la relația dialogală a pescarului cu peștele în scenariul ludic despre
pescuitul întrebătorului la casa și clepsidra pescarului-cărturar cu plasele în toate
apele; de la vechiul motiv al degetului arătător-veghetor de viață, creație, eternizare
prin curmarea zborului și ironica sublimare a morții din capătul drumului la
năzuința metaforică a cerului degetelor arătătoare; de la autoreferențiala Coloană
iuliană la Autoportretul împăienjenit al unui autor foarte necunoscut; de la ironicul
Monument pentru măseaua de minte la trecerea aluzivă a lui Don Juan pe lângă
atelierul de modele; de la cogniția tensiunilor de bibliotecă la intertextualele Cărți
–cuiburi zburătoare; de la pedagogia lacrimii fragile la ideatica și mântuitoarea
lacrimă ironică a ființei; de la expresia imagistică (grafico-linguală) a iluziilor de
primăvară la senzația de toamnă plumburie cu desprinderea dramatică a viselor
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călătoare spre oglindirile neclare din fereastra în care mi-e dor de tine. Cartea este
un prilej didactic ideal pentru individualizarea învățării situaționale creative prin
resursele ontologice și educaționale ale metaforelor grafice (vălurări și scări
arătătoare, triunghiul axial, durabil și nuclear, coloane și cumpene, porți și păsări,
ochi, oameni, fântâni și multe cărți etc.) De aceea cititorul își v-a decide individual
alegerea, fără a explica public raționamentul acțiunii sale protextuale. Această
atitudine a lui de a vedea dincolo de profunzimea cuvântului va fi dezvăluită,
ulterior, dar va avea deja un suport argumentativ decelat din convingerile unui
cititor inițiat. El, lucrând cu Valorile Iuliene, le regândește și redefinește, ajungând
să devină un co-creator de proprie axiologie. În această intenție, lectura interogativă
a cărții facilitează demersul de înțelegere a mesajelor ei prin aplicarea interogării
multiprocesuale. Întrebările de diferit tip vor face posibil transferul real de la
integralitatea formulelor verbale cu bagatelele grafice ale autorului la un mesaj
asumat al cititorului creativ și atitudinal. Câștigul cognitiv va degaja înțelegerea
nuanțată a cărții. Prin exersarea creativă a drumului lecturii cu sens dublu cuvântgrafică în unicitatea lui iuliană, cititorul v-a descoperi în arta spațial-vizuală a
autorului superioritatea și ineditul inteligenței poetice a acestuia. Iată de ce
întrebările literale ar putea viza aspecte ce țin de starea de spirit (omul supărat, un
eu, erupție, aripi dărâmate, plânsori cerești, șirul îngrijoraților etc.) de atitudinea
(Cel de lângă noi care nu-i ca noi, Ce te sperie? Ce vezi? Ceea ce nu vezi să te
sperie! etc.) și chiar de statutul sau tipul uman al personajelor-simbol (călătorul,
cititorul, gânditorul, cărturarul, spectatorul etc.), de preferințele imaginarului
poetic (ochiul, cerul, casa, piatra, fereastra, aripa, pâinea și scara etc.) și de
viziunea artistică a autorului asupra vieții, a lumii și a existenței (Cu capul în nori
ori în nisip e mai bine? Cercetarea profundă a buzunarelor în care n-ai pus nimic,
Geamgiu pornit să facă lumină, Coroană în căutarea capului, A avea – verb
esențial, Piatră văzătoare de acasă etc.). Întrebările de transpunere vor elucida
însă semnificația detaliilor ce se referă la realitățile ficționale evocate de autor prin
resursele de efect artistic ale șarjei, crochiului, aluziei, sugestiei pictogramice,
(auto)ironiei etc. De asemenea, aici se poate lesne lucra la identificarea câmpurilor
lexico-semantice și a nodurilor ideatice. Cititorul v-a urmări cum se intersectează
diferite idei ale autorului pentru a circumscrie un sens poetic iulian. De exemplu,
pot fi percepute următoarele noduri interconectate la ideea despre om și ființare,
despre carte, cunoaștere și valoare: a trăi printre cărți (Cărți – cuiburi zburătoare,
Câte cărți? Mai multe? Risipa poeziei, Porțile și scările cărturarului etc.) ;a trăi
printre oameni (Veți fi fiind și oameni careva… Când se dă pământ pe mine…,
După toate ce rămâne? Ocrotește-te, omule! etc.); În acest nod magistral (oameni
și cărți), corelarea ideatică dintre textele verbale și cele grafice ale autorului ajută
cititorul să definească relațiile eu și viața, eu și cartea, eu și poezia; eu și lumea, eu
și valorile lumii în dialog sau în conflict. Pentru că autorul acceptă și respectă
dreptul cititorului la receptarea personalizată a cărții, o idee la care acesta ar putea
să ajungă este că, în corelația om – carte, cine rămâne a fi totuși valoarea supremă
este omul. Legătura dintre ideile cărții vor fi relevate și, obligatoriu, argumentate
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prin întrebări interpretative. De exemplu, una dintre provocările cărții este cuprinsă
în afirmația poetică și în metafora grafică de la pagina 178 „Moară i-u-liană cu
plăcinte și cuvinte”. În baza lor, poate fi organizată o dezbatere cu elevii, pornind
de la două noduri semantice apropiate ca idee: atitudine de prețuire deosebită în
raport cu autorul; credință în spiritul ludic și terapeutic al creației. A îndemna
cititorul să identifice o problemă pe care o abordează cartea și care, în propria
optică, reprezintă un motiv de discuție publică, un subiect de real interes pentru
propria experiență de viață, pentru realitatea devenirii sale ca personalitate,
înseamnă a racorda întrebările astfel încât să se producă transferul – de la conținutul
de idei la curiozitatea și experiența cititorului. Liniile și cuvintele comunicante ale
lui Iulian Filip oferă situații de învățare formativă, ce orientează spre semnificații
inedite, în care cititorul curios își regăsește, în spațiul creativității, viziuni și idealuri,
stări și sentimente: Coloane și cumpene basarabene, Recitirea mărului, Căutarea
definiției, Insomnia călătorului, Fereastră răstignită, Întâlnirea mărului cu peștele  –
și el de aur, Pâine caldă, Ochii mei de pază, Căile, cărările spre tine etc. Acestea
ajută cititorului să-și însușească anumite valori etice degajate din limbajele
edificatoare ale cărții: respectul, prețuirea, sinceritatea, onoarea, compasiunea și
responsabilitatea. Cartea e, de fapt, o didactică postmodernă a creativității autentice
construită cu limbajele frumosului și ale imaginației creatoare de freamăt pedagogic
atitudinal.
POSTFAȚĂ
Filip Iulian. Linii și cuvinte comunicante 2
(Chișinău: Tipografia AȘM, 2016)

Emilian MARCU

IULIAN FILIP, POETUL CĂUTÂND TĂRÂMUL VIEȚII
FĂRĂ DE MOARTE
Poet al realului imediat, venind din poetica lui Marin Sorescu, din prima
fază, și din Lucian Blaga, ca implicare axiologică, Iulian Filip își începe periplul
liric într-o notă, ușor baladescă, sub semnul cerului și al fântânilor, îmbinând cele
două entități într-un titlu oracular, Aripi și Rădăcini – Alergam cu polenuri din lună,
și, prin stele desculți, atunci când Pe toată Calea Laptelui/ ne răsunau numele.
Această transcendere posibilă, mai ales în adolescență, dacă nu chiar în
copilărie, din apa fântânilor în Calea Laptelui se face prin osia unui spin care mă dă
jos din stea,/ lângă o fată bălaie, ca într-un adevărat ritual al mitului Zburătorului,
îmblânzit prin umanizare.
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Tangajul dintre profund și suprafață, dintre luciditate și visare, dintre gravitate
și ludic, acestea fiind preocupările continue în aproape toate poemele sale din prima
etapă de creație, dar nu numai, simțind că prin toți porii îi circulă dorul de copilărie
și mai ales dorul de sat, sat pe care și-l asimilează și pe care îl simte ca ramul de rod.
Oralitatea poemelor sale, și despre această oralitate cred s-ar putea vorbi
mult mai mult, este de fapt modalitatea prin care Iulian Filip se exprimă cel mai
ușor și de aici și predispoziția sa pentru literatura pentru copii, literatură în care se
va manifesta cu mult succes, dar și în dramaturgie.
Există în poezia lui Iulian Filip acea dorință de copilărire, de reîntoarcere la
lumea inefabilului, a plasticității și a cromaticii, el fiind și un deosebit grafician.
Pentru el, în această stare de grație Timpul s-a oprit din mers/ înghețat ca o nălucă/
sus pe-o casă, sus pe-o glugă/ și-ntr-un început de vers. Motivele rurale, datinile,
obiceiurile, ritualurile, teatrul folcloric, poetul fiind și doctor în folcloristică,
bocetele, descântecele și toate celelalte care dinamizează viața de zi cu zi a unei
enclave, cum este satul tradițional, se interpătrund, formând acel mistic dar și mirific
cerc de iarbă, în centrul căruia universul său liric se situează, dar și se derulează
mereu, când se simte: eu într-o parte, tu-n cealaltă parte, pândiți de un ochi din
steaua tânără.
Sentimentul primar îl cotropește în preajma unei poezii prea timpurii gata să
destrame întregul miraj al cercului de iarbă, în fond acea legătură transcedentară în
care se situează omul de la țară.
Dar motivele lirice pe care Iulian Filip le exploatează, asemeni cercului de
iarbă, se dezvoltă de la o etapă de creație la alta pe care Iulian Filip le exploatează
odată cu înaintarea și în vârstă, dar și în lumea citadinului, din lumea rurală
rămânându-i doar frumoasele aduceri aminte și o sumă nesfârșită de regrete, pentru
că, el constată că toată averea lui de sentimente și de sensibilități este sufocată de
obiceiuri mult mai terestre cum în Cafeaua neagră unde presimte că iubita doarme
mult mai departe și-n somn e întuneric ca-n moarte.
De fapt ruperea perechii edenice, a trăirilor abisale are loc aproape în
fiecare dintre poeziile din această perioadă de creație, iar locurile unde se derulau
dialogurile primordiale încep să devină vetuste și fără un suport moral substanțial.
Jocul secund barbian este transmutat într-un cadru idilic cu un zburător
neconvențional, unde bărbatul tânăr cu coasa pe umăr, cel care după ce a mântuit
cositul intră în dialog cu iubita care-i spune: Sunt mireasa ta,/ ne-am logodit prin
grâie și lumină.// Tu făceai brazde, eu le legam/ și acum, când am ajuns la mântuit,/
avem ce să ne amintim: eram/ vârful timpului pârguit, presimțind că din acest cosit
al său va izvorî un joc frumos de miri, chiar dacă un vânt neauzit închide cărți.
El este un neoromantic, poet cu vocație ludică, acoperind variate registre, de la
poemul grav de meditație existențială până la poezia pentru cei mici, detectează
poetul Daniel Corbu, îngrijitorul ediției, atunci când scrie despre creația lui Iulian
Filip.
Mihai Cimpoi surprinde în poezia lui Iulian Filip o mișcare evolutivă de
măr rotit, care atrage prin mișcarea lui rotitoare, mișcări, învârtejiri și învăluiri
adiacente, detectând acel dans al horei, prin care se propune, în fond unirea prin
425

forța dansului și a rotirii… astrelor, redând cititorului o lume bine în-rădăcinată,
așezată pe solide temeiuri: vatra, cuibul, elemente primordiale, de statornicie în
timp și în spațiu, un poet înduioșat de ochii mereu întrebători, pentru că el vede în
copii adevărate cetăți cerești, îndemnându-i paternal: pe la izvoare să-nțelegi dorul,/
să vă pătrundeți, să pricepeți setea,/ tot pe aici să vă aflați pecetea/ destinului, și
s-auziți izvorul.
Iată că motivul izvorului, acel element care unește și mântuiește se regăsește
în creația lirică a acestui poet care, cu o fire mereu jucăușă, încearcă să evite astfel
dramaticul.
Pentru el, ca și pentru noi cititorii, trecerea timpului este similar cu perioada
cositului când: timpul s-a oprit din loc, dar numai în visele și în speranțele noastre.
Mergând pe principiul că esențele tari, de obicei se păstrează în flacoane
mici, Iulian Filip excelează într-o avalanșă de miniaturi lirice, miniaturile, de unul,
două trei versuri, adesea însoțite de crochiuri justificative, dar și explicative.
Sunt multe de scris despre creația lirică a unui poet destul de generos cu
scriitorii săi, prin ofertele editorial deosebite, și desigur că s-a scris și cu siguranță
că, după apariția acestei cărți monumentale se va scrie și mai mult. Prin această carte
opera poetică a lui Iulian Filip prinde un contur definitoriu, dând astfel adevărata
dimensiune a creației sale printr-o operă esențială. Prin poezia sa, cu sufletul și
imaginația, se poate măsura distanța de la pământ la lună, prin stabilitate și prin
zbor, dovedindu-se că deși bine înfipt în pământ, omul, prin aripile sufletului și ale
imaginației, poate zbura oriunde în univers.
Iulian Filip este poetul care: „Prin hublou văd ape-ntinse/ și albind două
corăbii…/ Din istoria cu săbii/ nici o pagină închisă…”. Deși știe că „Poezia nu
vine pe toate cărările”, totuși pentru el este o poposire în Valea Plângerii și mai ales
a locului unde se poate descoperi „Viața fără de Moarte”. Prin Aripi și rădăcini,
carte apărută la Editura Multimedia Princeps, Iulian Filip a descoperit tărâmul
vieții fără de moarte.
Feed back, 2016, nr. 12

Constantin SPÂNU

LINII ȘI CUVINTE COMUNICANTE 2
DE IULIAN FILIP…
...Vine să aducă în fața iubitorilor de literatură și de artă vizuală o împlinire
a unui spirit ce își găsește alinarea în ambele specii ale creației.
Optând cu tenacitate spre înzestrarea cuvântului și a imaginii cu valențe
suplimentare, Iulian Filip modelează auster fraza, cizelând-o și transformând-o în
cod semantic pluridimensional, capabil să îndeplinească funcții cheie în procesul
de contemplare – decodificare a imaginii vizuale. Ultimei îi revine funcții majore
de generare semantică a unor valori provenite din substraturi informative proprii
artelor vizuale în care aspectele morfologice și sintactice de operare cu mijloacele
de expresie, inclusiv și cu modalitățile individuale de modelare a obiectului de
reprezentare, contribuie eminent la atingerea amplitudinii semantice și valorii
estetice a discursului.
Fiind un analist al istoriei culturii, al istoriei sociale și al proceselor ce se
derulează în viața cotidiană actuală, în una dintre filierele tematice ale creației sale,
Iulian Filip exprimă prin intermediul celor două arte, a cuvântului și a imaginii,
atitudinile omului de cultură față de esențele spirituale ce stau la baza dăinuirii
în timp a neamului, dar și oglinda vremurilor de izbeliște, ce și-au lăsat adânc
amprenta în conștiința colectivă. Optând spre reprezentarea plastică și semantică
a acestor idei, Iulian Filip selectează din lumea înconjurătoare forme și secvențe
capabile să oglindească într-o formulă artistică condensată și originală chipuri de
o vastă sonoritate simbolico-metaforică:(Coloane și cumpene basarabene; Piatră
văzătoare de acasă; Ochiul din răscruce; Dece am plânge; Cumpenele podurilor
vechi; Scări și maluri; Cumpăna acasei; Casa tăcută, mititică; Destrămarea
rădăcinilor; Strigăt mut; Aripi dărâmate; Fereastră răstignită; Cumpănă la două
fântâni; Plâns în toate părțile).
O altă filieră tematică ce-l inspiră și îl cheamă la meditații deseori neunivoce,
cu un mare grad de nostalgie și adesea de durere, este tema Casei care în creația
artistului este omniprezentă, trece ca un fir roșu prin întreaga ediție actuală,
fiind într-o strânsă legătură cu tematica primei filiere amintite: (Clepsidra casei;
Hăituirea acasei; Neașezările de acasă; Durabilitatea, axialitatea și nuclearitatea
triunghiului; Ocrotește omule; La fereastra casei noastre; Casă nouă-nouță; Liant
primordial, etern...; Columnele și scările dăinuirii noastre; Geneza; Cerul și
pământul oamenilor; Ajungerea Acasă; Dealurile noastre esențiale; Nu aluneca!;
De ce să se prindă nisipul?).
Un al treilea filon tematic de importanță al creației lui Iulian Filip este
cel al avântului spiritului creator spre autoîmplinire, filon care, în ediția de față
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atinge diferite ipostaze plastice și semantice: (Scările-cărările să ieși la Drumul
tău; Scară înrădăcinată; Scări și maluri; Răvășirea aripatelor; Cărțile – cuiburi
zburătoare; Cărturar– pescar cu plasele în toate apele, cărțile și părțile; Ochii mei
de pază; Porțile și scările cărturarului; Pe mal de sine; Preț; Scările văzătorului;
Insomnia călătorului; Căile, cărările spre tine; Reperele drumului prin noapte;
Cutreierarea de sine; Năzuința metaforei; Iar de n-au s-auză dânșii...; Autoportret
împăienjenit (autor foarte necunoscut); Căutarea definiției; Coloanele mântuirii
noastre; Coloană iuliană; Dumitru cu teatrul lui; Scribul; Tensiuni de bibliotecă;
Sat cu scriitor).
Imaginile grafice ale ediției de față, Iulian Filip le numește „bagatele
grafice ...”, exprimându-și prin aceasta atitudinea caldă și lirică față de modalitățile
de operare cu mijloacele plastice,– acestea fiind în esență minimaliste, unde linia
dusă în majoritatea cazurilor ușor, maiestos, adesea de diferită grosime, determină
hotarele obiectului de reprezentare, ordonează structural spațiul foii, se unește în
punct în calitate de centru compozițional și nucleu semantic, lăsând loc imaginației
de a contempla și a medita asupra esențelor demersului artistic. Aceste imagini,
la prima vedere ușor realizate sunt, cum spune autorul „ ...duse pe gânduri” și
aici, în consecință,– apare acel miracol prin care cuvântul în întâlnirile acestuia
cu imaginea se completează, reflectând prin puterea de expresie a „comunicării”
acestora profunzimea meditațiilor autorului asupra valorilor existențiale și al
aspirațiilor umane.
CUVÂNT ÎNAINTE
Filip Iulian. Aripi și rădăcini: Opera poetică
(ediție realizată de Daniel Corbu. Iași: Princeps Multimedia, 2016, 850 p.)

Gheorghe SIMON

LOGOGRAFISME
Iulian Filip ne propune o reflecție asupra umanului, la modul interogativ, prin
Cuvântul princiar, persistent, în lucrare, precum în clipa dintâi a lumii, făcând să se
lumineze lăuntricul omului, prin figurări simple și întruchipări senine.
Căutarea de sine se împlinește firesc prin răspunsul pe care ni-l dăm nouă
înșine: ca împlinire inspirată și înrâurire de sine.
Esențială, pentru Iulian Filip, e arta discernerii, a relevării, chiar și în cele
mai mici detalii, unde nu te aștepți, prin darul deosebirii, al regăsirii, pe calea
întâmpinării sufletului. El nu pescuiește în ape tulburi, dimpotrivă, face să se
limpezească și să se adune mintea omului, într-un ochi de apă lină, ca oglindă a
sinelui.
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Comunicante și cuminecante, desenele și cuvintele sale nu sunt o joacă, ci,
mai degrabă, însoțiri și mângâieri, șoptite, când ești singur, vizibile, când uiți de
tine. Arta sa ține de lăuntricul omului. Obturat sau iluminat, un soare interior face să
se lumineze toate câte par învăluite, în uitare sau ascundere: ceea ce părea grav ne
apare ca suav, iar solitarul de adineauri ne apare vindecat de o rană nevăzută. Toate
au semnul inversat: cicatricea ne apare ca diademă, încăpățânarea, ca întronare,
micimea, ca exaltare, prostia, ca explozie a nimicului, doar iubirea le rezolvă pe
toate și ne absolvă de rătăciri seculare. Creația sa e o încununare a iubirii. Înzestrat
cu o înnăscută spontaneitate, Iulian Filip ne invită să fim prezenți la întâlnirea cu
noi înșine, cu harul de a admira și de a iubi.
CUVÂNT-ÎNAINTE
Filip Iulian. Linii și cuvinte comunicante 2
(Chișinău: Tipografia AȘM, 2016)

Lidia KULIKOVSKI

VIAȚA NOASTRĂ E CEEA CE FACEM NOI DIN EA
Omul, cât trăiește, vrea să devină inconfundabil. Spre asta își îndreaptă toate
eforturile – fie academician, medic, profesor sau țăran, om de rând… Unii o fac
sistemic, planificat, orientat. Alții – instinctiv. Iulian Filip este un inconfundabil
intuitiv, știind că părinții, oameni cuminți, de la țară, au păstrat pentru el aceste
gene ale inconfundabilului. El le utilizează la maximum, și pentru ei.
Atunci când ceva se naște din autenticitate, când creezi ceva după
propriul plan și când acel ceva e sincer și adevărat, asta este ceea ce îl face să fie
inconfundabil. Dar să fii așa ca Iulian Filip – liber să creezi, liber să explorezi, liber
să experimentezi – trebuie să ai un adânc simț al îndreptățirii personale. Asta nu
înseamnă să te crezi un Făt-Frumos sau să te porți de parcă lumea ți-ar datora ceva.
Asta înseamnă că ești în această lume și că ai o viziune, a ta, proprie și ai un cuvânt
de spus. Dacă încercăm să-l definim pe Iulian Filip ca persoană creativă, vedem că
i se potrivesc multe: este scriitor, artist, muzician, actor, inventator, pictor, bucătar,
designer, cercetător, orator, povestitor… E foarte aici (prezent) în literatură, artă,
folclor, cultură, viață socială, Chișinău, Sofia, Drochia, peste tot! Permanent e în
eliberare artistică – întotdeauna produce ceva… Iulian Filip nu se teme că este
suficient de original, vrea să fie cel mai original, inconfundabil. Îi reușește.
Cartea Iulian Filip: Balanța Vărsătorului, vederea Mergătorului din colecția
Dialoguri la focul din vatră scoate în evidență părțile inconfundabile ale lui Iulian
Filip. Ba chiar insist să spun că acest volum ne învață arta de a fi inconfundabil.
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Nu e nici ghid, nici hartă, nici formulă, nici set de instrumente, dar citindu-l îți poți
face unul, al tău.
S-a prefigurat o lucrare-oglindă, dar nu obișnuită, ci una ca din Alice în
Țara Minunilor, miraculoasă, care, la prima vedere, superficială (multă lume se
mulțumește doar cu asta), înjgheabă un portret. La a doua vedere, profundă, e un
volum care, exact ca în Alice..., te captează într-o călătorie pe care nu vrei s-o
abandonezi și prin care vezi un altfel de portret, profund creativ, filosofic, literar
și omenesc-existențial; un portret la care te raportezi, cu care te compari, te
reevaluezi, de care te minunezi și, totodată, unul răscolitor... viața (casa/acasele),
faptele lăsate, visurile (realizate, abandonate, care, încă, zboară), femeia, mama,
tata, satul, copiii)... e un exemplu de transcendență umană... Asta ne spune Iulian
Filip, că oriunde s-a aflat, a încercat să-și depășească limitele. Și a reușit – asta ne
fascinează!
Am parcurs lucrarea, deși multe lucruri descrise le cunoșteam, încet, cu
creionul în mână, pentru că e o lucrare de eliberare artistică, procedeu prin care
protagonistul își arată viața pe care a trăit-o și ce a făcut cu ea. Se zice că viața
noastră e ceea ce facem noi din ea. Revelația volumului este că descoperim ceea
ce a făcut Iulian Filip cu viața sa, iscusit descusut de Mariana Harjevschi, curajos
lansată într-un megadialog cu experimentatul Iulian Filip. Și-a spus cuvântul
afinitatea astrală – doi Vărsători!
Am mai spus-o, dar revin, după lectura Dialogurilor, cu convingerea că Iulian
Filip e omul priceput la toate – la logică (e matematician), la cuvinte, la muzică
și artă, la oameni și în raport cu sine. Prof. Howard Gardner i-a numit pe astfel
de oameni pregătiți pentru orice altceva. Aceste priceperi l-au ajutat să creeze pe
„furate”, din timpul altor activități (era capul culturii chișinăuiene și se produceau
multe evenimente, fapte frumoase pe atunci). Și ca un creator inconfundabil folosea
materiale „aruncate” de alții. Dacă nu avea pânză, utiliza cartonul, dacă nu avea
carton, utiliza materiale reciclate și își muta picturile în sertarele de la mesele vechi,
demonstrând că viața creativă e întotdeauna posibilă, dacă ai ce spune printre niște
linii comunicante, printr-un tablou, printr-o poezie, spectacol, scenariu, cercetare,
dialog. Doar dacă au ajuns „…la coacere – nici mai devreme, nici mai târziu!” Doar
atunci le transformă în fapte, pași, umbre. Referitor la aceste aspecte, Iulian Filip
ne dă două repere călăuzitoare: „Theodore Roosevelt a lansat un îndemn valabil
nu doar pentru vremurile sale: Să faci ceea ce poți cu ceea ce ai acolo unde ești.
Și Ernest Hemingway tot la verbul esențial a avea înțelege să accentueze: Nu este
momentul să te gândești la ce nu ai. Gândește-te la ce poți face cu ceea ce ai”.
Iulian Filip este un Creator – ne oferă, prin tot ce face, juxtapuneri neobișnuite,
îi place să experimenteze, să inoveze și totodată să rămână ancorat adânc în tradiții
(cercetător folclorist). Iulian Filip are o preocupare pe care o situează înaintea
tuturor priorităților – reînnoirea personală. Este unul dintre cei mai activi reînnoitori
personali. Vine cu proiecte ieșite din comun, idei trăsnite, acționează pieziș, când
lumea alege drumul drept, merge în sus sau merge Acasă...., îi place (o politică
personală) să decreteze, din când în când, ziua lucrurilor libere... Îi place să-și
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aranjeze un mediu de lucru plin de inspirație (Casa Greierului sau „Terasa” cu
căpșuni, mușcate și orhidee...), mai mult – îl personalizează, iar personalizându-l,
spațiul lui Filip devine plin de vigoare, abundă de energie, de inovații, de idei,
proiecte, versuri (de pe la 3, 4 de noapte), desene, acordeon, prieteni. Fiind priceput
în raport cu sine, îi place să se evalueze, să se măsoare (jonglând cu kilometri,
metri, centimetri, milimetri...), să se cântărească (chiar și-a cântărit cărțile!). Nu-i
priceput doar la zgârcenie. E omul generos care împarte și dăruiește tot ce face:
studii, opere, cunoștințe și abilități, merinde și chiar spațiul său personalizat.
Mariana Harjevschi, șmecheră ca și protagonistul, obține destăinuiri din
copilărie până în prezent, cu insistență și referire la acest tip de carte – „dialoguri
autobiografice”, care „e formula de carte totalizatoare, în care se dau în vileag
înțelegerile de pe urma lecțiilor și binecuvântărilor vieții protagonistului”.
Iulian Filip recunoaște: „În sfârșit se poate să fac ceea ce evitam cu îndârjire:
să mă dau la răsfoit albumele, aceste plăceri mai naturale, poetice șoptiri din cele
trăite, din cele parcurse, din cele împlinite, din cele suferite – chiar ce am trăit?
chiar ce am trecut? La urma urmei (frumoasă, dar ușor cutremurătoare, această
întorsătură de vorbă), chiar ce am împlinit?”.
Provocat de Mariana Harjevschi, spirit tânăr și cutezător, Iulian Filip și-a
„povestit viața aproape trăită”, a găsit răspunsuri splendide la întrebarea „Ce
însemna să fiu modern în copilăria mea la Sofia?” și la multe alte întrebări
„șmecheroase”. Protagonistul a catalogat povestirea vieții sale drept o recetire:
„Când îți propui să recetești ceea ce ai trăit, când începi să reconstitui, revenirea
în prezent e dificilă și nu întotdeauna posibilă, iar dacă reușești, ești un pic altul,
ca după orice călătorie...”. Se temea de ce va găsi, ce va „citi”, ce va scoate la
iveală din filele (mapele) adânc îngropate, dar crestate, în memorie. Se temea să nu
alunece prea mult sau profund „înapoi”. Miza mult pe Mariana, stabilindu-i chiar și
reguli: „Aici statutul întrebătoarei de tine se ramifică: trebuie să mă strigi din când
în când, să găsesc ieșirea din bibliotecă/labirint, ori să-mi torci un fir călăuzitor, ca
o veritabilă Ariadnă...”.
Au reușit ambii să contureze un volum frumos. Secretul e curiozitatea
caracteristică ambilor Vărsători. Curiozitatea este alfa și omega, începutul și
sfârșitul, o identitate blândă, liniștită, primitoare, prietenoasă, iarăși calități care îi
caracterizează pe ambii. Mai mult, această carte e un proiect pasional, entuziasmant,
făcut Acasă.
Ambii – Mariana Harjevschi și Iulian Filip – au valorificat la maximum,
unul descosând, altul țesând răspunsuri, provocarea zdrobitoare a dialogului, dar
și privilegiul. Unul întrebând, altul „recitind”, ne oferă o „investigație curioasă” a
vieții lui Iulian Filip. Merită explorată! Este o sursă de inspirație. Mai mult de atât,
e o sursă de educație!
POSTFAȚĂ
HARJEVSCHI Mariana. Iulian Filip: Balanța vărsătorului
(Chișinău: Prut Internațional, 2017, pp. 289-292)
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POSTFAȚĂ

Iulian Filip și valorificarea teatrului folcloric
Volumul de față reprezintă o sinteză a investigațiilor în domeniul teatrului
popular efectuate pe parcursul a 40 de ani de activitate științifică a folcloristului
Iulian Filip, doctor în filologie, cercetător conferențiar, cu prezentarea selectivă a
celor mai elocvente secvențe de artă dramatică.
Lucrarea se axează pe patru compartimente: I. Studii etnologice – ia în
dezbatere detaliată istoriografia cercetării teatrului popular românesc din Basarabia,
Bucovina și nordul Caucazului, morfologia evolutivă a tipurilor de reprezentații,
stimulentele variabilității fenomenului teatral, diversele procedee scenice și
dramatice, vestimentare, narative, muzicale și coregrafice ale spectacolului
popular; II. Articole. Eseuri – nuanțează aspectele aferente scenei teatrului popular,
manifestate în ritualurile existențiale: nașterea, nunta, înmormântarea, incluzând și
prefețe ale culegerilor de texte folclorice editate de folclorist în colecția „Mărgă
ritare folclorice”: volumul de poezie a obiceiurilor de iarnă Să trăiți, să-nfloriți,
florilegiu de colinde, urături, reprezentații de teatru popular, texte de semănat,
sorcovă, chiraleisă (Chișinău: Prut, 2011); culegerea de proverbe Bufnița nu
clocește privighetori (Chișinău: Prut, 2013); antologia de ghicitori Cimilică, cimilea
(Chișinău: Prut, 2017); III. Cronici literare și recenzii – reprezintă o selecție din
cele mai relevante aprecieri și recenzii obținute de către cercetător cu referință la
activitatea sa folcloristică și poetică; IV. Viața și activitatea în imagini – conține
un compendiu de fotografii care nuanțează etapele formării și devenirii omului de
știință Iulian Filip.
Studiile dr. Iulian Filip reprezintă o realizare incontestabilă și unică în
domeniul folcloristicii românești moderne, grație abordării în exclusivitate a
teatrului popular promovat în spațiul geocultural al Republicii Moldova, al satelor
românești din Ucraina și Federația Rusă, apreciat drept „imbold benefic pentru noi
perspective de cercetare, valorificare și promovare a creației populare teatrale”1.
Rezultatele obținute în cadrul investigațiilor propun o reîntregire a hărții de
manifestare a teatrului popular românesc, cu emiterea concluziilor privind dinamica
fenomenului, a interferenței repertoriului reprezentațiilor românești cu teatrul
popular balcanic și european: „Criteriul decisiv al prezenței fenomenului teatral,
subliniază etnologul, trebuie considerat transfigurarea artistică a interpretului și,
poate, în mai mare măsură, conștiința lui că realizează – prin costumație, mască,
1

Cirimpei Victor. Vizavi de cunoașterea teatrului popular basarabean și bucovinean de
către Iulian Filip. În: Filip Iulian. Miracolul scenei în arta populară. Teatrul popular din
Basarabia și Bucovina de Nord: afirmarea dramaticului și poetica sincretică. Chișinău:
Profesional Service, 2011, pp. 249-253, p. 253.
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vorbire, gest – această transfigurare”2. Perspectiva transfigurării a fost relevată
și de etnologul Lucia Berdan care pornea de la originea păgână, precreștină a
măștilor: „La origine, pretutindeni, măștile au avut un caracter ritual, fie că erau
zoomorfe sau antropomorfe. Masca, în ipostaza de recuzită a mitului, reprezenta,
prin însăși figurarea ei, un spectacol, care era, la origine tot ritualic. Cel mascat (sau
travestit prin machiaj) se transpunea într-o nouă ființă, care întruchipa, de obicei,
strămoșii de neam sau animalul totem al comunității”3. Practicarea jocurilor cu
măști umane, prin deghizare, travestire, și mai evoluat, prin transfigurare, deține
un rol important în cadrul ceremonialurilor magice: „Cei ce se mascau, individual
sau în grup urmăreau, pe lângă protecția reală sau magică cu ajutorul măștilor și
legătura spirituală prin măști cu presupusele forțe supraomenești (benigne sau
maligne), cu închipuitele făpturi divine (demoni, semidivinități, divinități și eroi),
care socoteau că îi domină, persecută sau protejează”4. Actantul purtător al măștii
în perioada primitivă era marcat de valoarea sacră a ei, realizând o transcendere
în timpul și spațiul profan. Transfigurarea magică, evoluează treptat în cea ludică,
însemnând „schimbarea stării psihosociale declanșate de jocul artistic cu mască
în datinile familiale și calendaristice, desacralizarea măștii”5. Forma evoluată a
transfigurării este cea dramatică, întâlnită în teatrul popular, monodrama ritualică
și drama socială, unde „purtatul sau jucatul măștilor este efectul unei schimbări
de spirit de ordin divertismental, care se transmit de la artistul amator la public”6.
În viziunea etnologului Iulian Filip, practicarea pieselor de teatru popular la etape
temporale diferite indică metamorfozele survenite între timp, înscriindu-se în
aceleași tendințe de demitizare, când actanții reprezentațiilor ajung să se elibereze
de influența preceptelor și să perceapă predilect latura spectaculară a fenomenului.
Investigațiile inițiate de cercetător consemnează atât elementele conservate și
consolidate de tradiție, cât și pe cele înnoitoare, alegerea înnoirilor fiind motivată de
schimbările social-economice din societate, precum și de implicarea instituțiilor de
învățământ în înscenarea jocurilor populare teatralizate pe scena școlii, care în cele
mai dese cazuri sunt adaptate/inventate de către profesori în baza celor constituite
în mediul folcloric, implicând și o doză de creativitate din partea cadrului didactic
responsabil de înscenare: „Noi pe asta am compus-o. Am luat un cântec dintr-o
piesă, altul – din alta”7. Cu toate acestea, mutațiile survenite în aspectul funcțional
2

Filip Iulian. Miracolul scenei în arta populară. Teatrul popular din Basarabia și Bucovina de
Nord: afirmarea dramaticului și poetica sincretică. Chișinău: Profesional Service, 2011, p. 19.
3
Berdan Lucia. Masca-simbol în structura obiceiurilor familiale. În: Anuar de lingvistică
şi istorie literară. Seria B. Istorie Literară. 1994-1995, Tom XXXIV, pp. 253-260, p. 254.
4
Vulcănescu Romulus. Măştile populare. Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1970, p. 13.
5
Ibidem, p. 15.
6
Ibidem.
7
Filip Iulian. Miracolul scenei în arta populară. Teatrul popular din Basarabia și Bucovina de
Nord: afirmarea dramaticului și poetica sincretică. Chișinău: Profesional Service, 2011, p.  117.
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al măștii, de la funcția mimetică la cea cathartică, de la imitare la creație, nu
influențează perceperea arhetipală a măștii de către comunitate. Măștile zoomorfe
și antropomorfe reprezintă și astăzi pentru o parte din populația rurală un produs
al imaginației mitico-mitologice, care păstrându-și funcția de păcălire, garantează
purtătorului de mască o traversare mai ușoară peste „pragurile” pe care le are de
depășit, deoarece masca implică, pe lângă dreptul purtătorului la un comportament
în afara modelelor impuse de cotidian, și argumentarea unor reminiscențe
mitico-oculte (respectarea „tăcerii magice” de către actanți pentru a nu fi atacați
de demoni, interdicția scoaterii măștii de către purtătorul ei pentru a nu putea fi
identificat de comunitate, lovirea bâtelor/măciucilor de pământ, dar și a tobelor
în scop apotropaic, sunarea clopotelor prin mișcări coregrafice ale celor mascați,
credința în alungarea spiritelor rele etc.). În concordanță cu aspectele enunțate
de Iulian Filip, și etnologul Mihai Pop insistă asupra aspectului preponderent
spectacular al jocurilor actuale cu măști: „Jocurile de Anul Nou, jocurile cu măști
înainte de toate, elemente rudimentare de teatru, sunt și ele acte ceremoniale, dar
în desfășurarea lor elementul spectacular are o mult mai mare pondere. Dacă așa
cum arată antropologii, la început omul s-a travestit, s-a mascat pentru a comunica
cu strămoșii, cu reprezentările mitologice, mai târziu, travestirea și mascarea au
devenit procedee de organizare a jocurilor. La noi, masca a ajuns o recuzită a
jocurilor de Anul Nou. Din recuzită cu valori simbolice rituale, a devenit o recuzită
a spectacolelor”8 obținând astfel conotații și funcții noi.
Prin urmare, analiza comparativă a diverselor reprezentări temporale ale
unor și aceleași formule teatrale generează o serie de afirmații concludente ale
cercetătorului Iulian Filip vizavi de metamorfozele suferite atât în planul consti
tuirii confreriei de personaje, a confecționării vestimentației și a atributicii conven
ționale, cât și în structura textelor dramatice. În opinia folcloristului, lipsa reperelor
mnemotehnice duce inevitabil la dispariția textului propriu-zis, de aceea multe
reprezentații dramatice s-au modificat axându-se, la ora actuală mai mult pe gestică,
coregrafie și efecte muzicale.
Parcurgerea secvențială a desfășurării pieselor denotă o cunoaștere con
secventă a materialului de teren din Basarabia, Bucovina și nordul Caucazului,
precum și a funcționării preceptelor tabuistice care „conferă fenomenului popular
un spirit conservativ”, și explică păstrarea aproape nealterată a unor forme străvechi
de teatru popular. Cât privește funcționarea preceptelor, observă etnologul Iulian
Filip, acestea se afirmă constant în localitățile cu o tradiție puternică a fenomenului
dramatic. Prin urmare, există o interdependență constantă între precepte și tradiție.
Pe de altă parte, funcționarea preceptelor se deosebește de la o localitate la alta,
nuanțând astfel caracterul relativ al acestora, precum și variabilitatea reprezentațiilor
teatrale.
8

Pop Mihai. Obiceiuri tradiţionale româneşti. Bucureşti: Minerva, 1976, p. 184.
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Studiile folcloristului Iulian Filip urmăresc în detaliu atât convenționalismul
mijloacelor teatrului popular (confecționarea atributicii ritualice și a vestimentației,
pornind de la descrierile etnografice păstrate în memoria colportorilor de folclor,
foști interpreți ai reprezentațiilor dramatice), cât și regulile de organizare și
desfășurare a fenomenului dramatic in situ (constituirea cetelor de flăcăi, delimitarea
obligațiunilor, locul, timpul și durata întrunirilor, pregătirea textelor, învățarea
și repetarea rolurilor, pornirea cetelor, colindatul intermediar de la casă la casă,
jocul reprezentației în ograda gospodarilor, primirea și răsplătirea cetelor, durata
colindatului, sursele financiare acumulate și gestionarea lor etc.).
Analizând dinamica desfășurării colindatului cu măști antropomorfe în
ceată bărbătească, folcloristul Iulian Filip observă că fenomenul în cauză este un
spectacol insolit, în care își dau concursul aproape toți locuitorii satului, care, pe
de o parte, esențializează o instituție ce educă tineretul, îl inițiază în obiceiurile
comunității, dictându-i un comportament adecvat ritualului, iar pe de altă parte,
reprezintă niște competiții artistice între taberele de colindători/urători, fiecare
confrerie străduindu-se să dețină poziția dominantă. Cele expuse mai sus ne dau
certitudinea că lucrarea respectivă, axată pe surprinderea sistematică a spectacolelor
teatrale tradiționale descoperite de folclorist „pe viu”, reprezintă un volum de bilanț
al cercetătorului pasionat de miracolul scenei în arta populară util cercetătorilor
folcloriști, etnologilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, dar și publicului
larg interesat de valorificarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial.
Dr. Mariana COCIERU
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viața
Și Activitatea
În imagini

Străbunelul Costache Filip, fântânarul

Prima ieșire în lume, cu sora Alexandra, 1951

Cu mama Ana și tata Ion, cu mama Jenea (sora mamei), cu mămuca Vasilca
și cu surorile Alexandra și Lidia, 1954
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Întâia oară cu mama la grădinița din Sofia (între copiii sofieni și
educatoarele din grădinițele raioanelor de nord)

Student la Bălți, 19 ani
Mămuca Vasilca și dudul din fața casei
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Formația de estradă a elevilor din Sofia, în care debutam scenic, 1960

Între colegii mei de clasă (a XI-a), 1964
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Competițiile studențești TVC, 1968

Cu Mihai Cimpoi în ani mai tineri, 1968

441

Doctorand, 1972

Cu mama, acasă

442

Cu Mihai Cimpoi, Vasile Romanciuc, Nicolae Dabija la Centrul „I. Gagarin” (emisiune TV)

Moșul cu motanul de Orhei

443

Cu fiica Adriana în palmă
Cu fiica Adriana la plimbare
prin Chișinăul ploios, 1987

Cu soția Lilia (director fondator al Liceului „Dante Alighieri”) și fiul Adrian (artistul începător)
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Cu folcloristul și criticul literar Victor Cirimpei la Departamentul Cultură, august 1996

Festivalul de poezie „Cireșar” la Academie: Tudor Spătaru, Andrei Eșanu, Teodor Cotelnic,
Iulian Filip, Andrei Țurcanu

445

Cu Aurelian Dănilă și Fritz Curzon (feciorul Mariei Cebotari)

Cu poeții Ioan Baba și Ianoș Țurcanu la Iași
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Cu sofienii la Departamentul Cultură

Portret de Mihai Potârniche
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Prima serată de creație la Palatul Național, 1993

Prima serată de creație la Palatul Național, 1993
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Dacă nu mă bocea mama, acordeonul mă ducea spre alt destin –
Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga”

Între Eugen Negruți, conducătorul formației „Concertino”, și Daniel Feodoreanu,
conducătorul formației „Amadeus”, realizând un trio la „2 ore+3 iezi”
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Crăsnișoara, expediție folclorică prin 1980. Cu Victor Cirimpei, Sergiu Moraru, Efim Junghietu

Folclorist echipat pe teren

Buciumașul Iulian Filip în Bucovina

450

O aduce și pe Babă – educat Moșul din alaiul „Mălăncii”, Bucovina

Echipa de culegători la Sofia

451

La ora fix la Londra

Istanbul. Sub podul Galata Bridge, Bosfor

452

Echipa lui Mihai Cimpoi cu salbe de ceapă de Buzău

Între copiii de la Cerneți, Drobeta-Turnu Severin, 2015
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Cu fiica Adriana la monumentul din ograda bisericii – de pomenirea tuturor rătăciților prin lume

În jurul lui tătuca Timofte, tata tatei, la 99 de ani ai lui, cinci generații

454

Cu mama Ana și tatăl Ion mai încoace

Casa părintească
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Cu Grigore Vieru la „Panipit” – dialogul continuă

Ani romantici în administrație
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O nouă bibliotecă – „Alba Iulia”

Ștefane, Măria Ta, binecuvântează cuvintele pline și faptele de bine
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Washington, 1997

O masă mai deosebită împreună cu „cocoana” mea, Vera Osoianu-Filip,
premiată de Ministerul Culturii, 2016
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După vizita acad. Gheorghe Duca la Casa Greierului a apărut clubul de creativitate Miercurea pe la
chindii la Liceul Academiei. Martori – Ion Hadârcă, Oleg Bodrug și Gheorghe Prini (fotograf )

La Casa Greierului cu regizorul-șef al Teatrului „Eugène Ionesco” și actorul Vitalie Drucec

459

Poetul italian Gaetano Longo după autograf – la Casa Greierului

Cu poezie în Sala cu Orgă, doar cu poezie

460

La expoziția lui Andrei Mudrea lângă lucrarea ce mi-a plăcut mai mult...

Cu Ana Blandiana și Dumitru Crudu
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Milano. În lumea lui Leonardo

Masca lui Iulian Filip
de Glebus Sainciuc, 1998
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Portretul lui Iulian Filip de Gheorghe Oprea

Portret de Glebus Sainciuc, 2000
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